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ABSTRAK

PENGARUH PEMBELAJARAN KEWIRAUSAHAAN, SIKAP, DAN MOTIVASI
BERWIRAUSAHA TERHADAP MINAT BERWIRAUSAHA

(Studi pada Anggota Komunitas Bisnis Indonesian Islamic Busniness Forum
Regional Lampung)

Oleh
Tria Adetia

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembelajaran kewirausahaan, sikap,
dan motivasi berwirausaha terhadap minat berwirausaha pada anggota komunitas bisnis
Indonesian Islamic Business Forum Regional Lampung. Untuk menyelesaikan penelitian
ini penulis menggunakan metode kuantitatif, populasi penelitian ini adalah anggota di
komunitas IIBF Regional Lampung dengan jumlah sampel sebanyak 50 responden.
Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda.
Berdasarkan hasil penelitian, data menunjukkan bahwa secara parsial terdapat dua
variabel independent yaitu sikap dan motivasi berwirausaha yang memilki pengaruh
yang signifikan terhadap minat berwirausaha pada anggota komunitas IIBF Regional
Lampung. Sedangkan variabel pembelajaran kewirausahaan tidak terdapat pengaruh
yang signifikan terhadap minat berwirausaha. Secara simultan, ketiga variabel
independen (pembelajaran kewirausahaan, sikap, dan motivasi berwirausaha) secara
bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (minat berwirausaha).
Kesimpulan: sikap dan motivasi berwirausaha memiliki pengaruh terhadap minat
berwirausaha pada anggota komunitas bisnis IIBF regional Lampung. Saran: untuk
penelitian selanjutnya agar mengkombinasikan dengan penelitian lainnya yang memiliki
kesamaan kriteria, memperbanyak data responden seperti penghasilan, intensitas anggota
mengikuti kelas pembelajaran, dan alasan anggota mengikuti komunitas.

Kata Kunci: Pembelajaran Kewirausahaan, Sikap, Motivasi Berwirausaha, Minat
Berwirausaha



ABSTRACT

THE EFFECT OF ENTREPRENEURSHIP LEARNING, ATTITUDE, AND
MOTIVATION OF ENTREPRENEURSHIP ON INTEREST OF

ENTREPRENEURSHIP (Study on community members of Indonesian Islamic
Business Forum Regional Lampung)

By
Tria Adetia

The purpose of this study is to determine the influence of entrepreneurship learning,
attitude, and motivation of  entrepreneurship on interest of entrepreneurship on comunity
members of Indonesian Islamic Business Forum Regional Lampung. To finish this study,
researcher used quantitative method, with the number of 50 respondents. Analyzed by
using multiple linear regression.
Based on research, the result show that partially two independent variables, attitude and
motivation of  entrepreneurship have significant influence on interest of entrepreneurship
on community member of IIBF Regional Lampung. However, the entrepreneurship
learning has no significant effect on interest of entrepreneurship. Simultaneously, the
three independent variables (entrepreneurship learning, attitude, and  motivation of
entrepreneurship) together have significant effects to the dependent variabe (interest of
entrepreneurship). Conclusion: attitude and  motivation of  entrepreneurship have
significant influence on interest of entrepreneurship on community members of
Indonesian Islamic Business Forum Regional Lampung. Suggestion: for further research
to combine with other studies that have the same criteria, reproduce the data of
respondents such as income, the intensity of the members follow the class of learning,
and the reason of members follow the community.

Keyword: Entrepreneurship Learning. Attitude, Motivation of Entrepreneurship,
Interest of Entrepreneurship.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kondisi perekonomian negara merupakan tolak ukur kesuksesan negara. Suatu

negara dikatakan sukses dalam pembangunan ekonomi jika telah menyelesaikan

tiga masalah inti dalam pembangunan antara lain: angka kemiskinan yang terus

meningkat, distribusi pendapatan yang semakin memburuk, dan lapangan

pekerjaan yang tidak variatif sehingga tidak mampu menyerap pencari kerja.

Pertumbuhan ekonomi bisa saja terhambat dengan adanya tingkat pengangguran.

Masalah pengangguran merupakan masalah yang menjadi tantangan besar bagi

pemerintahan dan masyarakat Indonesia. Hal tersebut berdampak pada masalah-

masalah lain seperti kemiskinan dan kesenjangan sosial. Terutama dengan jumlah

penduduk yang sangat tinggi, tentunya akan menimbulkan persaingan yang sangat

ketat bagi dunia kerja karena jumlah lapangan kerja yang tidak sebanding dengan

jumlah angkatan kerja, sehingga mengakibatkan banyaknya orang terdidik yang

menganggur. Tingginya tingkat persaingan dalam dunia kerja menuntut

masyarakat Indonesia untuk memiliki sejumlah kemampuan dan keterampilan

yang tinggi agar mampu bersaing untuk mendapatkan pekerjaan. Hal tersebut
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dapat dilihat pada tabel 1 mengenai tingkat pengangguran berdasarkan tingkat

pendidikannya.

Tabel 1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang

ditamatkan, 2014-2016

Pendidikan Tertinggi yang 2014 2015 2016

ditamatkan Februari Agustus Februari Agustus Februari
Tidak / Belum Pernah
Sekolah 134,040 74,898 124,303 55,554 94,293

Belum/Tidak Tamat SD 610,574 389,550 603,194 371,542 557,418

SD 1,374,822 1,229,652 1,320,392 1,004,961 1,218,954

SLTP 1,693,203 1,566,838 1,650,387 1,373,919 1,313,815

SLTA Umum/SMU 1,893,509 1,962,786 1,762,411 2,280,029 1,546,699

SLTA Kejuruan/SMK 847,365 1,332,521 1,174,366 1,569,690 1,348,327

Diploma I,II,III/Akademi 195,258 193,517 254,312 251,541 249,362

Universitas 398,298 495,143 565,402 653,586 695,304

Jumlah 7,147,069 7,244,905 7,454,767 7,560,822 7,024,172
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016

Dari data tersebut dapat dilihat jumlah angka pengangguran terbuka menurut

pendidikan tertinggi. Data tersebut menunjukkan bahwa hingga Februari 2016

menunjukkan dari sebanyak  7.024.172 orang pengangguran, lulusan Universitas

atau tingkat sarjana menyumbang angka pengangguran sebesar 695.304 atau

sekitar 9,9%, sementara lulusan diploma I/II/III atau setingkat akademi

menyumbang  angka 249.362 orang atau sekitar 3,5%. Berdasarkan data tersebut

secara jelas memberikan gambaran yang ironis, dimana semakin tinggi pendidikan

seseorang, bukan berarti jaminan untuk memperoleh pekerjaan akan semakin

mudah.

Masrun dalam Ginting (2015: 66) menyatakan bahwa banyak lulusan perguruan

tinggi belum mampu berwirausaha dan bahkan kurang berminat menjadi

wirausaha. Mahasiswa cenderung berpikir bagaimana caranya mereka bisa

diterima bekerja dengan gaji yang sesuai dengan gelar kesarjanaannya ketika
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menyelesaikan kuliahnya. Mereka berpendapat lebih baik menganggur daripada

mendapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan keahliannya.

Pengangguran bukanlah hasil sebuah pilihan untuk tidak bekerja, tetapi akibat dari

semakin sulitnya mendapatkan pekerjaan. Terutama di kota-kota besar, dimana

jumlah angka lulusan perguruan tinggi yang setiap tahun bertambah, namun

lapangan pekerjaan yang tersedia semakin sempit. Hal inilah yang menjadi salah

satu penyebab meningkatnya jumlah pengangguran karena adanya tingkat

persaingan dalam melamar pekerjaan semakin tinggi. Lapangan kerja yang

terbatas membuat orang mencari jalan untuk bertahan hidup agar dapat hidup

dengan layak.

Memasuki pasar bebas dan persaingan pasar global yang semakin ketat, menuntut

masyarakat khususnya yang berada pada usia produktif untuk memiliki kualitas

individu yang aktif dan kreatif agar mampu bersaing secara kompetitif untuk

mengurangi angka pengangguran yang ada. Oleh karena itu menumbuhkan

perilaku wirausaha pada masyarakat luas khususnya para pencari kerja akan

sangat penting dan strategis bagi pengembangan sumber daya manusia Indonesia

yang bermutu, serta memiliki kejelian dalam menciptakan peluang usaha sendiri

yang kreatif tanpa meninggalkan potensi lokal dalam menghadapi pasar global.

Menurut Sudrajat (2012: 26), salah satu solusi yang ditempuh untuk mengatasi

pengangguran di Indonesia adalah dengan menciptakan wirausaha. Selain

berpeluang menghasilkan pendapatan yang besar, berwirausaha juga mampu

membantu pemerintah mengurangi jumlah pengangguran dengan menciptakan

lapangan pekerjaan baru. Menciptakan seorang wirausaha dapat dimulai melalui
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pembelajaran kewirausahaan yang diajarkan di perguruan tinggi, tetapi akan lebih

cepat apabila pembelajaran kewirausahaan juga mulai diterapkan dari keluarga,

masyarakat dan lembaga pendidikan.

Pembelajaran kewirausahaan diharapkan mampu membangkitkan semangat

berwirausaha, berdikari, berkarya dan mengembangkan perekonomian nasional

(Astiti, 2014: 2). Pada dasarnya pembelajaran merupakan salah satu solusi yang

cukup berperan dalam mengatasi berbagai masalah yang terjadi di Indonesia,

khususnya yaitu masalah ketenagakerjaan yang hingga kini masih menjadi tugas

kita bersama. Pendidikan yang baik akan menciptakan sumber daya manusia yang

dapat bersaing secara kompetitif.

Dewasa ini banyak kesempatan untuk berwirausaha bagi setiap orang yang jeli

melihat peluang bisnis. Bagi seorang wirausaha membutuhkan keuletan serta

keterampilan dalam menjalankan suatu usaha. Sementara itu, penguasaan,

pemahaman, dan penerapan terhadap kemampuan seseorang dalam menjalankan

wirausaha tidak lepas dari kemampuan terhadap wawasan pengetahuan

kewirausahaan. Setiap individu akan terus menerus belajar demi mengembangkan

bakat, minat, serta karirnya. Karir kewirausahaan dapat mendukung kesejahteraan

masyarakat dalam sisi ekonomi dan membantu dalam usaha memenuhi kebutuhan

masyarakat dengan memberikan banyak pilihan barang dan jasa bagi konsumen.

Wirausaha adalah orang yang memiliki dan mengelola serta menjalankan

usahanya. Menurut Peter F. Drucker, inti dari kewirausahaan (entrepreneurship)

adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui

pemikiran kreatif dan tindakan inovatif demi terciptanya peluang (Suryana, 2006:



5

2). Wirausaha adalah orang yang mampu mengembangkan kreatifitasnya dan suka

mengambil risiko sehingga harus memiliki ketahanan fisik dan mental yang kuat.

