
PENGARUH PERKULIAHAN DAN PRAKTIKUM KEWIRAUSAHAAN TERHADAP 

MOTIVASI BERWIRAUSAHA PADA MAHASISWA EKONOMI SYARIAH 

SEMESTER 8 ANGKATAN 2015 DI IAIN PONOROGO 

 

SKRIPSI 

 

 

Oleh: 

 

FARIDATUS SANGADAH 

NIM : 210715106 

 

 

Pembimbing: 

 

Dr. AJI DAMANURI, M.E.I 

NIP.197506022002121003 

 

JURUSAN EKONOMI SYARIAH  

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO 

2019 

 



ABSTRAK 

Faridatus Sangadah, 2019.Pengaruh Perkuliahan Dan Praktikum Kewirausahaan 

Terhadap Motivasi Berwirausaha Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah 

Semester 8 Angkatan 2015 di IAIN Ponorogo. 

Kata Kunci : Perkuliahan Kewirausahaan, Praktikum Kewirausahaan, Motivasi 

Berwirausaha. 

 

Perkuliahan kewirausahaan dan praktikum kewirausahaan memiliki peranan penting 

untuk meningkatkan motivasi berwirausaha pada mahasiswa, kesenjangan yang 

terjadi pada mahasiswa Ekonomi Syariah semester 8 adalah mahasiswa kurang dalam 

mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh perkuliahan kewirausahaan 

terhadap motivasi berwirausaha pada mahasiswa Ekonomi Syariah semester 8 

angkatan 2015 di IAIN Ponorogo; (2 ) Pengaruh praktikum kewirausahaan terhadap 

motivasi berwiraisaha pada mahasiswa Ekonomi Syariah semester 8 angkatan 2015 di 

IAIN Ponorogo; (3) Pengaruh perkuliahan dan praktikum kewirausahaan terhadap 

motivasi berwirausaha  pada mahasiswa Ekonomi Syariah semester 8 angkatan 2015 

di IAIN Ponorogo. 

 

Penelitian ini menggunakan sampel kelas Ekonomi Syariah pada mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Dan Bisnis Islam di IAIN Ponorogo yang berjumlah 114 mahasiswa. Uji 

coba instrumen dilakukan pada 53 responden. Pengumpulan data  perkuliahan, 

praktikum kewirausahaan dan motivasi berwirausaha menggunakan kuesioner/angket. 

Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda.   

 

Bedasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa (1) tidak terdapat pengaruh 

antara perkuliahan kewirausahaan terhadap motivasi berwirausaha pada mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Ponorogo, dengan thitung  sebesar -1,303 

yang bernilai negatif dan signifikan 0,199> 0,05 yang menunjukkan tidak adanya 

hubungan secara parsial antara variabel X1 dan Y. (2) terdapat hubungan positif dan 

signifikan antara praktikum kewirausahaan terhadap motivasi berwirausaha pada 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Ponorogo, dengan nilai thitung 

4,819yang bernilai positif dan niali sgnifikasi 0,000 < 0,05 yang menunjukkan adanya 

hubungan yang searah secara parsial antara variabel X2 dan Y. (3) terdapat hubungan 

positif dan signifikan perkuliahan kewirausahaan dan praktikum kewirausahaan 

secara bersama-sama terhadap motivasi berwirausaha dengan nilai signifikasi sebesar 

0,000 < 0,05 dengan koefisien determinasi(R2)  dan persamaan regresi berganda Y = 

13,452 + -0,207X1 + 0,589X2 + e 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kewirausahaan (entreprenurship) adalah suatu kemampuan berfikir 

kreatif dan berprilaku inovatif yang dijadikan dasar, kilat, sumber daya, 

tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat dalam mengahadapi tantangan hidup. 

Jadi, kewirausahaan merupakan proses dinamik untuk menciptakan tambahan 

kemakmuran. Wirausaha (Entrepreneur) juga merupakan individu yang 

memiliki pengendalian tertentu terhadap alat-alat produksi dan menghasilkan 

lebih banyak dari pada yang dapat dikonsumsinya atau dijual untuk 

memperoleh pendapatan. Para pembuat teori ekonomi dan para penulis di 

masa lalu telah menyepakati perkataan entrepreneur dalam arti mereka  yang 

telah memulai usaha baru dan yang berani menanggung segala macam resiko 

serta mereka yang mendapat keuntungan. Dan mengenai kewirausahaan telah  

diatur dalam UUD 1945 Pasal 33.1 

Sejalan dengan realitas, sampai saat ini perguruan tinggi menjadi 

tumpuan harapan mahasiswa, orang tua, dan masyarakat untuk meraih masa 

depan gemilang. Hal itu dapat dipahami karena fungsi perguruan tinggi yang 

strategis dalam mempersiapkan generasi muda yang akan menguasai masa 

                                                           
1 Dede jajang suyaman, Kewirausahaan Dan Industri Kreatif (Bandung: Alfabeta, 2015), 7. 
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depan bangsa. Untuk itu perguruan tinggi melakukan berbagai upaya 

intelektual berupa ilmu, keterampilan, dan tata nilai universal agar generasi 

muda dapat melakukan aktualisasi diri sebagai gerdu depan bangsa.2 

Dalam hal pengetahuan berwirausaha, perkuliahan kewirausahaan 

menjadi solusi awal memperkenalkan dan memberi pengetahuan dasar pada 

mahasiswa tentang kewirausahaan. Mata kuliah tersebut juga memberikan 

kompetensi pada mahasiswa untuk dapat menciptakan sesuatu yang baru. Ada 

pula pembekalan melalui seminar entrepreneurship yang mengajak 

mahasiswa untuk mengubah pola pikir soal pentingnya wirausaha bagi suatu 

negara, serta membuat bisnis plan yang akan diwujudkan saat mereka 

berwirausaha secara nyata dan memberi kompetensi pada mahasiswa tentang 

cara untuk bisa memenejemen usaha kecil yang baru dirintis agar terus 

berkembang. Minat memulai usaha adalah tekad atau niat yang kuat dan 

motivasi yang tinggi untuk mencapai tujuan pembentukan usaha. Tekad dan 

niat atau di sebut dengan kemauan adalah modal utama yang harus ada 

pertama kali.3 Menurut teori Planned Behavior ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi seseorang termotivasi berwirausaha antara lain yaitu, faktor 

demografis seperti: usia, pendidikan, dan pengalaman. Dalam pendidikan ini 

disebutkan bahwa tingkat pendidikan kewirausahaan dan pengalaman dalam 

                                                           
2 Rusdiana, Kewirausahaan Teori dan Praktik (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 30. 

3 Suryana, Kewirausahaan Pedoman Praktis (Salemba Empat, 2011), 12. 
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melakukan praktik kewirausahaan menentukan motivasi berwirausaha pada 

mahasiswa.4 

Kampus IAIN Ponorogo merupakan salah satu Kampus Islam yang 

berstatus Negeri di Kabupaten Ponorogo, yang saat ini memiliki 4 Fakultas, 

yaitu: Fakultas Usuludin Adab dan Dakwah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan Fakultas Syariah. Dari 

beberapa Fakultas tersebut peneliti mengambil dari Fakultas Ekonomi Dan 

Bisnis Islam Pada Jurusan Ekonomi Syariah.5 

Responden penelitian ini difokuskan pada mahasiswa kelas Ekonomi 

Syariah semester 8 yang berjumlah 114 mahasiswa. Adapun data yang 

diperoleh terdapat beberapa mahasiswa yang sudah melakukan berwirausaha, 

diantaranya kurang lebih ada 25 orang yang dimana usaha yang mereka 

jalankan yaitu usaha penjualan dalam bidang fasion, reseller, maupun online 

shop.6 

Pada Program Studi Ekonomi Syariah di semester delapan, mahasiswa 

telah menerima banyak mata kuliah kewirausahaan. Mata kuliah 

kewirausahaan yang diterima oleh mahasiswa Ekonomi Syariah mulai dari 

semester tiga sampai semester enam. Adapun mata kuliah tersebut 

diantaranya: kewirausahaan I (Jasa) di semester 3, kewirausahaan II 

                                                           
4 Endi Sarwoko, Kajian Empiris  Entrepreneur Intention Mahasiswa , ( Jurnal Ekonomi Bisnis , 

Vol 16 No. 2, 2011). 
5 Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan IAIN Ponorogo Tahun Akademik 2018/2019. 
6 “Mahasiswa Ekonomi Syariah Semester 8 di  IAIN Ponorogo, Wawancara 12 januari 2019”. 
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(Manufakture) di semester 4, dan kewirausahaan III (Trade) di semester 5.7 

Ada pula mata kuliah kewirausahaan lain secara teori, yaitu: studi kelayakan 

bisnis, praktikum lembaga keuangan syariah, manajemen pemasaran I, 

manajemen pemasaran II, manajemen UMKM dan praktikum UMKM. Sejauh 

setelah menerima mata kuliah tersebut, peneliti masih melihat banyak 

mahasiswa yang belum menerapkan berwirausaha dalam prakteknya.8 

Dengan adanya praktikum kewirausahaan diharapkan mahasiswa dapat 

termotivasi berwirausaha. Motivasi merupakan suatu dorongan yang timbul 

oleh adanya rangsangan di dalam diri maupun luar diri, sehingga seseorang 

berkeinginan untuk mengadakan perubahan tingkah laku atau aktivitas 

tertentu yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Motivasi bukan hanya 

suatu prilaku, motivasi adalah pernyataan internal yang komplek yang tidak 

dapat dipelajari secara langsung, tetapi pernyataan internal komleks itu 

mempengaruhi prilaku yaitu berani bersikap, otonomi dan mampu 

mewujudkan sesuatu.9 

Ada beberapa cara mengembangkan motivasi kewirausahaan 

mahasiswa, antara lain  berupa pengadaan seminar seminar entrepreneurship, 

seminar bisnis maupun seminar digital marketing, yang dimana terdapat 

motivasi-motivasi dari para pemateri. Dalam pengadaannya, diharapkan 

                                                           
7 Pedoman Praktikum & Modul Kewirausahaan (Ponorogo: Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam IAIN Ponorogo, 2018), 33.  

8 Buku Bimbingan Akademik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo. 

9 Uno B Hamzah, Teori Motivasi dan Pengukurannya (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 48. 
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mahasiswa dapat termotivasi dalam mengaplikasikan ilmu yang didapatkan 

selama masa perkuliahan. 

Dalam pengamatan yang peneliti lakukan, bahwa peneliti menemukan 

beberapa permasalahan mahasiswa pada Jurusan Ekonomi Syariah yang hanya 

menerapkan wirausaha pada saat adanya praktikum. Dalam hal ini bukan 

berdasarkan pada minat, namun mengarah kepada memenuhi tugas praktikum 

kewirausahaan di kampus. Adapun visi dari Fakultas FEBI adalah pusat kajian 

pengembangan ilmu ekonomi dan bisnis islam yang unggul dalam rangka 

mewujudkan masyarakat madani. Sedangkan misi dari Fakultas FEBI adalah 

melakukan pendidikan dan pembelajaran ilmu bidang ekonomi dan bisnis 

islam yang unggul tahun 2022, melakukan penelitian dalam bidang ekonomi 

dan bisnis islam pada tahun 2022, serta melaksanakan kerjasama unggul 

dengan lembaga terkait dalam bidang ekonomi dan bisnis islam  tingkat 

regional dan internasional pada tahun 2022. Namun minat dalam melakukan 

wirausaha masih belum diterapkan oleh mahasiswa. Maka berdasarkan uraian 

tersebut, penulis mengambil berjudul penelitian “Pengaruh Perkuliahan dan 

Praktikum Kewirausahaan Terhadap Motivasi Berwirausaha Pada 

Mahasiswa Ekonomi Syariah Semester 8 Angkatan 2015 Di IAIN 

Ponorogo” 
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B. Rumusan Masalah             

Bedasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka untuk 

mempermudah pemahaman dalam pembahasan karya ilmiah ini, penulis perlu 

merumuskan masalah  yaitu sebagai berikut: 

1. Apakah perkuliahan kewirausahaan berpengaruh terhadap motivasi 

berwirausaha pada mahasiswa ekonomi syariah semester 8 angakata 2015 

di IAIN Ponorogo? 

2. Apakah praktikum kewirausahaan berpengaruh terhadap motivasi 

berwirausaha pada mahasiswa mahasiswa ekonomi syariah semester 8 

angakata 2015 di IAIN Ponorogo? 

3. Apakah perkuliahan kewirausahaan dan praktikum kewirausahaan 

berpengaruh terhadap motivasi berwirausaha pada mahasiswa mahasiswa 

ekonomi syariah semester 8  angakata 2015 di IAIN Ponorogo? 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam penyusunan proposal ini penulis mempunyai tujuan yang ingin 

dicapai, yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh perkuliahan kewirausahaan 

terhadap motivasi berwirausaha pada mahasiswa mahasiswa ekonomi 

syariah semester 8 angakata 2015 di IAIN Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh praktikum kewirausahaan 

terhadap motivasi berwirausaha pada mahasiswa mahasiswa ekonomi 

syariah semester 8 angakata 2015 di IAIN Ponorogo. 
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3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh perkuliahan kewirausahaan 

dan praktikum kewirausahaan berpengaruh terhadap motivasi berwirausaha 

pada mahasiswa mahasiswa ekonomi syariah semester 8 angakata 2015 di 

IAIN Ponorogo.  

D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian adalah aplikasi hasil penelitian, baik bagi 

lembaga-lembaga tertentu atau pun masyarakat. Oleh sebab itu dalam 

pendahuluan perlu dijelaskan manfaat apa yang dapat diambil dari hasil 

penelitian yang dilakukan, yaitu sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wacana keilmuan dan 

memberikan kontribusi bagi khasanah ilmu pengetahuan serta 

pemikiran usaha atau bisnis di bidang kewirausahaan.  

b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan 

pengembangan lebih lanjut untuk penelitian berikutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

khususnya mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo 

mengenai penerapan dari kewirausahaan yang telah di peroleh dari 

kampus.   
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b. Bagi mahasiswa, sebagai saran dan masukan dalam hal perkuliahan 

kewirausahaan dan praktikum kewirausahaan sehingga dapat 

meningkatkan motivasi berwirausaha 

c. Bagi peneliti, sebagai bekal kelak apabila menjadi pendidik di masa 

yang akan datang, sebagai bahan belajar yang memberikan 

peningkatan ilmu dan pengalaman. 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan menggambarkan alur pemikiran penulis dari 

awal hingga kesimpulan akhir. Untuk mempermudah hasil penelitian dan agar 

dicerna secara runtut, diperlukan sebuah sistematika pembahasan. Dalam 

penelitian ini, penelitian dikelompokkan menjadi 5 bab, yang masing-masing 

bab terdiri dari sub-sub yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika 

pembahasan penelitian ini dirancang untuk diuraikan dengan sistematika 

dalam 5 bab sebagai berikut. 

Bab satu yaitu pendahuluan sebagai dasar dalam pembahasan skripsi. 

Didalam isi pendahuluan, memberikan gambaran secara menyeluruh dengan 

ringkas sebagai pengantar memasuki dan mengikuti uraian pokok dalam 

penulisan skripsi yang memuat pembahasan antara lain: Latar Belakang 

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitia dan 

Sistematika Pembahasan. 
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Bab kedua, yaitu telaah pustaka yang akan dibahas meliputi subbab-

subbab tentang landasan teori, kajian terdahulu, kerangka berfikir, dan 

hipotesis penelitian.  

Bab ketiga, yaitu  ini berisi tentang metode penelitian meliputi subbab-

subbab tentang rancangan penelitian, variable penelitian dan definisi 

operasional, populasi dan sampel, instrument pengumpulan data serta metode 

pengumpulan data dan analisis data. 

Bab keempat, berisi subbab-subbab tentang hasil –hasil yang diperoleh 

berupa deskripsi data yang menguraikan karakteristik masing-masing variable 

dan hasil pengujian hipotesis serta pembahasan. 

Bab kelima, merupakan bab terakhir, yaitu penutup. Meliputi subbab-

subbab tentang kesimpulan, saran, dan termasuk keterbatasan temuan-temuan 

penelitian dan rekomendasi. 
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BAB II 

TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA BERFIKIR DAN 

HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori  

1. Motivasi Berwirausahaan 

a. Pengertian  Motivasi Berwirausaha 

Secara etimologis, motif atau dalam bahasa inggisnya motive, 

berasal dari kata motion yang berarti “gerakan” atau “sesuatu yang 

bergerak”  motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang 

secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan 

tujuan tertentu. Sedangkan definisi lain motivasi adalah kekuatan yang 

mengarahkan atau menyalurkan motif untuk perilaku yang memiliki 

tujuan instrumental behavior. Sementara itu, keterkaitan motif 

merupakan dorongan, hasrat, keinginan, dan tenaga penggerak lainnya 

yang berasal dari dalam dirinya. Sedangkan motivasi yakni 

membangkitkan motif, membangkitkan daya gerak, atau 

menggerakkan seseorang atau diri sendiri untuk berbuat sesuatu dalam 

rangka mencapai suatu kepuasan atau tujuan. 7 

Motivasi berwirausaha merupakan suatu daya dorong 

(Driving Force) yang menyebabkan seseorang dapat berbuat  sesuatu 

untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini, motivasi berwirausaha 

                                                           
7 Alex Sobur, Psikologi Umum dalam Lintas Sejarah (Bandung: Pustaka Setia, 2003), 63. 
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menunjuk pada gejala  yang melibatkan dorongan  yang timbul dari 

diri seseorang untuk mengambil atau melakukan kegiatan berkaitan 

dengan bidang kewirausahaan.  

Berkaitan dengan motivasi untuk berwirausaha, setidaknya 

terdapat enam “tingkat” motivasi berwirausaha yang masing-masing 

memiliki indikator yang berbeda-beda, yaitu:  

1) Motivasi materiel, mencari nafkah untuk memperoleh pendapatan 

atau  kekayaan. 

2) Motivasi rasional-intelektual, mengenali peluang  dan 

potensialitas pasar, menggagas produk dan jasa. 

3) Motivasi emosional-ekosistemis, menciptakan nilai tambah serta 

memelihara kelestarian sumber daya lingkungan. 

4) Motivasi emosional-sosial,  menjalin hubungan dengan atau 

melayani kebutuhan manusia. 

5) Motivasi emosional- intrapersonal, aktualisasi jati diri  dan 

potensi-potensi diri dala wujud suatu produk  atau jasa yang layak 

dipasar. 

6) Motivasi spiritual, mewujudkan dan menyebarkan nilai-nilai 

transcendental, memakainya sebagai modus beribadah kepada 

tuhan.8 

Motivasi adalah pendorong dari keinginan kita agar terwujud. 

Motivasi adalah sebuah energi pendorong yang berasal  dari dalam 

                                                           
8 Rusdiana, Kewirausahaan Teori dan Praktik (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 57. 
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diri kita. Motivasi erat sekali hubungannya dengan keinginan dan 

ambisi, bila salah satunya tidak ada, motivasi pun tidak akan timbul. 

Banyak dari kita yang mempunyai ambisi besar, tapi kurang 

mempunyai inisiatif dan kemauan untuk mengambil langkah untuk 

mencapainya. Ini menunjukkan kurangnya energi pendorong dari 

dalam diri kita sendiri atau kurang motivasi. Motivasi akan 

menguatkan ambisi, meningkatkan inisiatif dan akan membantu dalam 

mengarahkan energi kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. 

Dengan motivasi yang benar akan semakin mendekati keinginan kita. 

Biasanya motivasi akan besar apabila seseorang tersebut memiliki visi 

jelas dari apa yang diinginkan. Ia mempunyai gambaran mental  yang 

jelas dari kondisi yang diinginkan dan mempunyai keinginan besar 

untuk mencapainya. Motivasilah yang membuat dirinya melangkah  

maju dan mengambil langkah selanjutnya untuk merealisasikan apa 

yang diinginkannya.9 

b. Jenis-Jenis atau Kelompok Motivasi 

Motivasi menyelesaikan tugasnya pada wirausahawan program 

S1 yang dapat timbul, baik dalam diri maupun luar diri individu.  Hal 

ini sejalan dengan pendapat Davies yang membagi motivasi menjadi 

dua yaitu sebagai berikut: 

1) Motivasi intrinsik adalah motivasi yang mengacu pada faktor-

faktor dari dalam diri individu, baik dalam tugas maupun bagi  diri 

                                                           
9 Hartomo, Manajemen Potensi Diri (Jakarta: PLATINUM, 2013), 28. 
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wirausahawan. Motivasi intrinsik biasanya memberikan  kepuasan 

terhadap kemampuanya dala menyelesaikan setiap tanggung jawab 

ataupun harga diri dihadapan orang lain terhadap setiap 

kemampuan yang dimilikinya. 

2) Motivasi ekstrinsik adalah motivasi  yang mengacu pada faktor-

faktor dari luar dan telah ditetapkan pada tugas ataupun pada diri 

peserta didik (wirausahawan) oleh disen atau orang lain. Motivasi 

ekstrinsik berupa penghargaan, pujian, hukuman, atau celaan yang 

dapat meningkatkan atau mengurangi kreativitas wirausahawan 

tingkat akhir dalam menyelesaikan tugasnya. Pada akhirnya, 

motivasi merupakan dorongan dasar yang menggerakkan seseorang 

bertingkah laku. Dorongan ini berada pada diri seseorang yang 

menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan 

dorongan dalam dirinya.10 

c. Ciri-Ciri Motivasi Berwirausaha 

Ciri-ciri umum motivasi berwirausaha dapat dilihat dari 

berbagai aspek kepribadiannya antara lain yaitu: 

1) Memiliki keinginan yang kuat untuk berdiri sendiri 

2) Memiliki kemauan mengambil resiko 

3) Memiliki kemauan untuk belajar dari pengalaman 

4) Mampu memotivasi diri sendiri 

5) Memiliki semangat untuk bersaing 

                                                           
10 Ibid., 72. 
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6) Memiliki orientasi terhadap kerja keras 

7) Memiliki kepercayaan diri yang besar 

8) Memiliki dorongan untuk berprestasi. 

9) Tingkat energi yang tinggi 

10) Tegas.11 

d. Indikator Motivasi Berwirausaha 

Menurut Hoy dan Cecil, Motivasi Berwirausaha dapat di ukur dengan 

beberapa indikator. Secara umum indikatornya adalah sebagai berikut: 

1) Harapan 

Harapan yaitu keinginan atau keyakinan bahwa suatu usaha yang 

dilakukan pasti akan berhasil. 

2) Valensi/keterlibatan 

Valensi merupakan tingkat ikatan, keikutsertaan batiniyah 

seseorang terhadap sesuatu aktivitasnya atau dapat dikatakan 

mempunyai kepedulian terhadap suatu usaha yang sedang 

dilaksanakan. 

3) Peralatan/ Kebutuhan. 

Merupakan pendukung, alat, kemampuan yang dimiliki seseorang 

guna mencapai tujuan yang diinginkan.12 

 

 

                                                           
11 Suryana, Kewirausahaan Kiat dan Proses menuju Sukses (Jakarta: Salemba Empat 

,2014), 26. 

12 Rusdiana. Kewirausahaan Teori dan Praktik (Bandung: CV Pustaka Setia,2004), 71. 
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e. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Berwirausaha bagi 

Mahasiswa 

Berdasarkan hasil penelitian tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi mahasiswa dalam motivasi berwirausaha, penelitian 

ini akan diadopsi teori Planned Behavior yaitu, faktor demografis 

seperti: usia, pendidikan, pengalaman, 13 dan praktik. 14 

1. Usia 

Satu hal yang perlu diingat ialah entrepreneurial experience 

is one of the best predictors of success. Oleh sebab itu kebanyakan 

wirausahawan berumur antara 22-55 tahun. Memulai usaha diluar 

usia ini tidak ada masalah, namun yang bersangkutan kurang dalam 

pengalaman atau terlambat dalam melangkah. 

2. Pendidikan  

Banyak orang yang mengatakan bahwa tingkat pendidikan 

para wirausaha agak rendah dibandingkan dengan rata-rata 

populasi masyarakat. Tingkat pendidikan juga penting bagi 

wirausaha, terutama dalam menjaga kontinuitas usahanya dan 

mengatasi segala masalah yang dihadapi. Dalam hal ini paradigma 

baru sistem pendidikan tinggi di indonesia mengubah latar 

belakang filosofis serta metodologi proses pembelajaran yang 

                                                           
13 Endi Sarwoko, Kajian Empiris  Entrepreneur Intention Mahasiswa , ( Jurnal Ekonomi 

Bisnis , Vol 16 No. 2, 2011). 
14 M. Zainudin, Pedoman Pembelajaran Praktikum di Laboratorium, (Yogyakarta: 

Salemba Empat, 2005), 43. 
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diberlakukan kurikulum berbasis kompetensi bagi seluruh program 

studi  di Perguruan Tinggi  Indonesia. 15 

Mata kuliah kewirausahaan merupakan perwujudan dari 

pendidikan yang berwawasan kewirausahaan, yaitu pendidikan 

yang menerapkan kecakapan hidup (life-skill) pada peserta 

didiknya melalui kurikulum terintegrasi yang dikembangkan oleh 

perguruan tinggi. Pemahaman konsep life skill diatas pada akhirnya 

akan memotivasi para peserta didik untuk mengembangkan potensi 

secara mandiri atau berwirausaha. Melalui perkuliahan 

kewirausahaan, para mahasiswa diajak berdiskusi mengenai dasar 

filosofis, psikilogis, dan nilai-nilai ekonomis serta berbagai aspek 

manajemen kewirausahaan untuk pemasaran secara luas dan 

mendalam. Kemudian, untuk memahami proses dan mekanisme 

pengembangan kewirausahaan dan pemasaran jasa pendidikan yang 

dimaksudkan, para mahasiswa diajak untuk menelusuri dan 

mempelajari beberapa teori manajemen yang relevan, sehingga 

dapat dikembangkan strategis, langkah, dan prinsip pengembangan 

kewirausahaan dan pemasaran jasa pendidikan yang efektif dan 

produktif.  hal pertama yang harus dibangun untuk mejadi 

enterpreneur unggul adalah menanamkan mindset atau pola pikir 

                                                           
15 Buchari Alma, Kewirausahaan Untuk Mahasiswa Dan Umum Dilengkapi Dengan 

Lampiran Kegiatan Praktikum Kewirausahaan (Bandung: Alfabeta, 2018), 9. 
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positif untuk sselalu sukses. Mindset ini menjadi tenaga pendorong 

umtuk berani terjun sebagai enterpreneur.16 

a. Definisi Perkuliahan Kewirausahaan 

Mata kuliah kewirausahaan merupakan salah satu mata 

kuliah dari kelompok mata kuliah berkehidupan masyarakat 

(MBB), bedasarkan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi  

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor: 

47/DIKTI/Kep/2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan mata 

kuliah berkehidupan masyarakat di perguruan tinggi. Setelah 

mengikuti perkuliahan kewirausahaan, mahasiswa memiliki 

kompetensi yaitu sebagai instruktur pelatihan kewirausahaan di 

masyarakat dan mengajar bidang keterampilan kewirausahaan di 

lembaga formal, misalnya SLB, sanggar kelompok belajar, panti 

asuhan dan sebagainya. 17  

Selain itu, perkuliahan adalah proses pembelajaran yang 

meliputi kegiatan tatap muka di kelas, praktikum, dan pemberian 

tugas akademik lainnya. Kegiatan perkuliahan diselenggarakan 

sesuai dengan kalender akademik yang disusun untuk setiap tahun 

akademik dan diselenggarakan oleh setiap fakultas. Dan para  

mahasiswa diharapkan mampu mengikuti secara komprehensif, 

sehingga dapat mengembangkan ilmu kewirausahaan.18 

                                                           
16 Muhammad Awaluddin, Digital Enterpreneurshif (Jakarta: PT Gramedia, 2015), 3. 

17 Rusdiana, Kewirausahaan Teori dan Praktik (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 7. 

18Ibid., 8.  
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Mata kuliah disajikan di semua perguruan tinggi dan di 

semua fakultas yang ada di Indonesia adalah mata kuliah 

kewirausahaan. Ada beberapa alasan petingnya mata kuliah 

kewirausahaan antara lain: 

1) Seluruh perguruan tinggi mengharapkan alumninya memiliki 

jiwa wirausaha agar setelah berbekal ilmu pengetahuan dapat 

mengembangkan dalam bentuk usaha mandiri dan tidak terjebak 

oleh keinginan menjadi pekerja kantoran, yang senantiasa 

mengandalkan gaji bulanan yang kurang menjanjikan 

kesejahteraan hidupnya. 

2) Berbagai jenis pekerjaan semakin sulit di peroleh dengan hanya 

mengandalkan ijazah sarjana tanpa mempersiapkan diri dengan 

potensi dan keterampilan yang siap pakai, sehingga tidak sedikit 

prusahaan menolak calon tenaga kerja yang kurng profesional 

meskipun mengantongi ijazah sarjana. 

3) Kompetisi yang terjadi pada masyarakat dalam menentukan 

mata pencaharian semakin memuncak ditambah dengan prilaku 

abmoral dalam mencari pekerjaan, misalnya melalui jalan suap 

dan janji-janji tertentu, sehingga generasi muda perlu 

membekali diri dengan ketrampilan untuk keluar dari kompetisi 

yang tidak sehat dan tidak sprotif.  

4) Menjadi pengusaha, baik kecil, menengah ataupun kelas atas 

perlu dibekali teori dan semangat yang tinggi agar tidak mudah 
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putus asa menghadapi tantangan yang semakin keras di dunia 

usaha pada masa yang akan datang. 

5) Berwirausaha akan meningkatkan kepercayaan diri karena tidak 

bergantung kepada orang lain, bahkan apabila berhasil dapat 

menjadi pengusaha sukses yang mampu menyejahterakan orang 

lain. 19 

b. Konsep Perkuliahan Kewirausahaan  

Adapun konsep kewirausahaan antara lain:  

1) Disiplin ilmu kewirausahaan  

Pendidikan kewirausahaan telah diajarkan sebagai disiplin ilmu 

terdiri  dari independen karena kewirausahaan berisi body of 

knowledge yang utuh dan nyata, yaitu ada teori, konsep, dan 

metode ilmiah lengkap. 