Individu yang berkemauan keras untuk berwirausaha mempunyai sikap tidak

pantang menyerah, terbuka terhadap saran dari orang lain, serta menyadari

kelemahan pribadinya sebagai tantangan untuk dapat bangkit dan tidak berputus

asa dalam mencapai prestasi yang lebih baik.

Alma (2011: 4) menjelaskan bahwa suatu pernyataan yang bersumber dari PBB

(Perserikatan Bangsa – Bangsa) menyatakan bahwa suatu negara akan mampu

membangun apabila memiliki wirausahawan sekurang-kurangnya 2% dari jumlah

penduduknya. Jadi, jika negara kita memiliki jumlah penduduk sebanyak 200 juta

jiwa, maka jumlah wirausahawan harus lebih dari 4 juta pengusaha. Salah satu

upaya untuk mengurangi angka pengangguran adalah perlu dikembangkannya

semangat entrepreneurship sedini mungkin, karena suatu bangsa akan maju

apabila jumlah entrepreneur-nya paling sedikit 2% dari jumlah penduduk.

Namun keberadaan perekonomian menggambarkan bahwa minat berwirausaha di

Indonesia masih sangat rendah. Terbukti dari realita di lapangan yang

menunjukkan bahwa jumlah wirausaha di Indonesia tidak lebih dari 1,6%,

sehingga dapat diketahui bahwa masih terdapat minat yang kecil pada masyarakat

Indonesia untuk memilih aktivitas sebagai wirausaha (Citradewi, 2016: 6).

Sebagian besar masyarakat Indonesia lebih memilih pekerjaan yang aman dan

risiko yang kecil seperti menjadi pegawai perkantoran, karyawan, atau pun buruh

pabrik.
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Alma (2011: 24) menjelaskan wirausaha adalah orang yang melihat adanya

peluang kemudian menciptakan sebuah organisasi untuk memanfaatkan peluang

tersebut. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa aktivitas wirausaha

merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan oleh seseorang maupun beberapa

orang yang memiliki berbagai tujuan serta berupaya untuk memperoleh

keuntungan dari kegiatan bisnis yang dilakukannya dengan memanfaatkan

peluang yang ada.

Perkembangan wirausaha khususnya di Lampung semakin baik dari tahun ke

tahun. Terlihat dari semakin banyaknya macam usaha yang tersebar di berbagai

daerah di Lampung. Seiring berjalannnya waktu semakin bertambah pula

kesadaran masyarakat Lampung untuk berwirausaha dimulai dari usaha kecil,

menengah, sampai usaha besar. Untuk lebih meningkatkan lagi pengetahuan

masyarakat Lampung mengenai kewirausahaan diperlukannya pembelajaran

dalam berwirausaha untuk lebih memperdalam pengetahuan mengenai aktivitas

wirausaha.

Berbagai upaya dilakukan komunitas bisnis untuk memperdalam pengetahuan dan

menumbuhkan jiwa kewirausahaan terutama dengan merubah mindset generasi

muda yang selama ini hanya berminat sebagai pencari kerja (job seeker) setelah

menyelesaikan kuliah mereka. Masyarakat diharuskan mendapat pembelajaran

kewirausahaan secara mendetail dan menyeluruh. Pembelajaran kewirausahaan

akan mendorong anggota agar mulai mengenali dan membuka usaha.

Pembelajaran tentang kewirausahaan dapat diperoleh melalui pendidikan formal
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seperti pada mata pelajaran kewirausahaan di sekolah maupun kuliah dan melalui

pendidikan nonformal seperti seminar kewirausahaan dan komunitas bisnis.

Salah satu komunitas bisnis yang menjalankan kegiatan pembelajaran

kewirausahaan adalah Indonesian Islamic Business Forum (IIBF), dimana IIBF

merupakan sebuah komunitas para pengusaha yang menerapkan sistem

pembelajaran kewirausahaan syari’ah yang membahas tentang kebangkitan,

karakter dan perubahan cara pandang. IIBF menerapkan sistem pembelajaran

yang berbeda daripada komunitas bisnis lainnya sehingga menjadi ciri khas dari

komunitas itu sendiri, yaitu dengan memberikan pengajaran selain tentang bisnis

juga memberikan pengajaran mengenai karakter kepribadian yang bertaqwa.

Indonesian Islamic Business Forum (IIBF) Regional Lampung merupakan salah

satu komunitas bisnis yang memberikan pembelajaran kewirausahaan bagi

anggotanya mulai dari kelas pebisnis tingkat atas, pemula, bahkan bagi yang

belum memiliki usaha sama sekali. Pembelajaran wirausaha dalam hal ini

bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan terkait kewirausahaan dan

keterampilan kewirausahaan bagi anggota komunitas bisnis.

Selain penjelasan di atas, alasan penulis memilih komunitas IIBF Regional

Lampung dibandingkan komunitas bisnis lainnya yaitu dikarenakan IIBF

merupakan komunitas bisnis yang termasuk aktif sejak awal berdiri pada 1 Maret

2012 hingga saat ini. Selain membedakan anggota dengan membuat tingkatan

kelas, komunitas IIBF memiliki jadwal kegiatan kelas rutin dengan mengadakan

kelas pertemuan antara setiap minggu hingga sebulan sekali. Salah satu tujuan

yang ditanamkan dalam aktivitas berwirausaha IIBF Lampung adalah bahwa
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hidup tidak hanya sekedar mengejar untuk menjadi orang yang sukses tetapi juga

menjadi orang yang bernilai.

Seperti dalam visi dan tujuan dari IIBF adalah “Untuk menciptakan pengusaha

yang berbisnis layaknya pebisnis kelas dunia dan berperilaku layaknya muslim

yang bertaqwa”. IIBF tidak akan sembarangan menerapkan cara berbisnis yang

melanggar syariat, namun IIBF menerapkan bahwa bisnis bukanlah tujuan

melainkan cara untuk membangun kekayaan, yang dengan kekayaan itu mampu

membuat anggota komunitas bisa melakukan banyak kebaikan dan tanggung

jawab.

Wirausahawan yang berhasil pada dasarnya harus memiliki kepribadian unggul,

sehingga memiliki kreativitas tinggi serta keberanian yang besar dalam

mengambil risiko. Untuk itu diharapkan setiap individu / anggota mampu untuk

menanamkan sifat keuletan dan semangat sehingga hal tersebut mendukung jiwa

wirausaha dari setiap individu dalam mengembangkan jenjang karirnya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian

dengan judul: “Pengaruh Pembelajaran Kewirausahaan, Sikap dan Motivasi

Berwirausaha terhadap Minat Berwirausaha (Studi pada Anggota

Indonesian Islamic Business Forum Regional Lampung)”.
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1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah apakah:

1. Pembelajaran kewirausahaan berpengaruh signifikan terhadap minat

berwirausaha pada anggota IIBF Regional Lampung?

2. Sikap berpengaruh signifikan terhadap minat berwirausaha pada anggota IIBF

Regional Lampung?

3. Motivasi berwirausaha berpengaruh signifikan terhadap minat berwirausaha

pada anggota IIBF Regional Lampung?

4. Pembelajaran kewirausahaan, sikap, dan motivasi berwirausaha berpengaruh

signifikan terhadap minat berwirausaha pada anggota IIBF Regional

Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh pembelajaran kewirausahaan terhadap

minat berwirausaha pada anggota IIBF Regional Lampung.

2. Untuk mengetahui adanya pengaruh sikap terhadap minat berwirausaha

pada anggota IIBF Regional Lampung.

3. Untuk mengetahui adanya pengaruh motivasi berwirausaha terhadap minat

berwirausaha pada anggota IIBF Regional Lampung.

4. Untuk mengetahui adanya pengaruh pembelajaran kewirausahaan, sikap,

dan motivasi berwirausaha terhadap minat berwirausaha pada anggota IIBF

Regional Lampung.
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1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun

praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi serta kajian untuk

menilai pengaruh pembelajaran kewirausahaan di komunitas bisnis IIBF dan

dapat digunakan untuk melengkapi kajian teoritis yang berkaitan dengan

kewirausahaan yaitu pembelajaran kewirausahaan, sikap, motivasi

berwirausaha dan minat berwirausaha.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengembangan

pengetahuan. Selain itu semoga dapat bermanfaat bagi mahasiswa yang akan

melakukan penelitian mengenai hal yang serupa, khususnya jurusan Ilmu

Administrasi Bisnis. Harapannya hasil penelitian ini juga dapat dijadikan

sebagai pedoman bagi calon pendidik dalam menentukan strategi, metode,

media dan materi pembelajaran yang mampu meningkatkan minat

berwirausaha peserta didik. Bagi dunia pembelajaran, hasil penelitian ini

diharapkan dapat dijadikan alternatif dalam perbaikan sistem pembelajaran,

khususnya pembelajaran kewirausahaan pada komunitas bisnis Indonesian

Islamic Business Forum.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Kewirausahaan

2.1.1 Pengertian Kewirausahaan

Secara etimologi, Kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Kata wira

berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani

dan berwatak agung. Usaha adalah perbuatan amal, bekerja, dan berbuat sesuatu.

Secara epistimologi, kewirausahaan adalah nilai yang diperlukan untuk memulai

suatu usaha atau proses dalam mengerjakan suatu yang baru dan sesuatu yang

berbeda (Novian, 2012: 14).

Menurut Peter F. Drucker, inti dari kewirausahaan (entrepreneurship) adalah

kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui pemikiran

kreatif dan tindakan inovatif demi terciptanya peluang (Suryana, 2006: 2).

Scarborough dan Zimmerer mendefinisikan wirausaha (Entrepreneur) adalah

orang yang menciptakan suatu bisnis baru dalam menghadapi risiko dan

ketidakpastian dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dan pertumbuhan

dengan cara mengenali peluang dan mengombinasikan sumber-sumber daya yang

diperlukan untuk memanfaatkan peluang tersebut (Suryana, 2010: 15). (An

entrepreneur is who creates a new business in the face and uncertainty for the
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purpose of achieving profit  and growth by identifying opportunities and

assembling the necessary resources to capitalize on those opportunities).

Peter F. Drucker menjelaskan bahwa wirausaha (Entrepreneur) yaitu sifat, watak,

dan ciri-ciri yang melekat pada seseorang yang mempunyai kemauan keras untuk

mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia usaha yang nyata dan dapat

mengembangkannya (Suryana, 2006: 4). Seorang wirausahawan selalu diharuskan

menghadapi risiko atau peluang yang muncul, serta sering dikaitkan dengan

tindakan yang kreatif dan inovatif. Wirausahawan adalah orang yang merubah

nilai sumber daya, tenaga kerja, bahan dan faktor produksi lainnya menjadi lebih

besar daripada sebelumnya dan juga orang yang melakukan perubahan, inovasi

dan cara-cara baru (Suryana, 2006: 4).

Berdasarkan konsep diatas, secara ringkas kewirausahaan dapat didefinisikan

sebagai suatu kemampuan kreatif dan inovatif (create new and different) yang

dijadikan kiat, dasar, sumberdaya, proses dan perjuangan untuk menciptakan nilai

tambah barang dan jasa yang dilakukan dengan keberanian untuk menghadapi

risiko.