2) Objek studi kewirausahaan  

Kemampuan seseorang yang menjadi objek kewirausahaan 

meliputi: 

(a) Kemampuan merumuskan tujuan hidup/usaha 

(b) Kemampuan memotivasi diri untuk melahirkan teka 

kemampuan yang menyala-nyala. 

(c) Kemampuan berinisiatif 

(d) Kemampuan berinovasi. 

 

                                                           
19 Ibid., 11. 
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3) Kewirausahaan eksistensial 

Pada aktualisasi diri dan potensi diri sebagai pembelajaran 

Pendekatan pembelajaran kewirausahaan diarahkan pada konsep 

kewirausahaan eksistensial. Konsep ini menfokuskan 

pemahaman kewirausahaan yang berorientasi kewirausahaan.20 

Proses pembelajaran kewirausahaan eksistensial 

diupayakan memberikan ruang pilihan yang luas bagi mahasiswa 

untuk memilih gagasan/ ide usaha atau produk yang sesuai 

dengan potensi dirinya masing-masing. Metode pembelajaran 

dirancang dan diterapkan selaras dengan pembentukan karakter-

karakter atau kompetensi wirausaha yang dituju. Mengingat 

besarnya manfaat yang dapat diperoleh melalui kewirausahaan, 

terutama untuk memperbaiki kualitas hidup individu dan kualitas 

kehidupannya. Kewirausahaan perlu dipelihara sebagai salah satu 

alternatif pilihan karier atau misi untuk mengisi hidup secara 

bernakna. Mengapa selalu menggantungkan hidup kepada orang 

lain, sementara kita telah dibekali oleh tuhan sebagai potensi yang 

dapat dimanfaatkan untuk mandiri atau malah memberikan 

peluang kerja bagi orang lain, tugas kira adalah mengenal potensi 

diri yang ada dan memanfaatkanya. Seorang calon wirausahawan 

dapat memulai  suatu usaha melalui dua pendekatan, yakni 

                                                           
20 Ibid., 53.  
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pendekatan peluang pasar (market based apporach) dan 

pendekatan sumber daya (resource based apporach). 21 

pendidikan yang berwawasan kewirausahaan, adalah 

pendidikan yang menerapkan prinsip-prinsip dan metodologi ke arah 

pembentukan kecakapan hidup (life skill) pada peserta didiknya 

melalui kurikulum yang terintegrasi yang dikembangkan di sekolah. 

Untuk menanamkan wirausaha disekolah maka peran dan keaktifan 

dosen dalam mengajar harus menarik, misalnya pembawaan yang 

ramah dan murah senyum, lucu, mendatangkan wirausahawan untuk 

memberikan ceramah tentang keberhasilan dan kegagalannya 

sehingga akhirnya bisa berhasil. Selain itu peran aktif para mahasiswa 

juga dituntut karena sasaran pengajaran ini adalah keberhasilan 

mahasiswa bukan keberhasilan dosen. Tujuan pemberian mata kuliah 

kewirausahaan  bukanlah  untuk membuat mahir berbisnis plan saja, 

tetapi agar mahasiswa tertarik  dan memulai menjadi wirausaha 

dengan membuat rencana bisnis. Caranya adalah dengan segera 

membuka pintu dan menjadi pengusaha dari usaha yang akan 

dilakukan.22 

 

                                                           
21 Mulyadi Nitisusastro, Kewirausahaan Dan Manajemen Usaha Kecil (Bandung: 

Alfabeta, 2009), 56-57. 

22 Rhenald Kasali, Modul Kewirausahaan Untuk Program Strata 1(Bandung: Rumah 

Perubahan, 2010), 195. 
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Salah satu output dari perkuliahan kewirausahaan adalah 

tersusunnya laporan rancangan usaha atau disebut dengan proposal 

usaha, yang harus dibuat oleh mahasiswa. Laporan ini merupakan 

penugasan akhir dari akumulasi aspek-aspek sebagaimana yang telah 

dibahas pada bagian sebelumnya. Sebagai bekal penyusunan laporan 

ini, mahasiswa perlu diberikan atau diperkenalkan tekni-teknik 

penyusunan rancangan usaha sebagaimana yang dipersyaratkan dalam 

pembelajaran ini.23 

c. Indikator perkuliahan kewirausahaan 

Perkuliahan kewirausahaan mahasiswa dapat dilihat dari berbagai 

indikator. Adapun uraian lebih lanjut mengenai indikator perkuliahan 

kewirausahaan dapat dilihat di bawah ini: 

1) Mahasiswa memiliki jiwa dan semangat kewirausahaan 

Langkah awal yang kita lakukan apabila berminat terjun ke dunia 

wirausaha adalah menubuhkan jiwa dan semangat wirausaha. 

Banyak cara yang dapat dilakukan antara lain melalui pendidikan 

formal, melalui seminar-seminar kewirausahaan, maupun melalui 

pelatihan. 

2) Mahasiswa memiliki konsep perencanaan usaha  

Perencanaan usaha merupakan sesuatu yang disusun oleh calon 

wirausahawan yang memuat seluruh aspek yang berkaitan dengan 

                                                           
23 Suryana, Kewirausahaan Kiat Dan Proses Menuju Sukses, (Bandung: Pustaka Setia, 

2014), 351. 
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aktivitas yang direncanakan dalam merintis dan menjalankan 

gagasan kegiatan. 

3) Melakukan salah satu jenis usaha di bidang kewirausahaan. 

Makna penjelasan di atas, disimpulkan tujuan perkuliahan 

kewirausahaan hendaknya dapat memberikan bekal bagi peserta 

didik melalui tiga dimensi yaitu aspek manajemen skill, production, 

technical skill, dan personality develovmental skill. Dari ketiga hal 

utama tersebut intinya menanamkan sikap dan semangat mandiri 

serta kemampuan kerjasama siswa. 24 

3. Pengalaman  

Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dalam 

berwirausaha antara lain adalah pendidikan dan pengalaman. 

Pengalaman yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengalaman 

mahasiswa Ekonomi Syariah Semester 8 dalam mengikuti praktikum 

kewirausahaan. Adapun tahapan praktikum kewirausahaannya yaitu, 

praktikum jasa, praktikum manufaktur, dan praktikum trade. Dengan 

pengalaman praktik tersebut, diharapkan nantinya mahasiswa 

mempunyai keinginan  dan tertarik  untuk membuka usaha sendiri. 25 

 

 

 

                                                           
24 Rusdiana, Kewirausahaan teori dan praktek (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 54. 

25 Riyanti, Kewirausahaan Dari Sudut Pandang Psikologi Kepribadian (Jakarta: 

Grasindo, 2003), 67. 
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4. Praktikum Kewirausahaan 

a. Pengertian Praktikum Kewirausahaan 

Perkuliahan atau mata pelajaran kewirausahaan tidak hanya 

diberikan secara teoritis, tetapi juga harus diikuti dengan 

pengalaman praktikum kewirausahaan. Praktikum adalah kegiatan 

akademik yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam jangka waktu 

dan lokasi yang di tetapkan denagn prinsip belajar berkelanjutan 

yang memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa. 

Menurut kamus besar bahasa indonesia, praktik adalah 

melaksanakan sesuatu secara nyata seperti apa yang disebutkan 

teori. Praktik yang dimaksud dalam hal ini adalah praktik yang 

berkenaan dengan kewirausahaan. Program praktikum 

kewirausahaan ini merupakan program yang dirancang khusus 

untuk mendidik mahasiswa menguasai profesi sebagai 

entrepreneur. Disamping penguasaan terhadap teori-teori secara 

umum dalam mengikuti perkuliahan kewirausahaan, mahasiswa 

jurusan Ekonomi Syariah ini juga dibekali dengan penguasaan 

terhadap praktik kewirausahaan. 26 

Hasil yang hendak dicapai dengan kegiatan praktikum ini 

ialah agar mahasiswa memahami dan trampil melaksanakan 

kegiatan bisnis. Yang paling penting kegiatan ini bertujuan agar 

siswa tidak ragu, malu, sok prestise, dalam melakukan kegiatan 

                                                           
26 Pedoman Praktikum dan Modul Kewirausahaan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam 

IAIN Ponorogo, 1 
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bisnis. Para, mahasiswa tidak perlu malu melakukan pekerjaaan 

yang memang tidak seharusnya malu, dan mahasiswa harus malu 

mengerjakan pekerjaan yang memalukan. Jangan terbalik 

seseorang melakukan pekerjaan yang tidak baik, dan malu 

melakukan pekerjaan baik. Tujuan akhir dari praktikum 

kewirausahaan adalah melatih kebiasaan melakukan pekerjaan 

yang baik dan halal sehingga kelak akan terbentuk sikap mental 

wirausaha dalam diri mahasiswa. 27 

Ada beberapa kegiatan praktikum kewirausahaan antara lain 

yaitu seperti praktikum jasa, praktikum manufaktur, dan praktikum 

trade. Berbagai macam model praktikum di atas dapat dipilih mana 

yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa dalam materi 

kewirausahaan. Pilihan mana yang akan dilaksanakan sangat 

tergantung pada keadaan atau daerah setempat dan kemampuan 

serta fasilitas yang ada di kampus atau sekolah tersebut. Tugas 

mahasiswa setelah kegiatan praktikum kewirausahaan adalah 

membuat hasil laporan tersebut kemudian mendiskusikannya dalam 

kalas, tentang hal-hal penting apa yang telah diperoleh dari hasil 

kegiatan praktikum tersebut.28 

Praktikum kewirausahaan bagi mahasiswa ini dilakukan 

dalam tiga bentuk antara lain: 

                                                           
27 Buchari Alma, Kewirausahaan Untuk Mahasiswa Dan Umum Dilengkapi Dengan 

Lampiran Kegiatan Praktikum Kewirausahaan (Bandung: Alfabeta, 2018), 279. 

28 Ibid., 279. 
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1) Praktikum langsung di lembaga-lembaga bisnis 

2) Praktikum mandiri sesuai dengan ranah kewirausahaan 

3) Praktikum magang pada lembaga-lembaga bisnis. 

Dengan tiga model praktikum ini diharapkan mahasiswa 

memiliki kemampuan yang utuh baik dari aspek praktis maupun 

teoritis sehingga menghasilkan lulusan yang expert dalam bidang 

kewirausahaan.29 

b. Tujuan Praktikum kewirausahaan 

Praktik kewirausahaan ini bukan hanya sekedar praktik biasa. 

Banyak manfaat dan tujuan yang diperoleh dengan adanya praktek 

kewirausahaan ini. Ada beberapa tujuan dalam pelaksanaan praktikum 

kewirausahaan di antara lain yaitu: 

1) Melatih mahasiswa untuk menangani dan memecahkan berbagai 

problem profesi bidang akademik yang ditekuni 

2) Meningkatkan kualitas calon tenaga profesional di bidang profesi 

dan keilmuan. 

3) Mengembangkan wawasan dan ketrampilan tentang bidang 

profesi, keilmuan dan penelitian. 

4) Melibatkan mahasiswa secara langsung dalam proses administrasi 

(planning, organizing dan controling) di lembaga-lembaga bisnis. 

                                                           
29 Pedoman Praktikum dan Modul Kewirausahaan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam 

IAIN Ponorogo, 2. 
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5) Mahasiswa mampu mengaplikasikan teori dilapangan berkaitan 

dengan masalah kewirausahaan.30 

c. Indikator Praktikum Kewirausahaan 

1) Memiliki kebebasan mengaktualisasikan potensi yang dimiliki. 

Banyak wirausaha yang berhasil mengelola usahanya karena 

menjalankan ketrampilan atau hobinya menjadi 

pekerjaannya.dengan demikian dalam melaksanakan aktivitas 

pekerjaannyadengan suka cita tanpa terbebani. Berwirausaha 

memiliki kebebasan untuk menentukan nasib sendiri dengan 

menentukan dan mengontrol sendiri keuntungan yang dicapai tanpa 

batas. 

2) Memiliki peluang untuk berperan bagi masyarakat. 

Dengan berwirausaha, kita memiliki kesempatan untuk berperan 

bagi masyarakat dengan menciptakan produk yang dibutuhkan oleh 

masyarakat. 

3) Memiliki motivasi untuk memulai berwirausaha. 

Kesuksesan dan ketidaksuksesan seseorang dalam karier sanagt 

bergantung pada motivasi untuk menjalankan kariernya. 

Seandainya memulai menanamkan dalam hati bahwa wirausaha 

akan memberikan manfaat bagi kita dan masyarakat, serta manfaat 

                                                           
30 Ibid., 3.  
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lain yang akan diperoleh, kita akan termotivasi untuk memulai 

berwirausaha.31 

B. Penelitian Terdahulu 

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Listiani, yang berjudul 

Pengaruh Motivasi Wirausaha Dan Mental Wirausaha Terhadap Mahasiswa 

Menjadi Wirausaha Muda pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis 

Angkatan 2010 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Masalah 

yang dikaji dalam penelitian ini adalah pengaruh Motivasi Wirausaha Dan 

Mental Wirausaha Terhadap Mahasiswa Menjadi Wirausaha Muda. 

Sedangkan metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif yaitu data yang 

digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, pengumpuan 

data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/ 

statistik, dengan tujuan  untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

Bedasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel motivasi wirausaha 

dan mental wirausaha berpengaruh positif terhadap jiwa wirausaha. 

Kemudian hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai t hitung untuk motivasi 

wirausaha adalah 3,319, sedangkan nilai t tabel adalah 2.0076 yang lebih 

kecil dibanding dengan t hitung (t hitung > t tabel).32 

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Nicolaus Adi Fusantara 

(2015), yang berjudul Pengaruh pembelajaran kewirausahaan dan praktik 

                                                           
31 Rusdiana. Kewirausahaan teori dan praktek (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 58. 

32 Dewi Listiani, “Pengaruh Motivasi Wirausaha Dan Mental Wirausaha Terhadap 

Mahasiswa Menjadi Wirausaha Muda pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Angkatan 

2010 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang,” Skripsi (Ponorogo: UIN Walisongo,2010), 

54. 
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kewirausahaan terhadap minat berwirausaha siswa SMKN 1Saptosari 

Kabupaten Gunung Kidul. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. 

Sampel penelitian ini adalah 160 siswa dan teknik analisis data yang 

digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Bedasarkan hasil dari 

penelitian ini menunjukan bahwa ketiga variabel tersebut secara bersama 

sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwirausaha. 

Kemudian dari hasil uji-T menunjukkan bahwa (1) terdapat pengaruh positif 

dan signifikan pembelajaran kewirausahaan terhadap minat berwirausaha (2) 

terdapat pengaruh positif dan signifikan praktik kewirausahaan terhadap 

minat berwirausaha (3) adanya pengaruh secara simultan antara pembelajaran 

kewirausahaan dan praktik kewirausahaan terhadap minat berwirausaha 

siswa.33 

Ketiga, Menurut hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yunita 

Astiti yang berjudul  pengaruh pendidikan kewirausahaan terhadap motivasi 

berwirausaha dan ketrampilan berwirausaha mahasiswa Pendidikan 

Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Hasil penelitian ini brtujuan untuk 

mengetahui besarnya pengaruh pendidikan kewirausahaan terhadap motivasi 

mmahasiswa pendidikan ekonomi, besarnya pengaruh pendidikan 

kewirausahaan mahasiswa pendidikan berwirausaha mahasiswa ekonomi. 

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif kausal dengan pendekatan 

kuantitatif. Penelitian ini merupakan penelitian populasi dengan responden 

                                                           
33 Nicolaus Adi Fusantara, “Pengaruh pembelajaran kewirausahaan dan praktik 

kewirausahaan terhadap minat berwirausaha siswa SMKN 1Saptosari Kabupaten Gunung Kidul” 

Skripsi (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), 86. 
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mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2011 yang berjumlah 88 

mahasiswa. Teknik pengambilan sampel menggunakan kuesioner dan 

dokumentasi dengan metode analisis linier sederhana. Hasil penelitian 

menunjukka (1) pendidikan kewirausahaan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap motivasi berwirausaha ditunjukkan oleh nilai F hitung  4,619. (2)  

pendidikan kewirausahaan berpengaruh posistif dan signifikan terhadap 

ketrampilan berwirausaha dengan ditunjukkan F hitung 13,124 dan signifikan 

0,001.34 

Keempat, Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Volume 21, 

Nomor 1, Mei 2012  yang ditulis oleh Emilda Jusmin Pengaruh Latar 

Belakang Keluarga, Kegiatan Praktik Di Unit Produksi Sekolah, Dan 

Pelaksanaan Pembelajaran Kewirausahaan Terhadap Kesiapan 

Berwirausaha Siswa Smk Di Kabupaten Tanah Bumbu. Analisisnya, Latar 

belakang keluarga (X1) secara parsial berpengaruh terhadap kesiapan 

berwirausaha (Y). Besarnya koefsien (X1) sebesar 0,457 dengan nilai 

konstanta sebesar 11,102. Kegiatan Praktik di Unit Produksi Sekolah (X2) 

secara parsial berpengaruh terhadap kesiapan berwirausaha (Y). Besarnya 

koefsien (X2) sebesar 0,516 dengan nilai konstanta sebesar 11,102. 

Pelaksanaan pembelajaran kewirausahaan (X3) secara parsial berpengaruh 

                                                           
34 Yunita Astiti, “pengaruh pendidikan kewirausahaan terhadap motivasi berwirausaha 

dan ketrampilan berwirausaha mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta,” 

Skripsi (Yogyakarta: UNY, 2014), 81. 
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terhadap kesiapan berwirausaha (Y). Besarnya koefsien (X3) sebesar 0,337 

dengan nilai konstanta sebesar 11,102.35 

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fauzan Yuliarto, 

denagan judul Pengaruh Pembelajaran Kewirausahaan Dan Praktik 

Kewirausahaan Terhadapa Minat Berwirausaha Siswa Kelas XI Akuntansi 

SMK Negeri 1 Klaten Tahun ajaran 2016/2017. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh pembelajaran kewirausahaan Dan Praktik 

Kewirausahaan Terhadapa Minat Berwirausaha Siswa Kelas XI Akuntansi 

SMK Negeri 1 Klaten Tahun ajaran 2016/2017. Penelitian ini menggunakan 

sampel kelas XI Akuntansiyang berjumlah 108 siswa, uji coba instrumen 

dilakukan pada 36 responden. Teknik analisis menggunakan analisis regresi 

sederhana atau linier berganda. Bedasarkan hasil penelitian diperoleh 

kesimpulan terdapat pengaruh posistif dan signifikan pembelajaran 

kewirausahaan Dan Praktik Kewirausahaan Terhadapa Minat Berwirausaha 

Siswa Kelas XI Akuntansi SMK Negeri 1 Klaten Tahun ajaran 2016/2017.36 

 

 

 

                                                           
35 Emilda Jusmin, “Pengaruh Latar Belakang Keluarga, Kegiatan Praktik Di Unit 

Produksi Sekolah, Dan Pelaksanaan Pembelajaran Kewirausahaan Terhadap Kesiapan 

Berwirausaha Siswa Smk Di Kabupaten Tanah Bumbu” Jurnal Pendidikan Teknologi dan 

Kejuruan ,vol. 21,(Riau, 2002). 

36 Ahmad Fauzan Yuliarto, “Pengaruh Pembelajaran Kewirausahaan Dan Praktik 

Kewirausahaan Terhadapa Minat Berwirausaha Siswa Kelas XI Akuntansi SMK NEGERI 1 

KLATEN Tahun ajaran 2016/2017,” Skripsi (Yogyakarta: UNY,2017), 103. 
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Tabel 2.1 

Pemetaan Kajian Terdahulu 

No Penelitian Judul 

Penelitian 

Persamaan  Perbedaan Hasil Penelitian 

1 Dewi 

Listiani 

(2015) 

Pengaruh 

Motivasi 

Wirausaha Dan 

Mental 

Wirausaha 

Terhadap 

Mahasiswa 

Menjadi 

Wirausaha 

Muda pada 

mahasiswa 

Fakultas 

Ekonomi Dan 

Bisnis 

Angkatan 2010 

Universitas 

Islam Negeri 

Walisongo 

Semarang. 

Variabel 

independen 

Motivasi 

Wirausaha sama 

Responden 

dan lokasi 

penelitian 

berbeda, serta 

ada tambahan 

variabel 

independen 

yang berbeda.  

Motivasi 

Wirausaha 

berpengaruh 

positiv terhadap 

Mahasiswa 

Menjadi 

Wirausaha Muda 

pada mahasiswa 

Fakultas 

Ekonomi Dan 

Bisnis Mental 

Wirausaha 

berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap 

Mahasiswa 

Menjadi 

Wirausaha Muda 

pada mahasiswa 

Fakultas 

Ekonomi Dan 

Bisnis 

2 Nicolaus 

Adi 

Fusantara 

(2015) 

Pengaruh 

pembelajaran 

kewirausahaan 

dan praktik 

kewirausahaan 

terhadap minat 

berwirausaha 

siswa SMKN 

1Saptosari 

Kabupaten 

Gunung Kidul 

Variabel 

dependen sama 

dan penggunaan 

salah satu 

variabel 

independen 

praktik 

kewirausahaan 

Responden 

dan lokasi 

penelitian 

berbeda, serta 

ada tambahan 

variabel 

independen 

yang berbeda. 

Ada pengaruh 

positif dan 

signifikan 

pembelajaran 

kewirausahaan 

terhadap minat 

berwirausaha 

siswa SMKN 

1Saptosari 

Kabupaten 

Gunung Kidul. 

Ada pengaruh 

positif dan 

signifikan praktik 

kewirausahaan 

terhadap minat 

berwirausaha 

siswa SMKN 

1Saptosari 

Kabupaten 

Gunung Kidul. 

 

3 Yunita 

Astiti 

(2015) 

pengaruh 

pendidikan 

kewirausahaan 

terhadap 

Variabel 

dependen 

motivasi 

berwirausaha 

Responden 

dan lokasi 

penelitian 

berbeda, serta 

pendidikan 

kewirausahaan 

berpengaruh 
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motivasi 

berwirausaha 

dan 

ketrampilan 

berwirausaha 

mahasiswa 

Pendidikan 

Ekonomi 

Universitas 

Negeri 

Yogyakarta. 

sama  ada tambahan 

variabel 

independen. 

positif dan 

signifikan 

terhadap motivasi 

berwirausaha 

mahasiswa 

Pendidikan 

Ekonomi 

Universitas 

Negeri 

Yogyakarta. 

pendidikan 

kewirausahaan 

berpengaruh 

posistif dan 

signifikan 

terhadap 

ketrampilan 

berwirausaha 

mahasiswa 

Pendidikan 

Ekonomi 

Universitas 

Negeri 

Yogyakarta. 

4 Emilda 

Jusmin 
(2016) 

Pengaruh Latar 

Belakang 

Keluarga, 

Kegiatan 

Praktik Di Unit 

Produksi 

Sekolah, Dan 

Pelaksanaan 

Pembelajaran 

Kewirausahaan 

Terhadap 

Kesiapan 

Berwirausaha 

Siswa Smk Di 

Kabupaten 

Tanah Bumbu. 

Variabel 

dependen 

Kesiapan 

Berwirausaha 

sama dan 

penggunaan 

salah satu 

variabel 

independen 

praktik  

Responden 

dan lokasi 

penelitian 

berbeda, serta 

ada tambahan 

variabel 

independen. 

Adanya pengaruh 

positif dan 

signifikan 

Keluarga 

Terhadap 

Kesiapan 

Berwirausaha 

Siswa Smk Di 

Kabupaten Tanah 

Bumbu. 

Adanya pengaruh 

positif dan 

signifikan 

Kegiatan Praktik 

Di Unit Produksi 

Sekolah, Dan 

Pelaksanaan 

Pembelajaran 

Kewirausahaan 

Terhadap 

Kesiapan 

Berwirausaha 

Siswa Smk Di 
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Kabupaten Tanah 

Bumbu. 

5 Ahmad 

Fauzan 

Yuliarto 

(2017) 

Pengaruh 

Pembelajaran 

Kewirausahaan 

Dan Praktik 

Kewirausahaan 

Terhadapa 

Minat 

Berwirausaha 

Siswa Kelas XI 

Akuntansi 

SMK Negeri 1 

Klaten Tahun 

ajaran 

2017/2018. 

Variabel 

dependen 

motivasi 

berwirausahasa

ma dan 

penggunaan 

salah satu 

variabel 

independen 

Praktik 

Kewirausahaan. 

Responden 

dan lokasi 

penelitian 

berbeda, serta 

ada tambahan 

variabel 

independen 

berbeda. 

Terdapat 

pengaruh 

signifikan 

Pembelajaran 

Kewirausahaan 

Terhadapa Minat 

Berwirausaha 

Siswa Kelas XI 

Akuntansi SMK 

Negeri 1 Klaten. 

Terdapat 

pengaruh positif 

dan signifikan 

praktik 

kewirausahaan 

terhadap minat 

berwirausaha 

siswa Kelas XI 

Akuntansi SMK 

Negeri 1 Klaten. 

Terdapat 

pengaruh posistif 

dan signifikan 

pembelajaran 

kewirausahaan 

dan praktik 

kewirausahaan 

secara bersama-

sama terhadap 

minat 

berwirausaha 

siswa Kelas XI 

Akuntansi SMK 

Negeri 1 Klaten. 
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C. Kerangka Pemikiran 

Kerangka berfikir merupakan model konseptual bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai 

masalah yang penting.37 bedasarkan teori yang dikemukakan diatas, maka 

dihasilkan kerangka berfikir yang berupa : 

1. Hubungan antara perkuliahan kewirausahaan  terhadap  motivasi 

berwirausaha pada mahasiswa Ekonomi Syariah Semester 8. 

2. Hubungan praktikum kewirausahaan  terhadap  motivasi berwirausaha 

pada mahasiswa Ekonomi Syariah Semester 8. 

3. Hubungan antara perkuliahan kewirausahaan dan praktikum 

kewirausahaan  terhadap  motivasi berwirausaha pada mahasiswa Ekonomi 

Syariah Semester 8. 

Variabel X1  : Perkuliahan kewirausahaan 

Variabel X2  : Praktikum kewirausahaan 

Variabel Y  : Motivasi Berwirausaha 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

                                                           
37  Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods) 

(Bandung: CV ALFABETA, 2013), 93. 

Perkuliahan kewirausahaan (X1): 

 Motivasi Berwirausaha (Y) 

 Praktikum kewirausahaan (X2): 
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D. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan yang diteliti.38 sampai terbukti melalui data yang terkumpul. 

Bedasarkan kerangka berfikir di atas, maka hipotesis yang diajukkan dalam 

penelitian ini adalah: 

H1a:  Perkuliahan kewirausahaan berpengaruh signifikan terhadap motivasi 

berwirausaha pada mahasiswa Ekonomi Syariah Semester 8 di IAIN 

Ponorogo. 

H1o:  Perkuliahan kewirausahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

motivasi berwirausaha pada mahasiswa Ekonomi Syariah Semester 8 di 

IAIN Ponorogo. 

H2a Praktikum kewirausahaan berpengaruh signifikan terhadap Motivasi 

berwirausaha pada mahasiswa Ekonomi Syariah Semester 8 di IAIN 

Ponorogo. 

H2o Praktikum kewirausahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Motivasi berwirausaha pada mahasiswa Ekonomi Syariah Semester 8  

di IAIN Ponorogo. 

H3a Perkuliahan kewirausahaan dan praktikum kewirausahaan berpengaruh 

signifikan terhadap Motivasi berwirausaha pada mahasiswa Ekonomi 

Syariah Semester 8 di IAIN Ponorogo. 

                                                           
38 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2014), 110. 
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H3o Perkuliahan kewirausahaan dan praktikum kewirausahaan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Motivasi berwirausaha pada 

mahasiswa Ekonomi Syariah Semester 8 di IAIN Ponorogo. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang datanya 

berupa angka-angka. Untuk menganalisis data yang sudah terkumpul 

menggunakan analisis regresi. Regresi digunakan ketika periset ingin 

memprediksi hasil atas variabel-variabel tertentu dengan menggunakan 

variabel lain. Dalam bentuknya yang paling sederhana yang hanya melibatkan 

dua buah variabel, yaitu variabel bebas (independen) dan variabel terikat 

(dependen). Analisis regresi mengindikasikan kepentingan relatif satu atau 

lebih variabel dalam memprediksi variabel lainnya.39 

Dinamakan variabel karena ada variasinya. Variabel yang tidak ada 

variasinya bukan dikatakan variabel. Untuk dapat bervariasi, maka peneliti 

harus didasarkan pada sekelompok sumber data atau obyek yang bervariasi. 

Dalam rancangan penelitian ini, penulis menggunakan tiga variabel yaitu satu 

variabel dependen (variabel terikat) dengan dua variabel independen (variabel 

bebas). Variabel penelitian pada dasarnya adalah suatu atribut atau sifat atau 

nilai orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.40 

                                                           
39 Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 

179.  

40 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2006), 61.  
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B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Dalam penelitian ini ada beberapa variabel yang dibahas yang 

meliputi variabel independen sebagai variabel yang mempengaruhi (X) dan 

variabel dependen sebagai variabel yang dipengaruhi (Y). Variabel penelitian 

ini yaitu: 

1) Variabel Independen (variabel bebas)  

Variabel independen (variabel bebas) adalah variabel  yang 

mempengaruhi  atau yang menjadi sebab perubahannya  atau timbulnya 

variabel dependen (terikat).41 Dalam penelitian ini, variabel independen 

ada dua yaitu perkuliahan kewirausahaan (X1) dan praktikum 

kewirausahaan  (X2). Variabel perkuliahan kewirausahaan adalah proses 

pembelajaran yang meliputi kegiatan tatap muka di kelas, praktikum, dan 

pemberian tugas akademik lainnya. Dengan demikian motivasi dapat 

dipahami sebagai keadaan dalam diri individu yang menyebabkan 

mereka berprilaku dengan cara yang menjamin tercapainya suatu tujuan. 