2.1.2 Jenis Kewirausahaan

Menurut Williamson dalam Winardi (2003: 4), terdapat beberapa jenis

kewirausahaan, yaitu:

1. Innovating Entrepreneurship

Bereksperimentasi secara agresif, terampil mempraktekkan transformasi-

transformasi atraktif.
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2. Imitative Entrepreneurship

Meniru inovasi yang berhasil dari para Innovating Entrepreneur.

3. Fabian Entrepreneurship

Sikap yang teramat berhati-hati dan sikap skeptikal tetapi yang segera

melaksanakan peniruan-peniruan menjadi jelas sekali, apabila mereka tidak

melakukan hal tersebut, mereka akan kehilangan posisi relatif pada industri

yang bersangkutan.

4. Drone Entrepreneurship

Penolakan untuk memanfaatkan peluang-peluang untuk melaksanakan

perubahan-perubahan dalam rumus produksi sekalipun hal tersebut dapat

mengakibatkan mereka merugi dibandingkan dengan produsen lain.

2.1.3. Tahap-tahap Wirausaha

Secara umum menurut Suryana (2003: 10) tahap-tahap melakukan wirausaha,

yaitu:

1. Tahap memulai
Tahap dimana seseorang yang berniat untuk melakukan usaha
mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, diawali dengan melihat
peluang usaha baru yang mungkin apakah membuka usaha baru, melakukan
akuisisi, atau melakukan francising. Tahap ini juga memilih jenis usaha yang
akan dilakukan apakah di bidang pertanian, industri, atau jasa.

2. Tahap melaksanakan usaha
Pada tahap ini seorang wirausahawan mengelola berbagai aspek yang terkait
dengan usahanya, mencakup aspek-aspek: pembiayaan, SDM, kepemilikan,
organisasi, kepemimpinan yang meliputi bagaimana mengambil risiko dan
mengambil keputusan, pemasaran, dan melakukan evaluasi.

3. Tahap mempertahankan usaha
Tahap dimana wirausaha berdasarkan hasil yang telah dicapai melakukan
analisis perkembangan yang dicapai untuk ditindaklanjuti sesuai dengan
kondisi yang dihadapi.

4. Tahap mengembangkan usaha
Tahap dimana jika hasil yang diperoleh tergolong positif atau mengalami
perkembangan atau dapat bertahan maka perluasan usaha menjadi salah satu
pilihan yang mungkin diambil.
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2.1.4. Karakteristik Wirausaha

Menurut Scarborought dan Thomas W. Zimmerer ada delapan karakteristik

kewirausahaan, antara lain (Suryana, 2006: 24):

1. Desire for responsibility, yaitu memiliki rasa tanggung jawab atas usaha-

usaha yang dilakukannya. Seseorang yang memiliki tanggung jawab akan

selalu mawas diri.

2. Preference for moderate risk, yaitu lebih memilih risiko yang moderat, baik

yang terlalu rendah maupun yang terlalu tinggi.

3. Confidence in their ability to success, yaitu memiliki kepercayaan diri untuk

memperoleh kesuksesan.

4. Desire for immediate feed back, yaitu selalu menghendaki umpan balik

dengan segera.

5. High level of energy, yaitu memiliki semangat dan kerja keras untuk

mewujudkan keinginannya demi masa depan yang lebih baik.

6. Future orientation, yaitu berorientasi serta memiliki perspektif dan wawasan

jauh ke depan.

7. Skill at organizing, yaitu memiliki keterampilan dalam mengorganisasikan

sumberdaya untuk menciptakan nilai tambah.

8. Value of achievement over money, yaitu lebih menghargai prestasi dari pada

uang.
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Sedangkan menurut Mc Graith dan Mac Millan, ada tujuh karakter dasar yang

perlu dimiliki setiap calon wirausaha (entrepreneurial mindset), antara lain

sebagai berikut (Kasali, 2010 :16):

1. Action oriented. Memiliki sikap ingin segera bertindak, sekalipun situasinya
tidak pasti (uncertain). Pemahaman bahwa risiko bukanlah untuk dihindari,
melainkan untuk dihadapi dan ditaklukkan dengan tindakan dan kelihaian.

2. Berpikir simple. Menyederhanakan hal yang kompleks serta melihat
persoalan dengan jernih dan menyelesaikan masalah satu demi satu secara
bertahap.

3. Selalu mencari peluang-peluang baru. Selalu mau belajar yang baru, dengan
membentuk jaringan dari bawah dan menambah usahanya. Selalu tekun
mencari alternatif-alternatif baru seperti model, desain, platform, bahan baku,
energi, kemasan, dan struktur biaya produksi. Mereka meraih keuntungan
bukan hanya dari bisnis atau produk baru, tetapi juga dari cara-cara baru.

4. Mengejar peluang dengan disiplin tinggi. Peluang bukan hanya dicari,
melainkan diciptakan, dibuka, dan diperjelas. Seorang wirausaha harus
memiliki disiplin yang tinggi dikarenakan wirausaha melakukan aktivitas
investasi dan menanggung risiko. Mereka bertarung dengan waktu, karena
peluang selalu berhubungan dengan waktu.

5. Hanya mengambil peluang yang terbaik. Seorang wirausaha pada waktunya
akan menjadi sangat awas dan memiliki penciuman yang tajam sehingga
hanya mengambil peluang yang terbaik dimana akan menentukan hasil yang
bisa dicapai.

6. Fokus pada eksekusi. Tidak mau berhenti pada eksploitasi pikiran atau
berputar-putar dalam pikiran penuh keragu-raguan, mereka melakukan
tindakan dan merealisasikan apa yang dipikirkan daripada menganalisa ide-
ide baru sampai mati.

7. Memfokuskan energi setiap orang pada bisnis yang digeluti. Seorang
wirausahawan tidak bekerja sendirian. Ia menggunakan tangan dan pikiran
banyak orang, dengan membangun jaringan daripada melakukan semua
impiannya sendiri. Untuk itu seorang wirausahawan harus memiliki
kemampuan mengumpulkan orang, membangun jaringan, memimpin,
menyatukan gerak, memotivasi dan berkomunikasi.

2.2 Konsep Pembelajaran Kewirausahaan

2.2.1 Pengertian Pembelajaran

Kata pembelajaran berasal dari kata belajar. Menurut Gagne, Barliner, dan

Hilgrad (Rupiasih, 2015: 21), “belajar adalah suatu proses perubahan perilaku

yang muncul karena pengalaman”. Lebih lanjut Sugihartono, dkk (2007: 74)
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menyatakan bahwa “belajar merupakan suatu proses memperoleh pengetahuan

dan pengalaman dalam wujud perubahan tingkah laku dan kemampuan bereaksi

relatif permanen atau menetap karena adanya interaksi individu dengan

lingkungannya”. Proses tersebut disebut dengan pembelajaran yang berarti suatu

perbuatan yang membuat orang untuk belajar. Pembelajaran merupakan suatu

upaya membelajarkan peserta didik dengan kegiatan belajar mengajar. UU

Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) Pasal 1 Ayat (20) menjelaskan bahwa

pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber

belajar pada suatu lingkungan belajar. Menurut Sugihartono, (2007: 80)

menyatakan bahwa pembelajaran merupakan setiap upaya yang dilakukan dengan

sengaja oleh pendidik yang dapat menyebabkan pesera didik melakukan kegiatan

belajar. Pembelajaran yang efektif akan mendorong ke arah perubahan dan

pengembangan serta meningkatkan hasrat untuk belajar. Berdasarkan beberapa

pendapat tersebut, maka ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran adalah upaya

yang sengaja dilakukan oleh pendidik untuk membelajarkan dan mengatur

lingkungan belajar peserta didik sehingga terjadi proses belajar.

2.2.2 Pembelajaran Kewirausahaan

Berdasarkan pengertian pembelajaran dan kewirausahaan yang sudah dijelaskan

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran kewirausahaan

merupakan upaya yang sengaja dilakukan oleh pendidik untuk membelajarkan

peserta didik tentang kewirausahaan agar mereka mengetahui kiat-kiat

kewirausahaan dengan baik, sehingga dapat mengingkatkan kompetensi
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pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menciptakan suatu peluang

usaha.

Menurut Astiti (2014: 51) Indikator yang dapat digunakan untuk memperoleh data

variabel pembelajaran kewirausahaan adalah: silabus pembelajaran

kewirausahaan, metode pembelajaran kewirausahaan, sarana dan prasarana

pembelajaran kewirausahaan, kondisi lingkungan pembelajaran kewirausahaan.

2.2.3 Komponen pembelajaran

Proses pembelajaran merupakan proses interaksi komunikasi aktif antara pendidik

dan yang terdidik dalam kegiatan pendidikan. Agar terjadi interaksi pembelajaran

yang baik, terdapat beberapa komponen yang saling berkaitan yang dapat

menunjang proses pembelajaran tersebut. Menurut Rusman (2012: 119) tentang

komponen-komponen pembelajaran, antara lain:

1. Tujuan Pembelajaran, meliputi tujuan umum yang meliputi: standar
kompetensi dan kompetensi dasar. Sedangkan tujuan pembelajaran khusus,
yaitu berupa indikator pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan
sasaran akhir dari setiap kegiatan pembelajaran berupa keluaran (output) yang
dapat dicapai atau ditingkatkan sebagai hasil dari kegiatan belajar mengajar.
Tujuan pembelajaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan,
kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk
hidup mandiri dan mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

2. Sumber Pembelajaran, yaitu segala sesuatu yang ada di luar diri individu
peserta didik yang bisa digunakan untuk membuat atau memudahkan
terjadinya proses belajar, sumber belajar bisa dalam bentuk buku, lingkungan,
surat kabar, digital konten, dan sumber informasi lainnya.

3. Strategi pembelajaran, suatu cara yang digunakan pendidik untuk
menyampaikan informasi atau materi pembelajaran, dan kegiatan yang
mendukung penyelesaian tujuan pembelajaran. Dalam penerapan strategi
pembelajaran pendidik perlu memilih, model-model pembelajaran yang tepat,
metode mengajar yang sesuai dan teknik-teknik mengajar yang menunjang
pelaksanaan metode mengajar. Strategi pembelajaran pada hakikatnya
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merupakan penerapan prinsip-prinsip psikologi dan prinsip-prinsip
pendidikan bagi perkembangan peserta didik.

4. Media Pembelajaran, yaitu berupa software dan hardware untuk membantu
proses interaksi pendidik dengan peserta didik, interaksi peserta didik dengan
lingkungan belajar dan sebagai alat bantu bagi pendidik untuk menunjang
penggunaan metode pembelajaran yang digunakan.