Variabel praktikum kewirausahaan adalah  kegiatan akademik yang 

dilaksanakan oleh mahasiswa dalam jangka waktu dan lokasi yang di 

tetapkan denagn prinsip belajar berkelanjutan yang memberikan 

pengalaman langsung kepada mahasiswa. Program praktikum 

kewirausahaan ini merupakan program yang dirancang khusus untuk 

mendidik mahasiswa menguasai profesi sebagai enterpreneur. 

Kewirausahaan mempelajari nilai, kemampuan, dan prilaku seseorang 

                                                           
41 Ibid.,61.  



40 
 

 
 

dalam berkreasi dan berinivasi. Oleh sebab itu, objek studi 

kewirausahaan adalah nilai-nilai dan kemampuan seseorang mewujudkan 

dalam bentuk prilaku. 

2) Variabel Dependen (variabel terikat)  

Variabel dependen (variabel terikat) adalah variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. 

Dalam penelitian ini, variabel dependennya adalah motivasi 

berwirausaha ( Y ). Yang dimaksud dalam motivasi berwirausaha di sini 

adalah berdasarkan teori kemampuan berwirausaha42.  

Lebih lanjut, definisi operasional masing masing variabel yang akan 

digunakan pada penelitian ini dijelaskan pada tabel berikut: 

Tabel 3.1 

Variabel penelitian dan definisi operasional variabel 

Variabel 

penelitian 

Definisi Operasional Indikator 

Perkuliahan 

kewirausahaan 

(X1) 

(Variabel 

Independen) 

perkuliahan kewirausahaan 

adalah proses pembelajaran 

yang meliputi kegiatan tatap 

muka di kelas, praktikum, dan 

pemberian tugas akademik 

lainnya. Kegiatan perkuliahan 

diselenggarakan sesuai dengan 

kalender akademik yang 

disusun untuk setiap tahun 

akademik dan diselenggarakan 

oleh setiap fakultas. 

1. Mahasiswa 

memiliki jiwa 

dan semangat 

kewirausahaan 

2. Mahasiswa 

memiliki konsep 

perencanaan 

usaha  

3. Melakukan salah 

satu jenis usaha 

di bidang 

kewirausahaan 

                                                           
42 Ibid.,63. 
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Praktikum 

kewirausahaan 

(X2) 

(Variabel 

Independen) 

 

 

 

 

 

Praktikum adalah kegiatan 

akademik yang dilaksanakan 

oleh mahasiswa dalam jangka 

waktu dan lokasi yang di 

tetapkan denagn prinsip belajar 

berkelanjutan yang 

memberikan pengalaman 

langsung kepada mahasiswa. 

Program praktikum 

kewirausahaan ini merupakan 

program yang dirancang 

khusus untuk mendidik 

mahasiswa menguasai profesi 

sebagai enterpreneur. 

1. Memiliki 

kebebasan 

mengaktualisasik

an potensi diri 

yang dimiliki. 

2. Memiliki peluang 

untuk berperan 

bagi masyarakat 

3. Memiliki 

motivasi memulai 

berwirausaha. 

 

 

 

 

Motivasi 

berwirausaha 

 

(Variabel 

Dependen) 

Motivasi adalah dorongan 

yang timbul pada diri 

seseorang secara sadar atau 

tidak sadar untuk melakukan 

suatu tindakan dengan tujuan 

tertentu. Adapun definisi 

mengenai motivasi motivasi 

berarti membangkitkan motif, 

membangkitkan daya gerak, 

atau menggerakkan seseorang 

atau diri sendiri untuk berbuat 

sesuatu dalam rangka 

mencapai suatu kepuasan atau 

tujuan. 

1. Harapan 

2. Valensi/keterlib

atan 

3. Peralatan/ 

Kebutuhan 

 

C. Populasi,  Sampel, dan Teknik Sampling 

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Pengertian lain menyebutkan bahwa populasi adalah 

keseluruhan objek penelitian yang tediri dari manusia, benda-benda, 

hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-
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peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di 

dalam suatu penelitian.43 Populasi berarti seluruh objek yang akan diteliti 

dengan jumlah populasi yang besar. Dalam penelitian ini populasinya 

adalah seluruh mahasiswa semester 8 Jurusan Ekonomi Syariah di IAIN  

Ponorogo yang berjumlah 114 mahasiswa. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dinamakan 

penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil 

penelitian sampel. Menggeneralisasikan adalah mengangkat kesimpulan 

penelitian sebagai suatu yang berlaku bagi populasi.44  

𝑛 =
𝑁

1 + (N × 𝑒2)
 

Dimana: 

  n = banyak sampel  

  N = banyak populasi 

            E = presentasi kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan 

penelitian45 

 𝑛 =
𝑁

1+(N ×𝑒2)

114

1+(114+(0.10)2)

114

1+(114×0.01)

114

1+1.14

114

2.14
 = 53,2 

Hasil tersebut dibulatkan menjadi 53 responden.  

                                                           
43 Sugiono. Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D (Bandung:Alfabeta, 2012), 117.  

44 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2013), 175. 

45 Syofyan Siregas, Metode penelitian kuantitatif: Dilegasi dengan perbandingan 

perhitungan manual & SPSS (Jakarta: Kencana, 2017), 38. 



43 
 

 
 

3. Teknik sampling  

Teknik sampling adalah bagian dari metodologi statistika yang 

berhubungan dengan pengambilan sebagian dari populasi. Untuk 

menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian terdapat 

berbagai teknik Teknik sampling yang digunakan yaitu menggunakan 

simpel random sampling yaitu pengambilan sampel dari populasi yang 

dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada.46 Berdasarkan 

paparan di atas, teknik sampling yang diambil adalah mahasiswa Jurusan 

Ekonomi Syariah Dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo. Jurusan inilah peneliti 

menjadikan sebagai sampel.  

D. Jenis Dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data asli yang 

dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya 

secara khusus. Dikatakan data primer, karena dalam penelitian ini data yang 

dibutuhkan yakni berupa tanggapan responden terhadap perkuliahan 

kewirausahaan dan praktikum kewirausahaan terhadap motivasi berwirausaha 

pada mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis 

Islam, sehingga peneliti harus melakukan pengumpulan sendiri berdasarkan 

kebutuhan peneliti.47 

                                                           
46 Sugiono. Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung:Alfabeta, 2015), 121. 

47Danang Sunyoto, Metodologi Penelitian Ekonomi: Alat Statistik dan Analisis Output 

Komputer (Yogyakarta: Caps, 2011), 21. 
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Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari mahasiswa yang 

menjadi sampel dalam penelitian ini yang selanjutnya disebut responden. 

Selain itu juga dari staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta staf jurusan 

ekonomi syariah untuk memperoleh data yang berkaitan dengan gambaran 

deskriptif populasi dan lokasi penelitian. 

E. Metode dan pengumpulan data 

Metode pengumpulan data adalah suatu alat yang digunakan untuk 

memperoleh, mengolah dan menginterprestasikan informasi yang diperoleh 

dari para responden yang dilakukan dengan menggunakan pola ukur sama.48 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode wawancara dan metode kuesioner yang berisi daftar pertanyaan yang 

terampir. Dalam rangka memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian 

maka peneliti menggunakan metode/teknik sebagai berikut: 

a. Teknik Angket 

Angket/ kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.49 Dalam 

penelitian ini, angket yang berupa pernyataan digunakan untuk 

memperoleh data mengenai perkuliahan kewirausahaan dan praktikum 

kewirausahaan yang telah diterima selama 8 semester. Adapun 

pelaksanaannya, angket diberikan kepada mahasiswa agar mereka mengisi 

                                                           
48 Syofian Siregas, Metode Penelitian Kuantitatif, 45.  

49 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan 

R&D,199 
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sesuai dengan keadaaan yang sebenarnya. Mahasiswa diberi arahan atau 

dijelaskan cara mengisi angket tersebut, mahasiswa diberi tahu angket ini 

tidak masuk dalam nilai mata kuliah kewirausahaan. Setiap responden 

diharuskan untuk mengisi angket yang telah diberikan. 

Skala yang digunakan adalah skala Likert. Skala Likert digunakan 

untuk mengukur sikap dalam suatu penelitian. Yang dimaksud dengan 

sikap menurut Thurstone ialah “1) pengaruh atau penolakan, 2) penilaian, 

3) suka atau tidak suka, 4) kepositifan atau kenegatifan terhadap suatu 

obyek psikologis”. Untuk melakukan kuantifikasi maka diberi angka-

angka sebagai simbol agar dapat dilakukan perhitungan. Umumnya 

pemberian kode angkanya sbb: sangat tidak setuju diberi angka 1, tidak 

setuju diberi angka 2, setuju diberi angka 3, dan sangat setuju diberi angka 

4.50 

Dengan variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator 

variabel. Artinya, indikator-indikator yang terukur ini dapat dijadikan 

titik tolak untuk membuat item instrumen yang berupa pernyataan-

pernyataan yang perlu dijawab oleh responden, dan yang menjadi 

responden adalah mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo 

semester 8. Setiap jawaban dihubungkan dengan bentuk pernyataan 

atau dukungan sikap yang diungkapkan dengan penilaian sebagai 

berikut: 

 

                                                           
50 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2006), 96. 
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Tabel 3.2 

Skor Alternatif Jawaban 

 

Alternatif Jawaban Skor Pertanyaan 

positif 

Skor pertanyaan 

negatif 

Sangat setuju 4 1 

Setuju 3 2 

Tidak setuju 2 3 

Sangat tidak setuju 1 4 

 

b. Teknik Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan oleh peneliti untuk menemukan dan mengetahui 

permasalahan yang diteliti lebih mendalam51. Metode ini digunakan 

peneliti untuk memperoleh data tentang pengaruh perkuliahan 

kewirausahaan dan praktikum kewirausahaan terhadap motivasi 

berwirausaha pada Mahasiswa Ekonomi Syariah Semester 8. 

f. Metode Pengolahan Dan Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah 

data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam 

analisis data adalah: mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis 

responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, 

menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk 

menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji 

hipotesis yang telah diajukan. Dengan demikian teknik analisis data dalam 

penelitian kuantitatif dilakukan menggunakan statistik.52 

                                                           
51 Syofian Siregas, Metode Penelitian Kuantitatif, 46. 

52 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, 207. 
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1. Pengolahan Data 

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data 

ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. 

Analisis data meliputi editing, codeting, dan tabulasi.53 

2. Analisis Data 

Sebelum instrumen penelitian digunakan untuk memperoleh data 

peelitian, terlebih dahulu dilakukan uji coba agar diperoleh instrumen yang 

valid dan reliabel. 

a. Pengujian validitas 

  Pengujian validitas (test of validity) dimaksudkan untuk 

mengetahui apakah butir-butir pertanyaan yang mampu mengukur yang 

seharusnya diukur (sahih) atau tidak. Pengujian validitas dilakukan 

dengan mengkoreksi antar skor jawaban masing-masing item 

pertanyaan dengan skor total yang diperoleh dari penjumlahan skor 

pertanyaan. Kriteria uji validitas adalah : 

a) Apabila r hitung> r tabel, maka kuesioner tersebut valid 

b) Apabila r hitung< r tabel, maka dapat dikatakan kuesioner tidak valid. 

Uji validitas digunakan dengan rumus kolerasi product moment 

pearson. 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁Σ𝑥𝑦 − (Σ𝑥)(Σ𝑦) 

√{𝑁Σ𝑥2 − (Σ𝑥)2}{𝑁Σ𝑦2 − (Σ𝑦)2}
 

           𝑟𝑥𝑦= Angka indeks korelasi product moment 

                                                           
53 Ibid., 86-88.  
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   𝑟𝑥𝑦= Angka indeks korelasi product moment 

   Σ𝑥= jumlah seluruh nilai X 

   Σ𝑦= Jumlah seluruh nilai Y 

   Σ𝑥𝑦= Jumlah perkalian antara nilai X dan nilai y 

  Dengan cara yang sama didapatkan koefisien 

korelasi untuk item pertanyaan yang lain. Setelah itu untuk 

mendapatkan informasi kevalidannya, masing-masing nilai rxy 

dibandingkan dengan nilai rtabel .Apabila nilai rxy> rtabel, maka item 

pertanyaan dinyatak an valid.54 Jumlah dalam pengujian ini 

menggunakan 30 responden. 

b. Pengujian Reliabilitas 

Realibitas artinya adalah kepercayaan hasil suatu pengukuran. 

Pengukuran yang mempunyai relibilitas tinggi yaitu pengukuran yang  

mampu memberikan hasil ukur yang terpercaya (reliable).55 Instrumen 

reliabel adalah instrumen yang digunakan beberapa kali untuk 

mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. 

56Untuk mengukur reliabilitas dapat digunakan metode Cronbach’s 

Alpha. Keriteria suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel bila 

                                                           
54 Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktik dengan 

Menggunakan SPSS (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2012), 84. 

55 Suharsimi Arikunto,  Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 

32.  

56 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, 173. 
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koefisien reliabilitas > 0,6.57 Langkah- langkah mencari nilai reliabilitas 

sebagai berikut: 

Langkah 1 :Menghitung varian skor tiap-tiap item dengan rumus: 

                   𝑆𝑖=
∑𝑋𝑖

2(∑𝑋𝑖)
2

𝑁

𝑁
 

 Dimana:  

𝑆𝑖  = varians skor tiap-tiap item 

∑𝑋𝑖
2  = jumlah kuadrat item 𝑋𝑖 

(∑𝑋𝑖)
2  = jumlah item 𝑋𝑖 dikuadratkan 

𝑁  = jumlah responden 

Langkah 2  :Kemudian menjumlahkan varians semua item (∑𝑆𝑖) 

Langkah 3  :Menghitung varians total dengan rumus: 𝑆𝑡= 
∑𝑋𝑡

2(∑𝑋𝑡)2

𝑁

𝑁
 

Dimana: 

𝑆𝑡   = varians total 

∑𝑋𝑡
2   = jumlah kuadrat X total 

(∑𝑋𝑡)2   = jumlah X total dikuadratkan 

𝑁   = jumlah responden 

Langkah 4   :Memasukkan nilai Alpha dengan rumus:𝑟11 = (
𝑘

𝑘−1
) (1-

∑𝑆𝑖

𝑆𝑡
) 

Dimana: 

𝑟11 = nilai reliabilitas 

𝑘 = jumlah item 
                                                           

57 Syofiyan Siregas, Metode Penelitian Kuantitatif , 57. 
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∑𝑆𝑖 = jumlah varians skor tiap-tiap item 

𝑆𝑡 = varians total.58 

1. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data 

a. Analisis Regresi linier berganda 

Analisis regresi berganda adalah alat yang dugunakan untuk 

memprediksi permintaan di masa akan datang berdasarkan data masa lalu 

atau untuk mempengaruhi pengaruh satu atau lebih variabel bebas 

(independent) terhadap suatu variabel tak bebas (dependen). 59 Dengan 

rumus: 

Y= a + b1X1 + b2X2 + b3X3+ b4X4 + e 

 Dimana: 

 Y : Motivasi berwirausaha(variabel dependen) 

 X1 : Variabel perkuliahan kewirausahaan (variabel independen) 

 X2 : Praktikum kewirausahaan (variabel independen) 

 a : Konstanta 

 b1 : Koefisien regresi variabel perkuliahan kewirausahaan 

 b2 : Koefisien regresi variabel praktikum kewirausahaan 

 e : error.60 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah 

motivasi berwirausaha pada mahasiswa FEBI, sedangkan yang menjadi 

                                                           
58 Nur’adila Asyarifin, “Pengaruh Produk Berlebel BPOM Terhadap Keputusan Beli 

Masyarakat pada Kosmetik di Ponorogo,” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018),   

59 Syofian Siregas, Metode Penelitian Kuantitatif, 301. 

60 Ridwan, Sunarto, Pengantar Statistik Untuk Penelitian (Bandung:Alfabeta, 2017), 108. 
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variabel bebas adalah perkuliahan kewirausahaan dan praktikum 

kewirausahaan. Model hubungan motivasi berwirausaha dengan variabel-

variabel tersebut dapat disusun dalam fungsi atau persamaan sebagai 

berikut: 

b. Uji Asumsi Dasar 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan uji kenormalan distribusi data. 

Dengan demikian uji normalitas ini mengasumsikan bahwa data tiap 

variabel berasal dari populasi yang berdistribusi normal.  Sebelum 

melakukan analisis data tentang pengaruh perkuliahan kewirausahaan 

dan praktikum kewirausahaan terhadap motivasi berwirausaha pada 

mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam di IAIN Ponorogo Ada 

beberapa uji statistik yang digunakan untuk uji normalitas data. Yang 

populer digunakan yaitu uji Kolmogorov Smirnov. Hipotesis yang 

digunakan: 

Ho: Residual berdistribusi normal 

HI: Residual tidak berdistribusi normal 

 Jika signifikan (P-value) > 0,05 maka Ho diterima yang artinya 

normalitas terpenuhi.61 

 

 

 

                                                           
61 Andhita Dessy Wulansari. Aplikasi Statistika Parametrik Dalam Penelitian 

(Yogyakarta:Pustaka Felicha, 2016), 38. 
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2. Uji Non Heteroskedastistas 

 Dalam persaam regresi berganda perlu juga diuji mengenai sama 

atau tidak varians dari residual dari observasi yang satu dengan observasi 

yang lain. jika residualnya mempunyai varian yang sama terjadi 

hemoskedastisitas dan jika variannya tidak sama atau berbeda disebut 

tidak terjadi heteroskedastisitas.  

 Jika nilai signifikan (P-value) semua variabel independen > 0,05 

maka H0 diterima yang artinya varian residual homogen (tidak terjadi 

kasus heteroskedastistas). 62 

3. Uji  Autokorelasi 

 Uji autokolerasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model 

regresi linier ada kolerasi antara residual pada periode t dengan residual 

pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi 

yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. hipotesisi 

yang digunakan: 

 Salah satu cata untuk menentukan ada tidaknya autokorelasi dalam 

suatu model regresi dilakukan melalui pengujian terhadap uji Dubrin 

Warson dengan ketentuan: 

a) Terjadi autokorelasi positif, jika nilai DW dibawah -2 (DW < -2). 

b) Tidak terjadi autokorelasi, jika nilai DW berada diantara -2 dan +2 

atau -2 ≤ DW ≤ +2. 

                                                           
62 Retno Widyaningrum, Statistika (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2015), 204-208.  



53 
 

 
 

c) Terjadi autokorelasi negatif, jika nilai DW diatas +2 atau DW > 

+2.63 

4. Uji Multikolinieritas 

 Uji Multikolinieritas diterapkan untuk analisis regresi berganda 

yang terdiri atas dua atau lebuh variabel bebas/ independen, untuk 

mengukur tingkat asosiasi hubungan antara variabel bebas melalui 

besaran koefisien korelasi (r). Dikatakan terjadi Multikolinieritas, jika 

koefisien koelasi antar variabel bebas lebih besar dari 0,06. Dikatan 

tidak terjadi Multikolinieritas, jika koefisien korelasi antar variabel 

bebas lebih kecil atau sama dengan 0,06 (r ≤ 0,06). Cara  menentukan 

terjadi Multikolinieritas yaitu: 

a) Nilai tolerance adalah besarnya tingkat kesalahan yang dibenarkan 

secara statistik (α). 

b) Nilai varianceinflation factor  (VIF) adalah faktor inflasi 

penyimpangan baku kuadrat. 

Nilai tolerance (α) dan varianceinflation factor  (VIF) dapat dicari 

dengan menggunakan kuadrat nilai tersebut sebagai berikut: 

(1) Besar nilai tolerance (α): α = 1/ VIF. 

(2) Besar nilai varianceinflation factor  (VIF) : VIF = 1/ α 

(3) Apabila untuk semua variabel independen nilai VIF < 10, 

maka terima H0 yang artinya persamaan regresi linier 

berganda tidak terjadi kasus multikolinieritas. 64 

                                                           
63 Danang Sunyoto, Praktik SPSS Untuk Kasus (Yogyakarta: Nuha Medika, 2011), 125. 
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c. Uji Hipotesis 

1) Uji Signifikasi Parameter Individual (Uji t) 

Tujuan uji t adalah untuk membandingkan (membedakan) apakah 

kedua variabel tersebut sama atau berbeda. Gunanya untuk menguji 

kemampuan generalisasi (signifikasi hasil penelitian yang berupa 

perbandingan dua rata-rata sampel).65 Rumus uji t dua variabel sebagai 

berikut:  

𝑡
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔=

𝑋₁̅̅̅̅  −  𝑋₂̅̅̅̅

√
𝑆1  
𝑛1

+
𝑆2  
𝑛2

−2𝑟 (
𝑠1

√𝑛1
)+(

𝑠2
√𝑛2

)

 

Dimana:  

𝑋1̅̅̅̅
  = rata-rata sampel ke 1 

𝑋₂̅̅̅̅   = rata-rata sampel ke 2 

n  = jumlah sampel 

r = nilai korelasi 𝑋1 dengan 𝑋2 

𝑆1     = variabel sampel ke 1 

𝑆2  = variabel sampel ke 2 

𝑠1  = standar deviasi sampel ke 1 

𝑠2  = standar devisiasi sampel ke 2. 66 

 

 

                                                                                                                                                               
64 Ibid., 121.  

65 Ridwan & Sunarta, Pengantar Statistik Untuk Penelitian: Pendekatan Sosial, 

Komunikasi, Ekonomi, dan Bisnis (Bandung: Alfabeta, 2015), 126.  

66 Ibid., 126. 
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2) Uji Signifikasi Simultan (Uji F) 

Uji F digunakan untuk mengetahui tingkat pengaruh variabel 

bebas (X) secara simultan terhadap variabel terikat (Y). Prinsip yang 

digunakan dalam uji ini adalah apabila mean dari kelompok sangat 

berbeda satu dengan yang lain, maka varian kombinasi dari seluruh 

kelompok akan jauh lebih besar dari variance masing-masing kelompok 

bagian. Dengan rumus:  

 𝐹
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔= 

𝑆𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟
2

𝑠𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
2

 

Dengan kriteria pengujian: 

Ho diterima, jika 𝐹𝑚𝑎𝑘𝑠 < 𝐹𝑡𝑎𝑏  , dengan 𝐹𝑡𝑎𝑏   = ₍₁ˍ𝛼₎𝐹𝑘;𝑛−1. 

Ho tolak, jika F mempunyai harga-harga lain.67  

3) Koefisien Determinan (R2) 

Koefisien determinan digunakan untuk mengetahui besar kecilnya 

pengaruh perubahan variabel X terhadap Y akan ditentukan oleh besar 

kecilnya koefisien regresi atau sebagai alat untuk mengetahui sejauh 

mana tingkat hubungan antara variabel X dan Y.68 

 

 

                                                           
              67 Retno Widyaningrum, Statistika (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2015), 221-222. 

68 Noegroho Boedijoewono, Pengantar Statistik Ekonomi Dan Bisnis jilid 1(Yogyakarta: 

Unit Penerbit dan Percetakan,2016), 247. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya IAIN Ponorogo 

Kampus IAIN Ponorogo tidak terlepas dari Akademi Syariah Abdul 

Wahab (ASA) sebagai embrionya, yang di dirikan pada tanggal 1 februari 

1968 atas ide KH. Syamsuddin dan KH. Ghozali Dawoedy.  Akademi ini 

kemudian di negerikan pada tanggal 12 mei 1970 menjadi Fakultas Syariah 

Ponorogo IAIN Sunan Ampel yang di pimpin olehR.M.H Aboe Amar 

Syamsuddin dengan menyelenggarakan program sarjana muda. Selanjutnya 

tumbuh dan berkembang mulai tahun 1985/1986 dengan menyelenggarakan 

Program Sarjana Lengkap (S-1) dengan membuka jurusan Qadha’ dan 

muamallah Jinayah. 69 

2. Lokasi Kampus dari masa ke masa 

Seiring dengan perkembangan IAIN Ponorogo dari Akademik Syariah 

Abdul Wahab (ASA) , Fakultas Syariah Ponorogo IAIN Sunan Ampel, Stai 

Ponorogo, dan IAIN Ponorogo, telah terjadi pula perkembangan dan 

perpindahan lokasi kampus. Berikut lokasi dan perkembangan kampus IAIN 

Ponorogo dari masa ke masa: 

                                                           
69 Buku Pedoman Penyelenggaraan  Pendidikan IAIN Ponorogo Tahun Akademik 2018/2019, 

2. 
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a. 1968-1974 Kaampus Durisawo 

Akademik Syariah Abdul Wahab (ASA) sebagai embrio IAIN 

Ponorogo berdiri sejak tahun 1968. Selanjutnya pada tahun 1970 secara 

resmi di negerikan menjadi fakultas syariah ponorogo IAIN sunan ampel 

surabaya. Selama kurun waktu enam tahun, terhitung dari 1968 sampai 

1974 kampus berlokasi kompleks pondok pesantren KH. Syamsuddin yang 

beralamatkan di jalan Lawu Durisawo, kelurahan Nologaten, kabupaten 

ponorogo. 

b. 1974-1976 Kampus Jalan Irian Jaya 

Setelah selama kurun waktu 6 tahun di Ponpes K.H Syamsuddin, 

Fakultas Syariah Ponorogo IAIN Sunan Ampel mengalami perpindahan 

lokasi kampus ke Jalan Irian Jaya, Desa Banyudonyo Ponorogo. Selama 

itulah kampus menepati sebuah rumah sebagai lokasi perkantoran dan 

perkuliahan. 

c.  1976-1981 Kampus Jalan Siwijaya 20 Atas 

setelah selama dua tahun menempati ke jalan Irian Jaya, Desa 

Banyudonyo Ponorogo Fakultas Syariah Ponorogo IAIN Sunan Ampel 

mengalami perpindahan lokasi ke kampus jalan Siwijaya 20 Atas, Desa 

Banyudonyo Ponorogo.70 

 

                                                           
70 Ibid., 3. 
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d.  1981-2016 Kampus Jalan Pramuka 

Setelah mengalami perpindahan berkali-kali, akhirnya pada tahun 

1981, lokasi Kampus menetap di Jalan Pramuka 156 Desa Ronowijayan 

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Selama di jalan pramuka Fakultas 

Syariah Ponorogo IAIN Sunan Ampel mengalami perekembangan yang 

sangat signifikan. Pada tahun 1997 secara resmi mengalami perubahan 

status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. 

Bahkan, pada tahun 2016 meningkat statusnya menjadi Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

3. Sejarah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo 

Terbentuknya Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam tidak lepas dengan 

adanya Fakultas Syariah yang sebelum menjadi IAIN Ponorogo bernama 

Jurusan Syariah. Dengan berjalannya waktu pada tahun 2014 diberikan izin 

penyelenggaraan program studi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah 

dengan keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 7026 tahun 2014 

tanggal 14 desember 2014, bedasarkan kurikulum STAIN Ponorogo 

menggunakan kurikulum perguruan tinggi berbasis KKNI (kerangka 

kualifikasi nasional indonesia) mulai angkatan 2015.71 

Peningkatan status Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) beralih 

status menjadi Institut Agama Negeri Islam Negeri Ponorogo (IAIN) 

                                                           
71 Buku Pedoman Penyelenggaraan  Pendidikan IAIN Ponorogo Tahun Akademik 2018/2019, 

7.  
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Ponorogo, dengan sendirinya berdampak pada perubahan status jabatan di 

lingkup perguruan negeri tersebut. Selain perubahan status STAIN Ponorogo 

menjadi IAIN Ponorogo juga berdampak pada bertambahnya jumlah jurusan, 

fakultas, dan mahasiswa. Dengan adanya alih status tersebut program 

Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah menjadi Jurusan Ekonomi Syariah 

dan Jurusan Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam pada 

tahun 2016. Pada tahun 2017 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis islam bertambah 

satu jurusan yaitu Jurusan Manajemen Zakat Dan Wakaf. Cikal bakal 

terbentuknya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  IAIN Ponorogo yang 

disahkan oleh Peraturan Menteri Agama Republik Indinesia Nomor 49 Tahun 

2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo. 72 

4. Visi, Misi, Dan Tujuan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN 

Ponorogo 

a. Visi 

Menjadi prodi yang unggul dalam kajian dan pengembangan 

kewirausahaan dalam bidang ekonomi syariah.  

b. Misi  

1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang ekonomi, 

bisnis syariah, dan pengelolaan lembaga keuangan syariah. 

                                                           
72 Buku IIIA Borang Akreditasi Program Sarjana Prodi Ekonomi Syariah, 75. 
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2) Menyelenggarakan praktikum bagi mahasiswa di Laboratorium Mini 

Bank dan Laboratorium Kewirausahaan. 

3) Menyelenggarakan praktikum bagi mahasiswa di lembaga ekonomi 

dan bisnis syariah. 

4) Mengembangkan penelitian masyarakat di bidang ekonomi, bisnis, dan 

kewirausahaan.  

c. Tujuan  

Menghasilkan lulusan unggul dan intelektual, berakhlak mulia dan 

memiliki komitmen peran dalam sosial.73 

5. Profil Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo  

a. Status Akreditasi 

Akreditasi B sesuai SK BAN-PT Nomor: 4601/SK/BAN-

PT/Akrd/S/XII/2017. 

b. Gelar Akademi Jurusan Ekonomi Syariah 

     S.E (Sarjana Ekonomi).  

c. Masa Studi Ekonomi Syariah 

    4 sampai 5 tahun 

d. Ijin Penyelenggaraan Jurusan Ekonomi Syariah 

keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 7062 Tahun 2014  

tanggal 11 Desember 2014. 74 

                                                           
73 Pedoman Praktikum Dan Modul Kewirausahaan, 2.  
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6. Struktur Kurikulum Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo 

Program studi Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo menggunakan 

kurikulum berbasis KKNI (kerangka kualifikasi nasional indonesia 

bedasarkan Perpres No. 8 Tahun 2012) mulai angkatan tahun 2015. Jumlah 

SKS minimum untuk kelulusan adalah 144 sks yang tersusun sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Jenis Mata Kuliah SKS Keterangan 

Mata kuliah wajib 134 Mata kuliah yang harus ditempuh 

Mata kuliah pilihan 10 Mata kuliah yang harus dipilih 

Total 144  

 

7. Uraian Ringkas Kompetensi Utama Lulusan 

Kompetensi utama lulusan Program Studi Ekonomi Syariah adalah 

sebagai berikut: 

a. menguasai teori-teori ekonomi baik mikro maupun makro, serta terampil 

menyelesaikan masalah-masalah hukum ekonomi syariah klasik maupun 

kontemporer dalam menjalankan profesinya dalam kehidupan 

bermasyarakat maupun memformulasikan penyelesaian bidang 

pengetahuan secara profesional. 