5. Evaluasi Pembelajaran, merupakan alat indikator untuk menilai pencapaian
tujuan-tujuan yang telah ditentukan serta menilai proses pelaksanaan
pembelajaran secara keseluruhan. Evaluasi bukan hanya sekedar menilai
suatu aktivitas secara spontan dan insidental, melainkan merupakan kegiatan
untuk menilai sesuatu secara terencana, sistematik, dan terarah berdasarkan
tujuan yang jelas. Evaluasi pembelajaran juga berfungsi sebagai umpan balik
bagi pendidik atas kinerjanya dalam pengelolaan pembelajaran.

2.3 Sikap

Pengertian sikap (attitude) adalah perasaan, pikiran, dan kecenderungan seseorang

yang kurang lebih bersifat permanen mengenal aspek-aspek tertentu dalam

lingkungannya. Sikap merupakan kesiapan mental atau emosional dalam beberapa

jenis tindakan pada sesuatu yang tepat. Selain itu dapat diartikan sebagai sesuatu

yang dipelajari dan bagaimana individu bereaksi terhadap situasi dan menentukan

apa yang dicari dalam kehidupan (Rosmiati, 2015: 24).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sikap merupakan perbuatan,

perilaku, atau gerak-gerik yang berdasarkan pada pendirian keyakinan dari

pandangan hidup seseorang. Sikap dan perilaku sangat dipengaruhi oleh sifat dan

watak yang dimiliki seseorang. Sifat dan watak yang baik berorientasi pada

kemajuan yang dibutuhkan oleh seorang wirausahawan agar dapat berhasil. Untuk

dapat mencapai tujuan-tujuannya, maka diperlukan sikap dan perilaku yang

mendukung pada diri seorang wirausahawan. Seorang wirausaha harus bersikap

terbuka pada pengalaman-pengalaman baru sehingga menjadi siap untuk
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merespon segala peluang, dan tanggap terhadap perubahan sosial misalnya dalam

mengubah standar hidupnya.

Menurut Suharyadi (2007:10) bahwa sikap seorang wirausaha dapat dilihat dalam

kegiatan sehari-hari, antara lain:

1. Disiplin, yaitu ketepatan komitmen kewirausahaan terhadap tugas dan

pekerjaannya, baik ketepatan terhadap waktu, kualitas pekerjaan, sistem

kerja, dan sebagainya.

2. Komitmen tinggi, dimana seorang wirausahawan yang teguh menjaga

komitmennya kepada konsumen akan memiliki nama baik di mata konsumen,

serta mendapat kepercayaan dari konsumennya.

3. Jujur, seorang wirausahawan harus jujur dalam hal karakteristik produk,

mengenai promosi yang dilakukan, serta pelayanan purnajual yang dijanjikan.

4. Kreatif, seorang wirausahawan harus memiliki daya kreatif yang tinggi untuk

menciptakan produk terbaru sehingga mampu memiliki daya tahan yang kuat

dalam persaingan bisnis.

5. Mandiri, wirausahawan yang mandiri dapat melakukan keinginan dengan

baik tanpa adanya ketergantungan pihak lain dalam mengambil keputusan

atau bertindak.

Menurut Soemanto (2008: 57) dapat disimpulkan bahwa manusia yang bersikap

mental wiraswasta setidak-tidaknya memiliki enam kekuatan mental yang

mengembangkan kepribadian yang kuat yaitu berkemauan keras, berkeyakinan

atas kekuatan pribadi, kejujuran dan tanggung jawab,  ketahanan psikis dan

mental, keterampilan wiraswasta, keterampilan dalam bergaul antar manusia.
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Menurut Suryana (2011: 3) terdapat indikator sikap kewirausahaan antara lain:

a. Penuh percaya diri

b. Memiliki inisiatif

c. Memiliki jiwa kepemimpinan

d. Berani mengambil risiko dengan penuh perhitungan.

2.4 Motivasi Berwirausaha

2.4.1 Pengertian Motivasi

Motivasi berasal dari kata latin movere yang berarti dorongan atau menggerakkan.

Pentingnya motivasi karna motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan,

dan mendukung perilaku manusia, supaya mau bekerja giat dan antusias mencapai

hasil yang optimal. Menurut Hasibuan (2007: 95), motivasi adalah pemberian

daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seorang agar mereka mau

bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegritas dengan segala daya upayanya

untuk mencapai kepuasan.

Motivasi merupakan suatu kekuatan yang ada dalam diri kita untuk menggapai

keberhasilan dari sebuah tujuan. Hal ini dipertegas Agustian (2001: 82) bahwa

kekuatan pikiran bawah sadar yang merupakan sugesti, adalah sebuah energi

dahsyat yang sekaligus sebagai pilot di dalam diri kita. “Kekuatan energi akan

mengalir dan akan membakar semangat Anda. Tetapkan kemauan Anda. Bedakan

antara kemauan biasa dengan kemauan yang membara. Rahasia untuk sebuah

keberhasilan adalah terus menerus mengingat bahwa, anda lebih baik dari yang

anda pikirkan. Keberhasilan tidak memerlukan kecerdasan yang luar biasa.

Keberhasilan tidak disebabkan oleh keberuntungan. Keberhasilan ditentukan oleh
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ukuran dari keyakinan anda untuk meraih kemenangan. Kesuksesan juga

ditentukan ukuran pemikiran dan cita-cita seseorang. Bercita-citalah setingginya.”

Setiap wirausaha memiliki motivasi meskipun dalam bentuk yang berbeda.

Motivasi diartikan sebagai sumber penggerak bagi wirausaha untuk melakukan

tindakan agar tujuan dan harapan dapat tercapai. Wanto (2014: 46) menjelaskan

bahwa motivasi berwirausaha merupakan tingkah laku yang berasal dari dalam

diri seseorang yang mengarahkan dirinya untuk mengambil suatu tindakan guna

menjadi wirausahawan. Menurut Wanto (2014: 19-23), terdapat beberapa faktor

yang berperan dalam timbulnya motivasi untuk berwirausaha, diantaranya:

1. Need for achievement, yaitu motif untuk berkompetisi dengan baik dengan

dirinya atau dengan orang lain dalam mencapai prestasi yang tertinggi.

2. Locus of control, dimana seseorang memiliki kepercayaan pada diri maupun

orang lain untuk mengontrol usahanya yang akan mempengaruhi hasil.

3. Independence, dimana seorang wirausahawan yang tidak terikat, memiliki

lebih banyak waktu, serta bertindak terbebas dari tekanan.

4. Egoistic passion, diartikan sebagai suatu keinginan yang besar, dapat pula

diartikan dengan cinta, suatu ego yang besar terhadap pekerjaan.

2.4.2 Teori Motivasi

Achievement Motivation Theory Mc. Cleland

Teori ini mengungkapkan bahwa ada hal-hal yang memotivasi seseorang, yaitu:

1. Kebutuhan akan prestasi (need for achievement = n Ach)

Kebutuhan akan prestasi (n Ach) merupakan daya penggerak yang

memotivasi semangat bekerja seseorang. Karena itu n Ach akan mendorong
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seseorang untuk mengembangkan kreativitasnya dan mengerahkan semua

kemampuan serta energi yang dimilikinya demi mencapai prestasi kerja yang

maksimal.

2. Kebutuhan akan afiliasi (need for affiliation = n Af)

Kebutuhan akan afiliasi (n Af) menjadi daya penggerak yang akan

memotivasi semangat bekerja seseorang. n Af ini akan merangsang gairah

bekerja setiap orang yang menginginkan hal-hal berikut:

a. Kebutuhan akan perasaan diterima oleh orang lain di lingkungan ia

tinggal dan bekerja (sense of belonging)

b. Kebutuhan akan perasaan dihormati, karena setiap manusia merasa

dirinya penting (sense of infortance)

c. Kebutuhan akan perasaan maju dan tidak gagal (sense of achievement)

d. Kebutuhan akan perasaan ikut serta (sense of participation)

Seseorang karna kebutuhan n Af akan memotivasi dan mengembangkan

dirinya serta memanfaatkan semua energinya untuk menyelesaikan tugas-

tugasnya.

3. Kebutuhan akan kekuasaan (need for power = n Pow)

Kebutuhan akan kekuasaan (n Pow) merupakan daya penggerak yang

memotivasi semangat kerja. n Pow akan merangsang dan memotivasi gairah

kerja serta mengarahkan semua kemampuan demi mencapai kekuasaan dan

kedudukan.
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2.4.3 Faktor-Faktor Pendorong Motivasi Berwirausaha

Menurut Steinhoff dan John F. Burgess dalam (Ekawati, 2007: 14), berdasarkan

teori motivasi memberikan tujuh motif alasan orang berhasrat menjadi wirausaha:

1. The desire for higher income

(Keinginan untuk memiliki pendapatan yang tinggi)

2. The desire for a more satisfying career

(Keinginan untuk karir yang lebih memuaskan)

3. The desire to be self-directed

(Keinginan untuk menjadi mandiri)

4. The desire for prestige that comes to being a business owner

(Keinginan prestis untuk menjadi pemilik bisnis)

5. The desire to run with a new idea or concept

(Keinginan untuk menjalankan ide dan konsep baru)

6. The desire to build long-term wealth

(Keinginan untuk membangun kekayaan jangka panjang)

7. The desire to make a contribution to humanity or to a specific cause.

(Keinginan untuk memberikan kontribusi kepada umat manusia atau

penyebab tertentu).

2.4.4 Faktor-faktor yang Memengaruhi Keberhasilan Usaha

Steinhoff dan Burgess dalam (Suryana, 2013: 27) berpendapat bahwa terdapat

empat ciri wirausahawan berhasil yang tercermin pada sifat-sifat kepribadiannya,

yaitu:
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1. Memiliki kepercayaan diri untuk dapat bekerja keras secara independen dan

berani menghadapi risiko untuk memperoleh hasil.

2. Memiliki kemampuan berorganisasi, dapat mengatur tujuan, berorientasi

hasil, dan tanggung jawab terhadap kerja keras.

3. Kreatif dan mampu melihat peluang yang ada dalam kewirausahaan.

4. Menikmati tantangan dan mencari kepuasan pribadi dalam memperoleh ide.

Dari empat ciri diatas dapat diketahui bahwa kepribadian merupakan faktor

penyumbang keberhasilan dalam sebuah usaha. Basrowi dalam (Citradewi, 2015:

40) juga menyebutkan terdapat empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan

sebuah usaha, yaitu motivasi, usia, pengalaman, dan pendidikan.

2.5 Minat Berwirausaha

2.5.1 Teori Minat Berwirausaha

Menurut Crow & Crow (1973) dan Strong (1984), minat adalah kesadaran

individu terhadap suatu hal yang bersangkut paut dengan dorongan sehingga

individu memusatkan seluruh perhatiannya terhadap objek tertentu dengan senang

hati melakukan aktivitas yang berhubungan dengan objek (Trisninawati, 2013: 4).

Ginting, (2015: 66) menyatakan bahwa minat adalah perasaan tertarik atau

berkaitan pada sesuatu hal atau aktivitas tanpa ada yang meminta atau menyuruh.