                                                                                                                                                                      
74 Sertifikat Akreditasi dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi IAIN Ponorogo.  
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b. Menguasai aplikasi keahlianya dibidang ekonomi dan bisnis syariah, dan 

mampu menyelesaikan masalah serta mampu beradaptasi dengan kondisi 

ekonomi baik trend positif maupun negatif. 

c. Menguasai teori-teori kewirausahaan (Entrepreneurship) khususnya 

UMKM dalam bidang jasa, manufaktur, dan perdagangan pada aspek 

perencanaan, analisis, usaha, dan laporan laba rugi.  

d. Menguasai teori-teori pengelolaan bisnis, meliputi menejemen produksi, 

manajemen keuangan, manajemen personalia, manajemen risiko, 

manajemen stratejik, manajemen konflik, dan manajemen pemasaran.  

e. Menguasai hukum-hukum ekonomi dan mampu mengapresiasikan, 

membandingkan, serta menganalisisnya dalam prespektif hukum ekonomi 

syariah.75 

8. Kepemimpinan Organisasi 

Prodi ekonomi syariah merupakan salah satu unit pelaksana akademik 

di fakultas ekonomi syariah dan bisnis islam (FEBI) IAIN Ponorogo. Sebagai 

bagian dari sistem organisasi di IAIN. Ketua prodi ekonomi syariah menjalin 

harmoni dan keselarasan melalui komunikasi kreatif dengan semua unsur 

terkait, meliputi dekan, wakil dekan, staf prodi dosen, mahasiswa. Hal  

tersebut diletakkan dalam bingkai “Struktur Organisasi” dan “Job Deskripsi” 

masing-masing. Kebijakan-kebijakan yang bersifat akademik selalu 

                                                           
75 Buku IIIA Borang Akreditasi Program Sarjana Prodi Ekonomi Syariah, 77.  
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dikomunikasikan dengan semua unsur yang terkait. Untuk lebih jelasnya, 

hubungan antara unsur terkait dalam struktur organisasi Prodi Ekonomi 

Syariah dapat digambarkan dalam bagan dibawah ini:76 

 

Bagan 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
76Ibid., 79.  

DEKAN FAKULTAS 
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EKONOMI SYARIAH 
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9. Hasil Pengujian Instrumen  

1. Uji Validitas  

Validitas adalah salah satu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau 

shahih mempunyai validitas tinggi, sebaliknya, instrumen yang kurang valid 

berarti memiliki validitas rendah. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila 

mengukur apa yang diinginkan. Tinggi rendahnya validitas intrumen 

menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari 

ganbaran tentang validitas yang dimaksud.77 

Tabel 4.2 

Hasil uji validitas variabel perkuliahan kewirausahaan 

No. 

Pertanyaan 

“R” Hitung “R” Tabel Keterangan 

1 0,530 0,266 Valid 

2 0,553 0,266 Valid  

3 0,486 0,266 Valid 

4 0,557 0,266 Valid 

5 0,540 0,266 Valid 

6 0,623 0,266 Valid 

7 0,562 0,266 Valid 

 

                                                           
77Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT RRINEKA 

CIPTA, 2013), 211. 
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Tabel 4.3 

Hasil Uji Validitas Variabel Praktikum Kewirausahaan 

No. 

Pertanyaan 

“R” Hitung “R” Tabel Keterangan 

1 0,543 0,266 Valid 

2 0,738 0,266 Valid  

3 0,683 0,266 Valid 

4 0,680 0,266 Valid 

5 0,683 0,266 Valid 

6 0,589 0,266 Valid 

7 0,349 0,266 Valid 

8 0,591 0,266 Valid  

 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Validitas Variabel Motivasi Berwirausaha 

No. 

Pertanyaan 

“R” Hitung “R” Tabel Keterangan 

1 0,421 0,266 Valid 

2 0,802 0,266 Valid  

3 0,383 0,266 Valid 

4 0,617 0,266 Valid 

5 0,823 0,266 Valid 

6 0,803 0,266 Valid 

7 0,443 0,266 Valid 
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2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan pada satu pengertian bahwa suatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sabagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut cukup baik. Instrumen yang baik tidak akan bersifat 

terdensus mengarahkan pada responden untuk memilih jawaban-jawaban 

tertentu. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan 

menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Apabila datanya memang benar 

sesuai dengan kenyataan, maka beberapa kali pun diambil, tetap akan sama. 

Dikatakan riliabel apabila nilai α ≤ 0,60.78 

Tabel 4.5 

Hasil uji reliabilitas 

Variabel  Cronbach’s 

Alpha 

Batas reliabel Keterangan  

Perkuliahan 

kewirausahaan 

0,723 0,60 Reliabel 

Praktikum 

kewirausahaan 

0,750 0,60 Reliabel 

Motivasi 

berwirausaha 

0,749 0,60 Reliabel  

 

Bedasarkan hasil yang diperoleh dari pengujian diatas, diketahui 

bahwa Cronbach’s Alpha X1= 0,728, X2= 0,750, dan Y= 0,749 > 0,60 maka 

variabel X1, X2, dan Y Reliabel. 

 

                                                           
78 Ibid., 221. 
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3. Analisis Korelasi 

Analisis korelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi 

product moment (r). Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan 

antara satu variabel dengan variabel lainnya. Hasil uji korelasi antara variabel 

bebas (X) dengan variabel terikat (Y) pada penelitian ini dapat disajikan 

sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Hasil korelasi antara variabel X dan Y 

No Korelasi rhitung rtabel Keputusan 

1 X1 dan Y 0,176 0,088 Signifikan 

2 X2 dan Y 0,562 0,088 Signifikan 

 

Dari data tabel 4.6 diatas, dapat diketahui bahwa korelasi antara X1 

dan Y signifikan karena nilai rhitung = 0,176 > 0,088. Korelasi anatar X2 dan Y 

signifikan karena rhitung = 0,562  > 0,088.  

10. Hasil Pengujian Deskripsi 

a.  Karakteristik Responden 

Sampel yang digunakan  dalam objek penelitian berjumlah 53 

responden. Bedasarkan data dari 114 mahasiswa yang dipilih, melalui daftar 

pertanyaan responden tentang kelas, jenis kelamin, dan usia sebagai berikut: 
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1) Karakteristik responden berdasarkan kelas 

Tabel 4.7   

Kelas jumlah 

Ekonomi Syariah A 5 

Ekonomi Syariah B 13 

Ekonomi Syariah C 15 

Ekonomi Syariah D 20 

 

Table 4.8 

2) Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 

Laki-laki Perempuan Jumlah 

22 31 53 

 

3) Karakteristik responden berdasarkan usia 

Table 4.9 

Usia  jumlah 

19-21 th 12 

22-24 41 

 

b. Deskripsi data  

1) Deskripsi Data Tentang perkuliahan kewirausahaan 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data 

primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara menyebar kuesioner 

kepada mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah semester 8 angkatan 2015. 

Kuesioner tersebut terkait perkuliahan kewirausahaan, praktikum 

kewirausahaan, dan motivasi berwirausaha. 
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Tabel 4.10 

Perkuliahan Kewirausahaan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

20 2 3.8 3.8 3.8 

21 4 7.5 7.5 11.3 

22 11 20.8 20.8 32.1 

23 12 22.6 22.6 54.7 

24 6 11.3 11.3 66.0 

25 9 17.0 17.0 83.0 

26 5 9.4 9.4 92.5 

27 4 7.5 7.5 100.0 

Total 53 100.0 100.0  

  

Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan sementara perolehan skor 

variabel perkuliahan kewirausahaan tertinggi bernilai 27 dengan frekuensi 4 

orang dan terendah bernilai 20 dengan frekuensi 2 orang. 

2) Deskripsi Data Tentang Praktikum Kewirausahaan 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data 

primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara menyebar kuesioner 

kepada mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah semester 8 angkatan 2015. 

Kuesioner tersebut terkait perkuliahan kewirausahaan, praktikum 

kewirausahaan, dan motivasi berwirausaha. 
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Tabel 4.11 

Praktikum Kewirausahaan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

23 2 3.8 3.8 3.8 

24 5 9.4 9.4 13.2 

25 4 7.5 7.5 20.8 

26 4 7.5 7.5 28.3 

27 6 11.3 11.3 39.6 

28 11 20.8 20.8 60.4 

29 6 11.3 11.3 71.7 

30 9 17.0 17.0 88.7 

31 3 5.7 5.7 94.3 

32 3 5.7 5.7 100.0 

Total 53 100.0 100.0  

Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan sementara perolehan skor 

variabel perkuliahan kewirausahaan tertinggi bernilai 32 dengan frekuensi 3 

orang dan terendah bernilai 23 dengan frekuensi 3 orang. 

3) Deskripsi Data Tentang Motivasi Berwirausaha 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data 

primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara menyebar kuesioner 

kepada mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah semester 8 angkatan 2015. 

Kuesioner tersebut terkait perkuliahan kewirausahaan, praktikum 

kewirausahaan, dan motivasi berwirausaha. 
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Tabel 4.12 

Motivasi Berwirausaha 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

20 1 1.9 1.9 1.9 

21 2 3.8 3.8 5.7 

22 5 9.4 9.4 15.1 

23 7 13.2 13.2 28.3 

24 8 15.1 15.1 43.4 

25 6 11.3 11.3 54.7 

26 7 13.2 13.2 67.9 

27 11 20.8 20.8 88.7 

28 6 11.3 11.3 100.0 

Total 53 100.0 100.0  

 

Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan sementara perolehan skor 

variabel perkuliahan kewirausahaan tertinggi bernilai 28 dengan frekuensi 6 

orang dan terendah bernilai 20 dengan frekuensi 1 orang. 

c. Statistik deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data 

yang dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, dan 

minimum. Berikut tabel hitung mean dan standar deviasi: 

1) Analisis Data Tentang Perkuliahan Kewirausahaan 

Untuk mengetahu tentang Perkuliahan Kewirausahaan mahasiswa, maka 

peneliti menyebar angket pada responden yang berjumlah 53 mahasiswa. 
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Tabel 4.13 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Perkuliahan 

Kewirausahaan 

53 20 27 23.57 1.855 

Valid N (listwise) 53     

 

Data diatas merupakan output SPSS yang diperoleh dari hasil 

perhitungan angket perkuliahan kewirausahaan. Dari perhitungan diatas 

diketahui jumlah responden atau N = 53, nilai mean sebesar 23,57 pada 

nilai standar deviasi sebesar 1,855. Sedangkan nilai terendah (minimum) 

20 dan nilai tertinggi (maksimum) sebesar 27.  

Untuk menentukan tingkat Perkuliahan Kewirausahaan itu tinggi, 

sedang, atau rendah maka dibuat pengelompokkan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

(a)  X > Mean + SD: (X > 23,57 + 1,855 = 25,425 adalah kategori 

tertinggi. 

(b)  Mean – SD ≤  × ≤ Mean SD: (23,57 - 1,855 ≤ 23,57 + 1,855) atau 

21,715 ≤ × ≤ 25,425 adalah kategori sedang. 

(c)  X < Mean – SD: (23,57 - 1,855 = 21,715) adalah kategori rendah. 

Dengan demikian dapat dilihat bahwa skor yang lebih dari 25,425 

dikategorikan menjadi tinggi, sementara 21,715 - 25,425 adalah sedang, 
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kemudian skor kurang dari 21,715 adalah kategori rendah. Kategori dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

Tabel 4. 14 

No. Nilai Frekuensi Presentase Kategori 

1. X > 25,425 9 36 % Tinggi 

2. 21,715 ≤ × ≤ 25,425 42 60 % Sedang  

3. X < 21,715 2 4 % Rendah  

 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa yang menyatakan 

perkuliahan kewirausahaan dalam kategori tinggi dengan frekuensi 9 

adalah 36%. Dan dalam kategori sedang dengan frekuensi 42 adalah 60% 

dan dalam kategori rendah dengan frekuensi 2 adalah 4%. Dengan 

demikian perkuliahan kewirausahaan tergolong sedang. 

2) Analisis Data Tentang Praktikum Kewirausahaan 

Untuk mengetahu tentang Praktikum Kewirausahaan mahasiswa, maka 

peneliti menyebar angket pada responden yang berjumlah 53 mahasiswa. 

 

 

Tabel 4.15 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Praktikum 

Kewirausahaan 

53 23 32 27.79 2.413 

Valid N (listwise) 53     
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Data diatas merupakan output SPSS yang diperoleh dari hasil 

perhitungan angket Praktikum Kewirausahaan. Dari perhitungan diatas 

diketahui jumlah responden atau N = 53, nilai mean sebesar 27,79 pada 

nilai standar deviasi sebesar 2,413. Sedangkan nilai terendah (minimum) 

23 dan nilai tertinggi (maksimum) sebesar 32. 

Untuk menentukan tingkat Perkuliahan Kewirausahaan itu tinggi, 

sedang, atau rendah maka dibuat pengelompokkan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

(a)  X > Mean + SD: (X > 27,79 + 2,413 = 30,203 adalah kategori 

tertinggi. 

(b)  Mean – SD ≤  × ≤ Mean SD: (27,79 - 2,413≤ 27,79 + 2,413) atau 

25,377 ≤ 30,203  adalah kategori sedang. 

(c)  X < Mean – SD: (27,79 - 2,413= 25,377) adalah kategori rendah. 

Dengan demikian dapat dilihat bahwa skor yang lebih dari 30,203 

dikategorikan menjadi tinggi, sementara 25,377 - 30,203  adalah sedang, 

kemudian skor kurang dari 25,377 adalah kategori rendah. Kategori dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

Tabel 4.16 

No. Nilai Frekuensi Presentase Kategori 

1. X > 30,203 6 3,% Tinggi 

2. 25,377 ≤ × ≤ 30,203   40 93% Sedang  

3. X < 25,377 7 4% Rendah  
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Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa yang menyatakan 

praktikum kewirausahaan dalam kategori tinggi dengan frekuensi 6 

adalah 3%. Dan dalam kategori sedang dengan frekuensi 40 adalah 93% 

dan dalam kategori rendah dengan frekuensi 7 adalah 4%. Dengan 

demikian praktikum kewirausahaan tergolong sedang. 

3) Analisis Data Tentang Motivasi Berwirausaha 

Untuk mengetahu tentang Motivasi Berwirausaha mahasiswa, maka 

peneliti menyebar angket pada responden yang berjumlah 53 mahasiswa. 

Tabel 4.17 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Motivasi 

Berwirausaha 

53 20 28 24.94 2.161 

Valid N (listwise) 53     

 

Data diatas merupakan output SPSS yang diperoleh dari hasil 

perhitungan angket Praktikum Kewirausahaan. Dari perhitungan diatas 

diketahui jumlah responden atau N = 53, nilai mean sebesar 24,94 pada 

nilai standar deviasi sebesar 2,161. Sedangkan nilai terendah (minimum) 

20 dan nilai tertinggi (maksimum) sebesar 28. 