Lebih lanjut Ginting menyatakan bahwa minat seseorang dapat diekspresikan

melalui pernyataan yang menunjukkan seseorang lebih tertarik pada suatu obyek

lain dan melalui partisipsi dalam suatu aktivitas. Sedangkan menurut Adhitama

(2014: 12), minat adalah rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada

paksaan dan merasa senang untuk mempelajarinya. Rasa ketertarikan tersebut
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bukan karena paksaan tapi kesadaran yang tinggi karena keinginan yang kuat

untuk mencapai tujuannya.

Uswaturrasul dan Sisilia (2011: 3) menjelaskan bahwa minat berwirausaha adalah

keinginan untuk bekerja keras atau berkemauan keras untuk berusaha memenuhi

kebutuhan hidupnya dan menjalankan usahanya tanpa rasa takut dengan risiko dan

senantiasa belajar dari kegagalan yang dialami. Sedangkan Adhitama (2014: 13)

menjelaskan bahwa minat berwirausaha adalah keinginan, ketertarikan, serta

kesediaan untuk bekerja keras atau berkemauan keras dengan adanya pemusatan

perhatian untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa merasa takut akan

risiko yang akan dihadapi, senantiasa belajar dari kegagalan yang dialami, serta

mengembangkan usaha yang diciptakannya. Minat berwirausaha tersebut tidak

hanya keinginan dari dalam diri saja tetapi harus melihat ke depan dalam potensi

mendirikan usaha.

Uswaturrasul dan Sisilia (2013: 3) menyebutkan bahwa Minat berwirausaha

dibagi dalam empat kategori berdasarkan perspektif waktu, yaitu:

1. Minat untuk berwirausaha dalam jangka waktu dekat

2. Minat untuk berwirausaha pada dua tahun mendatang

3. Minat untuk berwirausaha pada jangka panjang/di masa depan

4. Belum menentukan waktu untuk memulai
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2.5.2 Faktor yang Mempengaruhi Minat

Menurut L. D. Crow (Adhitama, 2014: 19-20), menyebutkan beberapa faktor yang

mempengaruhi minat:

a. The factor inner urge, adalah rangsangan yang datang dari lingkungan atau

ruang lingkup yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan seseorang akan

mudah menimbulkan minat.

b. The factor of social motive, adalah minat seseorang terhadap obyek atau suatu

hal, disamping hal dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri manusia juga

dipengaruhi oleh motif sosial.

c. Emotional factor, adalah faktor perasaan dan emosi mempunyai pengaruh

terhadap obyek misal perjalanan sukses yang dipakai individu dalam suatu

kegiatan tertentu dapat membangkitkan perasaan senang dan dapat

menambah semangat atau kuatnya minat dalam kegiatan tersebut.

Minat bukan merupakan suatu hal yang didapat sejak lahir, namun minat

merupakan keseluruhan yang dapat berubah-ubah arena sejak kecil minat anak itu

selalu mengalami perubahan. Jadi, minat dapat dikembangkan sesuai potensi pada

diri seseorang.

Menurut Sri Hidayati dalam Adhitama (2014: 20-21), faktor yang mempengaruhi

minat terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri seseorang yang dapat

memengaruhi minatnya.

Contoh: lingkungan sekitar, sarana, prasarana, dan fasilitas yang digunakan.

b. Faktor internal, yaitu segenap pikiran emosi dan persoalan dari dalam diri

seseorang yang memengaruhi minat sehingga tidak dapat dipusatkan.
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Contoh: minat, ingatan, sikap, motivasi, dan kemauan.

Selain dipengaruhi oleh beberapa faktor, menurut Adhitama (2014: 22) minat

berwirausaha juga dapat diukur dengan:

1. Prestis sosial, merupakan suatu rasa penghargaan tersendiri yang dirasakan

seseorang bila melakukan salah satunya dengan berwirausaha untuk dilihat di

masyarakat ataupun diakui oleh lingkungan sehingga menaikkan derajatnya.

2. Tantangan pribadi, merupakan suatu tantangan untuk diri sendiri yang

membuat seseorang ingin membuktikan apakah dia mampu untuk tidak

melakukan suatu hal yang mungkin belum pernah dilakukan sehingga

memicu dirinya untuk belajar dan mencoba

3. Fleksibilitas, merupakan kelonggaran saat memiliki suatu usaha sendiri

seperti dari jam kerja yang bisa diatur sendiri.

4. Keuntungan, merupakan laba yang diperoleh dari usaha yang dibukanya

sendiri.

2.6 Analisis Penelitian Terdahulu

a. Penelitian Yunita Widyaning Astiti (2014) yang berjudul “Pengaruh

Pendidikan Kewirausahaan Terhadap Motivasi Berwirausaha dan

Keterampilan Berwirausaha Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas

Negeri Yogyakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh

antara variabel bebas pendidikan kewirausahaan (X1) dengan variabel terikat

motivasi berwirausaha (Y1) dan keterampilan berwirausaha (Y2) pada

mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Analisis
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penelitian deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif.

Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa pendidikan

kewirausahaan mempunyai pengaruh positif terhadap motivasi berwirausaha

dan keterampilan berwirausaha mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas

Negeri Yogyakarta.

b. Penelitian Adelina Citradewi (2015) yang berjudul “Pengaruh Kepribadian,

Pendidikan Kewirausahaan, dan Lingkungan Keluarga Terhadap Aktivitas

Berwirausaha Mahasiswa Universitas Negeri Semarang”. Penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel kepribadian, pendidikan

kewirausahaan, lingkungan dengan aktivitas berwirausaha mahasiswa

Universitas Negeri Semarang. Analisis penelitian menggunakan metode

survei dengan penelitian kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

terdapat pengaruh positif dan signifikan kepribadian, pendidikan

kewirausahaan, dan lingkungan keluarga terhadap aktivitas berwirausaha

mahasiswa Universitas Negeri Semarang sebesar 26,5%. Terdapat pengaruh

positif dan signifikan kepribadian terhadap aktivitas berwirausaha mahasiswa

Universitas Negeri Semarang sebesar 8,24%. Terdapat pengaruh positif,

namun tidak signifikan pendidikan kewirausahaan terhadap aktivitas

berwirausaha mahasiswa Universitas Negeri Semarang sebesar 5,34%.

Terdapat pengaruh positif, namun tidak signifikan lingkungan keluarga

terhadap aktivitas berwirausaha mahasiswa Universitas Negeri Semarang

sebesar 4,28%.

c. Penelitian Tyas Rupiasih (2015) yang berjudul “Peran Pembelajaran

Kewirausahaan dalam Meningkatkan Minat Berwirausaha Siswa Kompetensi
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Keahlian Administrasi Perkantoran SMK Negeri 1 Yogyakarta”. Penelitian

ini bertujuan untuk mengetahui peran pembelajaran kewirausahaan dalam

meningkatkan minat berwirausaha siswa. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa pembelajaran kewirausahaan dalam meningkatkan minat berwirausaha

siswa kelas IX kompetensi keahlian Administrasi Perkantoran SMK Negeri 1

Yogyakarta termasuk dalam kategori berperan dengan persentase sebesar

78,1% atau sebanyak 50 siswa.

d. Penelitian Puji Winarsih (2014) yang berjudul “Minat Berwirausaha Ditinjau

dari Motivasi dan Sikap Kewirausahaan pada Mahasiswa Program Studi

Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas

Muhammadiyah Surakarta Angkatan 2011/2012”. Penelitian ini bertujuan

untuk mengetahui adanya pengaruh motivasi dan sikap kewirausahaan

terhadap minat berwirausaha mahasiswa. Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa motivasi dan sikap kewirausahaan berpengaruh signifikan terhadap

minat berwirausaha pada mahasiswa  Program Studi Pendidikan Akuntansi

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah

Surakarta Angkatan 2011/2012, dengan sumbangan variabel sebesar 25,2%.

e. Penelitian Deni Novian (2012) yang berjudul “Pengaruh Pendidikan

Kewirausahaan terhadap Motivasi Mahasiswa untuk Menjadi Wirausaha”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel

pemahaman dunia kerja, kemampuan hidup praktis kemampuan manajerial,

kemampuan sosial dengan motivasi wirausaha. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa pendidikan kewirausahaan dengan variabel secara keseluruhan aspek-

aspek dalam pendidikan kewirausahaan termasuk pada kategori cukup,
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artinya secara parsial dari keempat variabel berpengaruh terhadap motivasi

wirausaha mahasiswa.

2.7 Hubungan Antar Variabel

2.7.1 Hubungan Pembelajaran Kewirausahaan dan Minat Berwirausaha

Pada dasarnya pembelajaran wirausaha dianggap sebagai faktor penunjang

keberhasilan dalam menjalankan suatu usaha. Pembelajaran memberikan bekal

berupa pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh wirausahawan.

Pentingnya pembelajaran tidak hanya tercermin dalam tingkat pengetahuan yang

dicapai, tetapi juga dalam kenyataan bahwa pembelajaran memainkan peranan

penting untuk membantu para wirausaha mengatasi masalah-masalah yang

mereka hadapi. Pembelajaran kewirausahaan tidak hanya memberikan landasan

teoritis mengenai konsep kewirausahaan tetapi juga membentuk perilaku dan pola

pikir seorang wirausaha sehingga mengarahkan dan menumbuhkan minat

seseorang untuk memilih berwirausaha sebagai pilihan karirnya. Pembelajaran

yang efektif akan mendorong ke arah perubahan dan pengembangan serta

meningkatkan hasrat untuk belajar. Tingginya minat berwirausaha pada seseorang

akan melahirkan wirausaha-wirausaha muda yang mempunyai kreatifitas dan

inovasi yang tinggi dalam segala bidang. Minat berwirausaha seseorang akan

semakin tinggi setelah mendapatkan pembelajaran kewirausahaan, sehingga

melalui pembelajaran kewirausahaan secara teoritis maupun praktik akan

mempengaruhi dan menambah minat seseorang dalam berwirausaha.
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2.7.2 Hubungan Sikap dan Minat Berwirausaha

Sikap merupakan kesiapan mental atau emosional dalam beberapa jenis tindakan

pada sesuatu yang tepat. Selain itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang dipelajari

dan bagaimana individu bereaksi terhadap situasi dan menentukan apa yang dicari

dalam kehidupan (Rosmiati, 2015: 24). Sifat dan watak yang baik berorientasi

pada kemajuan yang dibutuhkan oleh seorang wirausahawan agar dapat berhasil.

Untuk dapat mencapai tujuan-tujuannya, maka diperlukan sikap dan perilaku yang

mendukung pada diri seorang wirausahawan. Orang–orang yang terbuka terhadap

ide–ide baru inilah merupakan wirausaha yang inovatif dan kreatif yang

dikemukakan dalam jiwa kewirausahaan. Menurut Winarsih (2014: 10) dalam

jurnal penelitiannya yang dilakukan pada Mahasiswa Pendidikan Akuntasi

Universitas Muhammadiyah Surakarta mengungkapkan bahwa ada pengaruh

sikap kewirausahaan terhadap minat berwirausaha, dimana sikap berpengaruh

positif terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa tersebut. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa semakin baik sikap kewirausahaan maka semakin tinggi minat

berwirausaha. Sebaliknya, semakin tidak baik sikap kewirausahaan maka semakin

rendah pula minat berwirausaha.

2.7.3 Hubungan Motivasi Berwirausaha dan Minat Berwirausaha

Motivasi merupakan suatu kekuatan yang ada dalam diri kita untuk menggapai

keberhasilan dari sebuah tujuan. Hal ini dipertegas Agustian (2001: 82) bahwa

kekuatan pikiran bawah sadar yang merupakan sugesti, adalah sebuah energi

dahsyat yang sekaligus sebagai pilot di dalam diri kita. Motivasi berwirausaha

juga dapat diartikan sebagai tenaga dorongan yang menyebabkan seseorang

melakukan suatu aktivitas berwirausaha. Menjadi wirausaha dibutuhkan suatu
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motivasi dari dalam diri seseorang. Motivasi mampu mendorong keberanian

seseorang untuk mendirikan usaha sendiri (berwirausaha), sehingga motivasi yang

dimiliki oleh seseorang dapat membangkitkan minat untuk mulai mencoba

berwirausaha.

Motivasi merupakan hal yang mendasar untuk menjadi seorang wirausaha, dengan

adanya motivasi maka akan timbul semangat dorongan untuk terus maju dan

bangkit mencapai kesuksesan sebagai wirausaha. Seseorang yang menyadari

adanya dorongan yang kuat dalam dirinya, untuk memenuhi kebutuhannya secara

mandiri, maka dia akan tumbuh dan berkembang dengan perasaan dan pola pikir

yang berorientasi pada masa depan. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki

motivasi berwirausaha yang besar, dan perhatian akan motivasi dalam menyertai

pertumbuhannya, maka dapat diperkirakan motivasi berwirausaha yang ada dalam

dirinya akan berpengaruh secara positif terhadap minat berwirausaha.

2.8 Kerangka Pemikiran

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber

belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran kewirausahaan merupakan

upaya yang sengaja dilakukan oleh pendidik untuk membelajarkan peserta didik

tentang kewirausahaan agar mereka mengetahui kiat-kiat kewirausahaan dengan

baik, sehingga dapat mengingkatkan kompetensi pengetahuan dan keterampilan

untuk menciptakan suatu peluang usaha. Pembelajaran kewirausahaan dalam

penelitian ini adalah kegiatan pembelajaran mengenai kewirausahaan yang

diberikan dalam komunitas bisnis IIBF kepada peserta didiknya yang merupakan

anggota dari komunitas tersebut. Indikator yang digunakan untuk mengukur
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pembelajaran kewirausahaan pada penelitian ini antara lain: silabus pembelajaraan

kewirausahaan, metode pembelajaran kewirausahaan, sarana dan prasarana

pembelajaran kewirausahaan dan kondisi lingkungan pembelajaran

kewirausahaan.

Sikap (attitude) adalah perasaan, pikiran, dan kecenderungan seseorang yang

kurang lebih bersifat permanen mengenal aspek-aspek tertentu dalam

lingkungannya. (Rosmiati, 2015: 24). Sifat dan watak yang baik berorientasi pada

kemajuan yang dibutuhkan oleh seorang wirausahawan agar dapat berhasil. Untuk

dapat mencapai tujuan-tujuannya, maka diperlukan sikap dan perilaku yang

mendukung pada diri seorang wirausahawan. Orang–orang yang terbuka terhadap

ide–ide baru inilah merupakan wirausaha yang inovatif dan kreatif yang

dikemukakan dalam jiwa kewirausahaan. Indikator yang digunakan untuk

mengukur sikap pada penelitian ini antara lain: penuh percaya diri, memiliki

inisiatif, berani mengambil risiko dengan penuh perhitungan.

Menurut Hasibuan (2007: 95), motivasi adalah pemberian daya penggerak yang

menciptakan kegairahan kerja seorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja

efektif, dan terintegritas dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan.

Motivasi merupakan suatu kekuatan yang ada dalam diri kita untuk menggapai

keberhasilan dari sebuah tujuan. Dengan demikian motivasi berwirausaha juga

dapat diartikan sebagai tenaga dorongan dari dalam diri yang menyebabkan

seseorang untuk memulai mengaktualisasi potensi diri dalam berfikir kreatif dan

inovatif untuk menciptakan produk baru dan bernilai tambah guna kepentingan

bersama. Indikator yang digunakan untuk mengukur motivasi berwirausaha pada
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penelitian ini antara lain: need for achievement, locus of control, independence,

dan egoistic passion.

Minat Berwirausaha, Tarmudji dalam Ginting (2015: 66) menyatakan bahwa

minat adalah perasaan tertarik atau berkaitan pada sesuatu hal atau aktivitas tanpa

ada yang meminta atau menyuruh. Minat berwirausaha adalah keinginan untuk

bekerja keras atau berkemauan keras untuk berusaha memenuhi kebutuhan

hidupnya dan menjalankan usahanya tanpa rasa takut dengan risiko dan senantiasa

belajar dari kegagalan yang dialami. Minat wirausaha tersebut tidak hanya

keinginan dari dalam diri saja tetapi harus melihat ke depan dalam potensi

mendirikan usaha. Minat berwirausaha tidaklah dimiliki begitu saja, melainkan

dapat dipupuk dan dikembangkan. Indikator yang digunakan untuk mengukur

minat berwirausaha pada penelitian ini antara lain: Prestis sosial, tantangan

pribadi, fleksibilitas, dan keuntungan.
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Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui

seberapa besar pengaruh pembelajaran kewirausahaan, sikap, dan motivasi

berwirausaha terhadap minat berwirausaha yang memiliki kerangka pemikiran

sebagai berikut:

Gambar 1

Kerangka Pemikiran antara X1, X2, X3 (variabel independen)

terhadap Y (variabel dependen)

2.9 Hipotesis Penelitian

Dalam penelitian ini hipotesis dinyatakan sebagai berikut:

Ha1: Pembelajaran kewirausahaan berpengaruh signifikan terhadap minat

berwirausaha.

Ha2: Sikap berpengaruh signifikan terhadap minat berwirausaha.

Ha3: Motivasi berwirausaha berpengaruh signifikan terhadap minat berwirausaha.

Ha4: Pembelajaran kewirausahaan, sikap, dan motivasi berwirausaha berpengaruh

signifikan terhadap minat berwirausaha.

X1 Pembelajaran Kewirausahaan

X2 Sikap

X3 Motivasi Berwirausaha

Y
Minat

Berwirausaha



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian eksplanatif dengan menggunakan pendekatan

kuantitatif. Adapun penelitian eksplanatif menurut Sugiyono (2015: 90) adalah

penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel yang

mempengaruhi hipotesis. Alasan utama pemilihan jenis penelitian eksplanatori ini

untuk mengajukan hipotesis yang diajukan agar dapat menjelaskan mengenai

adanya hubungan interaktif atau timbal balik antara variabel yang diteliti dan

sejauh mana hubungan tersebut saling mempengaruhi. Pendekatan kuantitatif

karena data diwujudkan dalam bentuk angka dan dianalisis berdasarkan analisis

statistik guna menunjukkan pengaruh pembelajaran kewirausahaan, sikap, dan

motivasi berwirausaha terhadap minat berwirausaha anggota komunitas

Indonesian Islamic Business Forum (IIBF) Regional Lampung.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bandar Lampung, tepatnya di kelas bisnis IIBF atau

biasa disebut Pondok Hijrah yang beralamat di Gang Swadaya 5, Gunung Terang,

Bandar Lampung. Selain di dalam kelas Pondok Hijrah, penelitian juga pernah
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dilaksanakan pada saat berlangsung kegiatan Inaugurasi kelas IIBF atau pada saat

kelas pertemuan terakhir di Aula Wira Garden.

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai pada pertengahan bulan Maret hingga bulan Juni 2017,

dengan waktu pengambilan data sampel per pekan yaitu hari Sabtu pukul 13:00 –

15:00. Hari tersebut dipilih karena jadwal pertemuan kelas bisnis untuk pemula

dilaksanakan setiap akhir pekan tepatnya hari Sabtu. Penyebaran kuesioner

dilaksanakan di akhir waktu atau setelah kelas pembelajaran berakhir.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2015: 92), bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang

terdiri dari obyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu, dimana

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya. Pada penelitian ini populasi yang dimaksud adalah anggota

komunitas bisnis yang sudah atau sedang mengikuti program pendidikan yang

dijalankan Indonesian Islamic Business Forum (IIBF) regional Lampung.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.

Dikarenakan jumlah anggota komunitas aktif yang sedang mengikuti

pembelajaran kewirausahaan yaitu kurang lebih sebanyak 50 orang, maka peneliti

memilih untuk mengambil keseluruhan dari populasi untuk dijadikan sampel,
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yaitu anggota komunitas bisnis IIBF khususnya pada anggota kelas periode ketiga

tepatnya yang dimulai dari bulan Januari hingga bulan April 2017.

3.4 Sumber Data

3.4.1 Data Primer

Menurut Nazir (2011: 153) Data Primer merupakan sumber data penelitian yang

diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data Primer dalam penelitian ini

merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui pemberian

kuesioner.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka dari buku-

buku literatur, jurnal, internet, serta artikel yang mendukung penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pada proses penyusunan penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan

adalah:

a. Metode Angket (Kuesioner)

Kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada

responden untuk dijawabnya (Sugiyono 2009: 142). Angket yang digunakan pada

penelitian ini adalah untuk mendapatkan data mengenai variabel-variabel bebas

maupun variabel terikat dengan bersifat tertutup, yaitu dimana angket yang sudah

disediakan pilihan jawabannya, sehingga responden tinggal memilih jawaban dari

pilihan yang sudah tersedia. Responden pada penelitian ini adalah anggota

komunitas bisnis Indonesian Islamic Business Forum (IIBF) regional Lampung.
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b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa

catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan

sebagainya (Arikunto, 2010: 274). Data yang akan dijadikan peneliti sebagai

dokumentasi antara lain profil tempat penelitian, data dan jumlah anggota

komunitas bisnis Indonesian Islamic Business Forum (IIBF) regional Lampung.

3.6 Teknik Pengolahan Data

Tahap selanjutnya setelah data yang diperoleh terkumpul adalah mengolah data

tersebut. Dalam Sugiyono (2015) teknik pengolahan data yang digunakan dalam

penelitian adalah sebagai berikut:

1) Editing

Editing adalah kegiatan memeriksa kembali hasil data yang diperoleh dalam

angka menjamin validitasnya serta dapat segera untuk dilanjutkan ke proses

selanjutnya.

2) Tabulasi

Tabulasi adalah proses memasukkan data kuesioner ke dalam tabel-tabel agar

dapat dibaca dan diinterpretasikan.

3) Interpretasi

Data yang telah dideskripsikan baik melalui hasil perhitungan statistik maupun

tabel selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil

penelitian.
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3.7 Skala Pengukuran

Penelitian ini menggunakan skala Likert sebagai skala pengukurannya. Nazir

(2011: 155) menjelaskan bahwa skala likert hanya menggunakan item yang secara

pasti baik dan secara pasti buruk. Skala likert dalam memperlihatkan item yang

dinyatakan dalam beberapa respon alternatif, yaitu:

a. Sangat tidak setuju Skor 1

b. Tidak Setuju Skor 2

c. Netral Skor 3

d. Setuju Skor 4

e. Sangat Setuju Skor 5

3.8 Definisi Konseptual

Definisi Konseptual menurut Singarimbun dan Efendi (2006: 43) merupakan

pemaknaan dari konsep yang digunakan, sehingga memudahkan peneliti untuk

mengoperasikan konsep tersebut di lapangan. Definisi konseptual dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pembelajaran kewirausahaan merupakan upaya yang sengaja dilakukan oleh

pendidik untuk membelajarkan peserta didik tentang kewirausahaan agar

mereka mengetahui kiat-kiat kewirausahaan dengan baik, sehingga dapat

mengingkatkan kompetensi pengetahuan dan keterampilan untuk

menciptakan suatu peluang usaha. Pembelajaran kewirausahaan dalam

penelitian ini adalah pembelajaran  mengenai kewirausahaan yang diberikan

dalam komunitas bisnis IIBF kepada peserta didiknya yang merupakan

anggota dari komunitas tersebut. Pembelajaran yang dimaksud adalah
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pembelajaran yang telah dan atau sedang diterima selama menjadi anggota

komunitas bisnis IIBF.

b. Sikap adalah perasaan, pikiran, dan kecenderungan seseorang yang kurang

lebih bersifat permanen mengenal aspek-aspek tertentu dalam lingkungannya.

Sikap dalam penelitian ini adalah perilaku yang ditunjukkan oleh responden

yaitu anggota komunitas bisnis IIBF.

c. Motivasi Berwirausaha adalah tenaga dorongan dari dalam diri yang

menyebabkan seseorang untuk memulai mengaktualisasi potensi diri dalam

berfikir kreatif dan inovatif untuk menciptakan produk baru dan bernilai

tambah guna kepentingan bersama. Motivasi berwirausaha dalam penelitian

ini adalah dorongan keinginan yang diperoleh anggota komunitas IIBF dari

faktor internal maupun eksternal untuk mulai menjalankan usaha.

d. Minat berwirausaha adalah keinginan untuk bekerja keras atau berkemauan

keras untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjalankan

usahanya tanpa rasa takut dengan risiko dan senantiasa belajar dari kegagalan

yang dialami. Minat berwirausaha dalam penelitian ini dimaksudkan adalah

keinginan untuk bekerja keras atau berkemauan keras untuk berusaha

memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjalankan usahanya tanpa rasa takut

dengan risiko dan senantiasa belajar dari kegagalan yang dialami.

3.9 Definisi Operasional

Untuk lebih memudahkan dalam pengukuran konsep dijabarkan dalam bentuk

definisi operasional. Menurut Husein (2003: 75), definisi operasional adalah

penentuan suatu construct atau konsep sehingga menjadi variabel-variabel yang
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dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan oleh

peneliti dalam mengoperasionalkan construct, sehingga memungkinkan peneliti

lain untuk melakukan pengulangan pengukuran dengan cara yang sama atau

mencoba membagikan pengukuran construct yang lebih baik.

Pada penelitian ini, definisi operasional dijabarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel Konsep Variabel Indikator Skala
Pengukuran

Pembelajaran
Kewirausahaan
(X1)

Pembelajaran kewirausahaan
merupakan upaya yang sengaja
dilakukan oleh komunitas IIBF
untuk membelajarkan
anggotanya tentang
kewirausahaan agar mereka
mengetahui kiat-kiat
kewirausahaan dengan baik,
sehingga dapat mengingkatkan
kompetensi pengetahuan dan
keterampilan untuk
menciptakan suatu peluang
usaha.

1. Silabus pembelajaran
kewirausahaan,

2. Metode pembelajaran
kewirausahaan,

3. Sarana dan prasarana
pembelajaran
kewirausahaan

4. Kondisi lingkungan
pembelajaran
kewirausahaan.

Likert

Sikap (X2) perasaan, pikiran, dan
kecenderungan anggota
komunitas IIBF yang kurang
lebih bersifat permanen
mengenal aspek-aspek tertentu
dalam lingkungannya.

1. Penuh percaya diri,
2. Memiliki inisiatif,
3. Memiliki jiwa

kepemimpinan,
4. Berani mengambil

risiko dengan penuh
perhitungan.

Likert

Motivasi
Berwirausaha
(X3)

suatu kekuatan yang ada dalam
diri anggota komunitas IIBF
untuk menggapai keberhasilan
dari sebuah tujuan.

1. Need for achievement,
2. Locus of control

internal
3. Independence,
4. Egoistic passion,

Likert

Minat
Berwirausaha
(Y)

keinginan dari anggota
komunitas IIBF untuk bekerja
keras atau berkemauan keras
untuk berusaha memenuhi
kebutuhan hidup dan
menjalankan usaha tanpa rasa
takut dengan risiko dan
senantiasa belajar dari
kegagalan yang dialaminya.

1. Prestis sosial,
2. Tantangan pribadi,
3. Fleksibilitas,
4. Keuntungan

Likert

Sumber: Data diolah, 2017
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3.10 Pengujian Instrumen Data

Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur

fenomena alam maupun sosial yang diamati. (Sugiyono, 2009: 102). Suatu

instrumen dikatakan layak digunakan sebagai alat ukur apabila telah memenuhi

uji validitas atau uji reliabilitas.

3.10.1 Uji Validitas

Suharsimi (2007: 211) menjelaskan bahwa validitas adalah suatu ukuran yang

menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Jogiyanto

(2007: 163) mengatakan, uji validitas menunjukkan seberapa nyata suatu

pengujian mengukur apa yang seharusnya diukur, dimana validitas berhubungan

dengan ketepatan alat ukur, kenyataan (actually), dan tujuan pengukuran. Uji

validitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah item-item yang tersaji dalam

kuesioner benar-benar mampu mengungkapkan dengan pasti apa yang akan

diteliti.

Tingkat validitas dapat diukur dengan membandingkan nilai r hitung (correlation

item total) dengan r tabel dengan ketentuan degree of freedom (df) = n-2, dimana

n adalah jumlah sampel. Dalam penelitian ini besarnya df dihitung 50-2 atau df 48

dengan alpha 0,05 didapat r tabel 0,361. Kriteria untuk penilaian uji validitas

adalah :

r hitung > r tabel , maka pernyataan tersebut valid

r hitung < r tabel , maka pernyataan tersebut tidak valid

Jumlah sampel uji coba diambil sebanyak 30 responden dalam populasi diluar dari

sampel penelitian namun memiliki karakteristik yang sama. Uji validitas

dilakukan kepada mahasiswa Univesitas Lampung khususnya bagi mahasiswa
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bidikmisi yang pernah mengikuti seminar pelatihan kewirausahaan. Penyebaran

kuesioner dilaksanakan pada bulan Maret 2017.

Berikut ini hasil uji validitas Pembelajaran Kewirausahaan, Sikap, Motivasi

Berwirausaha, dan Minat Berwirausaha :

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Variabel Item
Pernyataan

R
Hitung

R
Tabel

Kondisi Ket

Pembelajaran
Kewirausahaan

Item 1
Item 2
Item 3
Item 4
Item 5
Item 6
Item 7
Item 8

0,515
0,565
0,560
0,572
0,529
0,699
0,554
0,652

0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361

r hitung > r tabel
r hitung > r tabel
r hitung > r tabel
r hitung > r tabel
r hitung > r tabel
r hitung > r tabel
r hitung > r tabel
r hitung > r tabel

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Sikap Item 9
Item 10
Item11
Item 12
Item 13
Item14
Item15
Item 16
Item17

0,661
0,646
0,413
0,472
0,447
0,474
0,619
0,616
0,659

0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361

r hitung > r tabel
r hitung > r tabel
r hitung > r tabel
r hitung > r tabel
r hitung > r tabel
r hitung > r tabel
r hitung > r tabel
r hitung > r tabel
r hitung > r tabel

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Motivasi
Berwirausaha

Item18
Item 19
Item 20
Item 21
Item 22
Item 23
Item 24
Item 25

0,430
0,586
0,460
0,503
0,583
0,530
0,508
0,426

0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361

r hitung > r tabel
r hitung > r tabel
r hitung > r tabel
r hitung > r tabel
r hitung > r tabel
r hitung > r tabel
r hitung > r tabel
r hitung > r tabel

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Minat
Berwirausaha

Item 26
Item 27
Item 28
Item 29
Item 30
Item 31
Item 32
Item 33

0,434
0,706
0,673
0,529
0,405
0,656
0,538
0,644

0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361

r hitung > r tabel
r hitung < r tabel
r hitung > r tabel
r hitung > r tabel
r hitung < r tabel
r hitung > r tabel
r hitung > r tabel
r hitung > r tabel

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Sumber: data diolah, 2017
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3.10.2 Uji Reliabilitas

Suharsimi (2007: 221) menjelaskan bahwa reliabel memiliki arti yaitu dapat

dipercaya, sehingga dapat diandalkan. Reliabilitas menunjuk pada tingkat

keterandalan sesuatu, sehingga instrumen tersebut dapat dipercaya untuk

digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik.

Suatu kuesioner dinyatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap

pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Uji reliabilitas dalam penelitian ini dicari menggunakan rumus Alpha. Rumus

Alpha digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen yang skornya bukan 1 dan

0. Instrumen dapat dikatakan reliabel jika nilai koefisien alpha tersebut melebihi

0,6 (Muhson, 2009: 157).

Pengujian reliabilitas instrumen dapat digunakan rumus :

Rn = 1 − ∑
. . . . . . . .( Rumus 3.1)

Keterangan :

Rn : Reliabilitas yang dicari

∑ : Jumlah validitas butiran

– t : Varian total

: Jumlah butir

Selanjutnya indeks reliabilitas diinterpretasikan dengan menggunakan tabel.

Interpretasi r untuk menyimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan cukup atau

reliabel.
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Nilai interpretasi reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Interpretasi Nilai r

Besarnya Nilai Interpretasi
Antara 0,800 – 1,000 Sangat Reliabel
Antara 0,600 – 0,800 Reliabel
Antara 0,400 – 0,600 Cukup Reliabel
Antara 0,200 – 0,400 Agak Reliabel
Antara 0,000 – 0,200 Kurang Reliabel

Berikut adalah hasil dari uji reliabilitas penelitian:

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Cronbach Alpha Keterangan
Pembelajaran Kewirausahaan 0,680 Reliabel

Sikap 0,619 Reliabel
Motivasi Berwirausaha 0,574 Cukup Reliabel

Minat Berwirausaha 0,549 Cukup Reliabel
Sumber: data diolah, 2017

3.11 Metode Analisis Data

3.11.1 Metode Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk

umum atau generalisasi (Sugiyono, 2009:147). Pada penelitian ini analisis statistik

deskriptif yang digunakan adalah deskriptif persentase. Analisis ini digunakan

untuk mendeskripsikan variabel pembelajaran kewirausahaan, sikap, dan motivasi

berwirausaha.
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3.11.2 Uji Regresi

1) Regresi Linier Sederhana

Regresi linier sederhana merupakan suatu prosedur untuk mendapatkan hubungan

matematis dalam bentuk persamaan antara variabel tak bebas dengan variabel

bebas tunggal. Menurut Sugiyono (2015: 220) regresi linier sederhana digunakan

hanya untuk satu variabel bebas (independent) dan satu variabel tak bebas

(dependent).

Analisis regresi linier sederhana dapat dirumuskan sebagai berikut:

Y = a + bX . . . . . . . . . (Rumus 3.2)

Dengan keterangan:

Y : variabel tak bebas

X : variabel bebas

a : nilai intercept (konstan)

b : angka arah atau koefisien regresi

2) Regresi Linier Berganda

Sugiyono (2015: 226) menyatakan bahwa regresi linier berganda adalah

pengembangan dari regresi linier sederhana, perbedaan penerapan metode ini

hanya terletak pada jumlah variabel bebas (independent). Penerapan metode

regresi linier berganda jumlah variabel bebas (independent) yang digunakan lebih

dari satu yang mempengaruhi variabel tak bebas (dependent). Penelitian ini

mencari nilai pengaruh dari variabel dependen yaitu minat berwirausaha (Y)

anggota komunitas bisnis Indonesian Islamic Business Forum (IIBF), dengan tiga

variabel penjelas yaitu pembelajaran kewirausahaan (X1), sikap (X2), dan motivasi

berwirausaha (X3).
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Adapun rumus dari regresi linier berganda adalah:

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e . . . . . . . . (Rumus 3.3)

Dengan keterangan:

Y : Minat  Berwirausaha

a : Konstanta

b1 : Koefisien regresi antara Pembelajaran kewirausahaan dengan Minat

berwirausaha

b2 : Koefisien regresi antara Sikap dengan Minat berwirausaha

b3 : Koefisien regresi antara Motivasi dengan Minat berwirausaha

X1 : Variabel Pembelajaran Kewirausahaan

X2 : Variabel Sikap

X3 : Variabel Motivasi

e : Standard Error

3.12 Asumsi Klasik

3.12.1 Uji Normalitas

Uji ini bertujuan untuk menguji model regresi, apakah variabel terikat dan

variabel bebas mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik

adalah distribusi normal atau mendekati normal. Kriteria pengambilan keputusan

uji normalitas adalah jika nilai Asymp Sig lebih dari atau sama dengan 0,05 maka

data berdistribusi normal, jika Asymp Sig kurang dari 0,05 maka distribusi data

tidak normal (Muhson, 2009:159).

3.12.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi

ditemukan adanya korelasi atau hubungan yang signifikan antar variabel bebas.

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas

(Ghozali, 2011). Multikolinearitas akan menyebabkan koefisien regresi bernilai
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kecil dan standar error regresi bernilai besar sehingga pengujian variabel bebas

secara individu akan menjadi tidak signifikan.

Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance

dan VIF ( Variance Inflation Factor ). Apabila nilai VIF < 10 mengindikasikan

bahwa model regresi bebas dari multikolinearitas, sedangkan untuk nilai tolerance

> 0,1 (10%) menunjukkan bahwa model regresi bebas dari multikolinearitas.

Dasar pengambilan keputusannya adalah :

Jika VIF > 10 atau jika tolerance < 0,1 maka Ho ditolak dan Ha diterima.

Jika VIF < 10 atau jika tolerance > 0,1 maka Ho diterima dan Ha ditolak.

3.12.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mendeteksi apakah dalam model regresi

terdapat ketidaksamaan varian dari suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika

varian dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut

homoskedastisitas. Jika varian dari satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda

disebut heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan

membuat scatterplot (alur sebaran) dan antara residual dan nilai presiksi dari

variabel terikat yang telah distandarisasi.

Untuk mengetahui apakah terjadi heteroskedastisitas atau tidak dalam suatu model

regresi yaitu dengan melihat grafik scatterplot dengan dasar pemikiran menurut

Ghozali (2006: 105) sebagai berikut:

a. Jika terdapat pola tertentu, seperti titik – titik yang membentuk suatu pola

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
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b. Jika tidak terdapat pola yang jelas, serta titik – titik menyebar di atas dan di

bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteoskedastisitas.

3.13 Uji Hipotesis

3.13.1 Uji Determinan (R2)

Koefisien determinan merupakan suatu nilai yang menjelaskan variabel bebas

dalam mempengaruhi variabel terikatnya dalam suatu persamaan regresi. Nilai

koefisien determinan antara 0 dan 1. Untuk menghitung koefisien determinasi

yaitu dengan cara mengkuadratkan koefisien korelasi (Sugiyono, 2011: 185).

3.13.2 Pengujian Hipotesis t (secara parsial)

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelasan

atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen

(Priyatno, 2013: 149). Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah variabel

bebas (Pembelajaran kewirausahaan, sikap dan motivasi berwirausaha) terhadap

variabel terikat (minat berwirausaha) berpengaruh secara parsial atau terpisah.

Hipotesis yang diajukan yaitu:

1. Ha1: Pembelajaran kewirausahaan berpengaruh signifikan terhadap minat

berwirausaha.

H01: Pembelajaran kewirausahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat

berwirausaha.

2. Ha2: Sikap berpengaruh signifikan terhadap minat berwirausaha.

H02: Sikap tidak berpengaruh signifikan terhadap minat berwirausaha.

3. Ha3: Motivasi berpengaruh signifikan terhadap minat berwirausaha.

H03: Motivasi tidak berpengaruh signifikan terhadap minat berwirausaha.
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Dasar pengambilan keputusannya adalah:

a. Jika t hitung ≤ t tabel maka H diterima

Jika t hitung > t tabel maka H ditolak

b. Jika probabilitas > 0,05 maka H diterima

Jika probabilitas ≤ 0,05 maka H ditolak

3.13.3 Pengujian Hipotesis F (secara simultan)

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap

variabel dependen.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Ha4: Adanya pengaruh antara pembelajaran kewirausahaan, sikap, dan

motivasi berwirausaha terhadap minat berwirausaha anggota komunitas bisnis

IIBF regional Lampung.

2. H04: Tidak adanya pengaruh antara pembelajaran kewirausahaan, sikap, dan

motivasi berwirausaha terhadap minat berwirausaha anggota komunitas bisnis

IIBF regional Lampung.

Dasar pengambilan keputusannya adalah:

a. Jika F hitung ≤ F kritis maka H diterima

Jika F hitung > F kritis maka H ditolak

b. Jika probabilitas > 0,05 maka H diterima

Jika probabilitas ≤ 0,05 maka H ditolak



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis pengaruh

pembelajaran kewirausahaan, sikap, dan motivasi berwirusaha terhadap minat

berwirausaha anggota komunitas bisnis IIBF Lampung, maka penulis menarik

kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara parsial variabel pembelajaran kewirausahaan tidak berpengaruh

signifikan terhadap minat berwirausaha anggota komunitas bisnis IIBF

Lampung. Pada uji regresi linier sederhana menunjukkan bahwa koefisiensi

regresi pembelajaran kewirausahaan bernilai 0,710, dengan nilai signifikansi

0,481. Hal tersebut dapat disebabkan karena pekerjaan utama responden yang

sebagian besar merupakan wirasawasta yang telah memiliki dan menjalankan

usahanya, sehingga silabus, metode, sarana dan prasarana, serta lingkungan

yang diberikan oleh komunitas bisnis IIBF regional Lampung tidak

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap minat berwirausaha

anggotanya.

2. Secara parsial variabel sikap berpengaruh signifikan terhadap minat

berwirausaha anggota komunitas bisnis IIBF Lampung. Hal itu disebabkan

karena pada uji regresi linier berganda menunjukkan bahwa koefisiensi
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regresi sikap bernilai 2,870 yang menunjukkan pengaruh signifikan terhadap

variabel dependen.

3. Secara parsial variabel motivasi berwirausaha berpengaruh signifikan

terhadap minat berwirausaha anggota komunitas bisnis IIBF Lampung. Hal

itu disebabkan karena pada uji regresi linier berganda menunjukkan bahwa

koefisiensi regresi motivasi berwirausaha bernilai 2,041, yang menunjukkan

pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

4. Secara simultan pembelajaran kewirausahaan, sikap, dan motivasi

berwirausaha berpengaruh signifikan terhadap minat berwirausaha anggota

komunitas bisnis IIBF Lampung. Hal itu disebabkan karena pada uji F

(simultan) menunjukkan bahwa Fhitung > Ftabel (7,414 > 2,81) dengan

signifikansi probabilitas sebesar 0,000 maka Ha4 diterima dan Ho4 ditolak.

5. Pada pengambilan sampel sebagian dari responden memiliki profesi sebagai

wiraswasta atau sudah mulai menjalankan bisnis sendiri, sehingga pada

variabel pembelajaran kewirausahaan tidak memberikan pengaruh terhadap

minat berwirausaha.
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5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat beberapa saran dan pertimbangan yng

disajikan, antara lain:

1. Bagi Komunitas

Pada penelitian ini, mendapatkan hasil bahwa variabel sikap dan motivasi

berwirausaha berpengaruh signifikan terhadap minat berwirausaha, maka dari

itu sebaiknya pihak komunitas agar lebih memfokuskan lagi terhadap

pembangunan karakter dan perilaku dari anggota komunitasnya serta rutin

mengadakan kelas pembangunan motivasi berwirausaha agar dapat lebih

meningkatkan lagi minat dari anggotanya untuk berwirausaha.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Disarankan untuk lebih teliti dalam menentukan kriteria responden, seperti

tidak lagi memilih wiraswasta sebagai responden dikarenakan tidak akan

memberikan pengaruh terhadap minat untuk berwirausaha, serta lebih

memperdalam pembahasan mengenai permasalahan terhadap hasil jawaban

responden yang masih memberikan jawaban netral, tidak setuju, dan sangat

tidak setuju. Selain itu disarankan juga bagi peneliti selanjutnya untuk

memperluas cakupan penelitian dengan lebih perbanyak lagi data responden

seperti penghasilan perbulan, intensitas anggota mengikuti kelas

pembelajaran, dan alasan anggota mengikuti komunitas bisnis. Dengan

perbedaan data penelitian maka teknik pengumpulan data akan berbeda,

sehingga hasil data yang didapatkan akan lebih lengkap dan akurat.
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