Untuk menentukan tingkat Perkuliahan Kewirausahaan itu tinggi, 

sedang, atau rendah maka dibuat pengelompokkan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 
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(a) X > Mean + SD: (X > 24,94 + 2,161 = 27,101 adalah kategori 

tertinggi. 

(b)  Mean – SD ≤  × ≤ Mean SD: (24,94 - 2,161 ≤ 27,79 + 2,161) atau 

22,779 ≤ × ≤ 27,101 adalah kategori sedang. 

(c)  X < Mean – SD: (24,94 - 2,161 = 22,779) adalah kategori rendah. 

Dengan demikian dapat dilihat bahwa skor yang lebih dari 27,101 

dikategorikan menjadi tinggi, sementara 22,779 - 27,101 adalah sedang, 

kemudian skor kurang dari 22,779 adalah kategori rendah. Kategori dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

Tabel 4.18 

No. Nilai Frekuensi Presentase Kategori 

1. X > 27,101 6 3% Tinggi 

2. 22,779 ≤ × ≤ 27,101 44 96% Sedang  

3. X < 22,779 3 1% Rendah  

 

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa motivasi berwirausaha 

dalam kategori tinggi dengan frekuensi 6 adalah 3%. Dan dalam kategori 

sedang dengan frekuensi 44 adalah 96% dan dalam kategori rendah 

dengan frekuensi 3 adalah 1%. Dengan demikian motivasi berwirausaha 

tergolong sedang. 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model 

regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. 
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Motode regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati 

normal. Pengujian dikatakan normalitas jika nilai residual yang dihasilkan 

lebih besar dari 0,05. Uji normalitas dapat diuji dengan menggunakan 

model Uji Kolmogrov Smirnov.79 hasil uji normalitas data dapat disajikan 

dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.19 

Hasil Uji Normalitas Residual 

 Kolmogrov Smirnov 

Statistik N Signifikasi 

Unstandardized residual 0,668 53 0,764 

 

Dari tabel 4.10 Dapat diketahui bahwa data berdistribusi normal 

dan bernilai signifikan, karena nilai hasil pengujiannya sebesar 0,764 

dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Sehingga disimpulkan bahwa 

asumsi normalitas terpenuhi. 

b. Uji Heteroskedastistas 

Uji Heteroskedastistas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya 

gangguan heteroskedastistas pada variabel yang diuji dalam penelitian ini. 

                                                           
79 Retno Widyaningrum, Statistika (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2015), 204. 
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80 Hasil uji heteroskedastistas pada penelitian ini dapat disajikan dalam 

tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.20 

Hasil Uji Heteroskedastistas 

Variabe l T Sig Keputusan   

X1 763 449 Non Heteroskedastistas 

X2 -169 866 Non Heteroskedastistas 

 

Dari tabel 4.11  Menunjukkan hasil pengujian heteroskedastistas. 

Dari hasil tersebut, diketahui bahwa nilai signifikan untuk semua variabel 

bebas lebih dari 0,05, yang berarti tidak terdapat masalah 

heteroskedastistas pada penelitian ini. 

c. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi merupakan alat uji dalam suatu model bertujuan 

untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada 

periode tertentu dalam satu waktu. Cara mendeteksi autokorelasi dengan 

menggunakan Dubrin Watson. 81 Hasil uji autokorelasi pada penelitian ini 

dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.21 

                                                           
80 V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi  (Yogyakarta: Pustaka 

Baru Press, 2015), 158. 

81 Ibid.,  159. 
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Hasil Uji Autokorelasi 

Model Dubrin Watson Keputusan 

1 1,835 Tidak ada autokorelasi 

negatif 

 

Dari tabel 4.12 menunjukkan nilai Dubrin Watson yang diperoleh 

adalah 1,835, dimana terletak diantara dU dan nilai 4-Du sehingga Ho 

diterima. Artinya tidak terdapat autokorelasi pada model regresi dan asumsi 

non autokorelasi terpenuhi. 

d. Uji Multikolenieritas 

Uji Multikolenieritas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya 

variabel independen yang mempunyai kemiripan antar variabel independen 

dalam satu model. Kemiripan antar variabel akan memperkuat korelasi 

antar variabel. Dengan ketentuan jika nilai VIF yang dihasilkan antara 1-10 

maka tidak terjadi multikolinieritas. 82 Hasil uji multikolinieritas pada 

penelitian ini dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.22 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel bebas Tolerance VIF Keputusan 

X1 0,711 1,407 Non 

                                                           
82 Ibid., 160.  
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multikolinieritas 

X2 0,711 1,407 Non 

multikolinieritas 

 

Bedasarkan tabel 4.13 diketahui bahwa nilai VIF pada ketiga  

variabel independen kurang dari 10, sehingga diterima Ho. Artinya model 

regresi berganda bebas dari multikolinieritas, dengan demikian asumsi non 

multikolinieritas telah terpenuhi. 

3. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda pada penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui pengaruh perkuliahan kewirausahaan, praktikum 

kewirausahaan, terhadap motivasi berwirausaha pada mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Dan Bisnis Islam di IAIN Ponorogo. Hasil estimasi koefisien 

model regresi linier berganda dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.23 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Variabel Independen Koefisien B 

(Constant) 13,452 

X1 -0,207 

X2 0,589 
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Bedasarkan tabel 4.14 dapat dibuat model persamaan regresi 

sebagai berikut: 

Y = 13,452 + -0,207X1 + 0,589X2 + e 

Atau: 

Motivasi Berwirausaha = 13,452 + -0,207 Perkuliahan Kewirausahaan 

+ 0,589 Praktikum Kewirausahaan 

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:  

a. Konstanta (b0) 

Nilai Konstanta (b0) sebesar 13,452 menunjukkan bahwa, apabila 

variabel independen X1 dan X2 adalah 0 atau tidak ada, maka motivasi 

berwirausaha sebesar 13,452 satuan. 

b. Konstanta (b1) untuk variabel X1 

Nilai Konstanta (b1) sebesar -0,207 menunjukkan bahwa nilai 

(b1) negatif, maka tidak ada pengaruh antara variabel perkuliahan  (X1) 

terhadap motivasi berwirausaha (Y). Karena terdapat variavel X lain 

dalam penelitian yang mempunyai pengaruh dominan terhadap variabel 

Y. 

c. Konstanta (b2) untuk variabel X2 

Nilai Konstanta (b2) sebesar 0,589 menunjukkan bahwa nilai (b2) 

yang positif maka ada pengaruh yang searah antara variabel praktikum 

kewirausahaan (X2) terhadap motivasi berwirausaha (Y).  
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4. Hasil Pengujian Hipotetis 

1. Uji Signifikasi Parameter Individual (Uji t) 

Uji t ini merupakan pengujian regresi parsial individual yang digunakan 

untuk mengetahui pengaruh variabel Y secara persial.83 Hasil pengujian 

parsial atau biasa dikenal uji t ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.24 

Hasil Uji t 

Variabel 

independen 

Unstandardized 

Coefficients 

T Sig Keputusan 

B St Error 

X1 -0,207 0,159 -1,303 0,199 Tidak ada pengaruh 

X2 0,589 0,122 4,819 0,000 Ada pengaruh 

 

H1 : Menyatakan perkuliahan kewirausahaan tidak berpengaruh terhadap 

motivasi berwirausaha. Bedasarkan data analisis pengujian H1 

menunjukkan nilai Sig untuk pengaruh X1 terhadap Y sebesar 0,199 > 

0,05 dan nilai thitung -1,303  < ttabel 2,008, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa H1 ditolak yang berarti tidak dapat pengaruh antara X1 dan Y. 

H2 : Menyatakan praktikum kewirausahaan berpengaruh terhadap motivasi 

berwiraisaha. Bedasarkan data analisis pengujian H1 menunjukkan 

                                                           
83 Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian, 72.  
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nilai Sig untuk pengaruh X1 terhadap Y sebesar 0,000< 0,05 dan nilai 

thitung 4,819 > ttabel 2,008, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 

diterima yang berarti terdapat pengaruh antara X2 dan Y. 

T table  = t (a/2;n-k-1) 

 = t (0,025;50) 

   = 2,008 

2. Uji Signifikasi Simultan (Uji F) 

Uji f merupakan pengujian signifikan persamaan yang digunakan untuk 

mengetahui pengaruh variabel independen (X1 dan X2) secara bersama-sama 

terhadap dependen (Y).84 Hasil uji F antara lain sebagai berikut: 

Tabel 4.25 

Hasil uji F 

Model Sum of Square Df Mean Square F Sig 

Regression 

Residual 

Total  

82,154 2 41,077 12,782 0,000 

160,676 50 3,214 

242,830 52 

 

Bedasarkan table 4.16 diatas, diketahui nilai signifikan untuk pengaruh 

X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah 0,000 < 0,05 dan Fhitung 12,782 

                                                           
84 Ibid., 236.  
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> Ftabel 3,18, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh variabel 

X1 dan X2  terhadap variabel Y secara bersama-sama.  

F tabel = F (k;n-k)  

= F (2;51)  

=3,18   

3. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien Determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui prosentase 

perubahan variabel Y yang disebabkan oleh variabel X.85 Hasil uji f pada 

anlisis regresi linier berganda dapat dinyatakan dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.26 

Hasil koefisien Determinasi (R square) 

Model  R R Square Adjusted R Square 

1 0,582 0,338 0,312 

 

Bedasarkan table 4.17 diatas diketahui nilai R Square sebesar 0,338, 

dalam hal ini mengandung arti bahwa X1 dan X2 secara bersama-sama secara 

simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 31,2% sisanya yaitu 68,8% 

dipengaruhi variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini. 

 

 

 

                                                           
85 Ibid., 133.  
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5. Pembahasan  

1. Pengaruh Perkuliahan Kewirausahaan Terhadap Motivasi Berwirausaha 

pada mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Semester 8 Angkatan 2015 di 

IAIN Ponorogo 

Hasil penelitian ini diperoleh tidak terdapat pengaruh antara 

perkuliahan kewirausahaan terhadap motivasi berwirausaha pada mahasiswa 

Jurusan Ekonomi Syariah semester 8 angkatan 2015 di IAIN Ponorogo, 

pernyataan Ha ditolak dan Ho diterima. 

Adapun indikator perkuliahan kewirausahaan berupa mahasiswa 

memiliki jiwa dan semangat kewirausahaan, mahasiswa memiliki konsep 

perencanaan usaha, dan melakukan salah satu usaha dibidang kewirausahaan. 

Adapun analisis deskripstif perkuliahan  kewirausahaan dalam kategori tinggi 

dengan frekuensi 9 adalah 36%. Dan dalam kategori sedang dengan frekuensi 

42 adalah 60% dan dalam kategori rendah dengan frekuensi 2 adalah 4%.  

Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah 

semester 8 angkatan 2015 memerlukan semangat dan dorongan serta memiliki 

kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap tuntutan situasi dan keadaan 

baru, salah satunya dalam dunia bisnis atau wirausaha, sehingga 

memunculkan keinginan mereka untuk dapat mempelajarinya melalui 

perkuliahan kewirausahaan. Dan dengan adanya perkuliahan kewirausahaan 

dan nilai-nilai yang ditanamkan para dosen tentang berwirausaha telah diserap 
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dengan baik oleh mahasiswa akan mempengaruhi mahasiswa untuk berminat 

dalam berwirausaha. 

2. Pengaruh Praktikum Kewirausahaan Terhadap Motivasi Berwirausaha 

Pada Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Semester 8 Angkatan 2015 di 

IAIN Ponorogo 

Hasil penelitian ini diperoleh terdapat pengaruh antara praktikum 

kewirausahaan terhadap motivasi berwirausaha pada mahasiswa Jurusan 

Ekonomi Syariah semester 8 angkatan 2015 di IAIN Ponorogo, pernyataan ini 

Ha1 diterima dan  Ho1 ditolak. 

Berdasarkan dari analisis data deskriptif menyatakan praktikum 

kewirausahaan dalam kategori tinggi dengan frekuensi 6 adalah 3%. Dan 

dalam kategori sedang dengan frekuensi 40 adalah 93% dan dalam kategori 

rendah dengan frekuensi 7 adalah 4%. Dengan demikian praktikum 

kewirausahaan tergolong sedang. Dilihat dari beberapa presentase praktikum 

kewirausahaan akan menghasilkan keahlian profesional, yaitu memiliki 

kebebasan mengaktualisasikan potensi yang dimiliki, memiliki peluang 

berperan bagi masyarakat, dan memiliki motivasi memulai berwirausaha. 

Bedasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa secara parsial 

variabel praktikum kewirausahaan berpengaruh signifikan terhadap motivasi 

berwirausaha pada mahasiswa, berarti jika praktikum kewirausahaan semakin 

tinggi akan berpengaruh positif terhadap motivasi berwirausaha pada 

mahasiswa. Hal ini didukung dengan hasil yang diperoleh berupa koefisien 
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korelasi  thitung  sebesar 4,819 yang artinya hasil penelitian ini variabel 

praktikum kewirausahaan berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi 

berwirausaha pada mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah semester 8 angkatan 

2015 di IAIN Ponorogogo. Maka disimpulkan bahwa hasil penelitian variabel 

praktikum kewirausahaan sudah memenuhi aksioma dasar.  

3. Pengaruh Perkuliahan Kewirausahaan Dan Praktikum Kewirausahaan 

Terhadap Motivasi Berwirausaha Pada Mahasiswa Jurusan Ekonomi 

Syariah Semester 8 Angkatan 2015 di IAIN Ponorogo 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara 

simultan (bersama-sama) antara perkuliahan kewirausahaan, praktikum 

kewirausahaan, terhadap motivasi berwirausaha pada mahasiswa Jurusan 

Ekonomi Syariah semester 8 angkatan 2015  di IAIN Ponorogo. Dibuktikan 

dengan nilai R Square sebesar 0,338.  

Berdasarkan analisis data deskriptif diperoleh hasil bahwa motivasi 

berwirausaha dalam kategori tinggi dengan frekuensi 6 adalah 3%. Dan dalam 

kategori sedang dengan frekuensi 44 adalah 96% dan dalam kategori rendah 

dengan frekuensi 3 adalah 1%. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian yang dilakukan terhadap 53 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah di IAIN Ponorogo ini memberikan hasil 

kesimpulan dari penelitian sebagai berikut: 

1. Tidak  terdapat pengaruh antara perkuliahan kewirausahaan terhadap 

motivasi berwirausaha pada mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis islan di 

IAIN Ponorogo. Dibuktikan dengan thitung  sebesar -1,303  yang bernilai 

negatif dan signifikan 0,199> 0,05 yang menunjukkan tidak adanya 

hubungan secara parsial antara variabel X1 dan Y. 

2. Terdapat pengaruh secara parsial antara praktikum kewirausahann terhadap 

motivasi berwirausaha pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

di IAIN Ponorogo. Dibuktikan dengan nilai thitung 4,819  yang bernilai positif 

dan niali sgnifikasi 0,000 < 0,05 yang menunjukkan adanya hubungan yang 

searah secara parsial antara variabel X2 dan Y.  

3. Terdapat pengaruh secara  simultan antara perkuliahan kewirausahaan dan 

praktikum kewirausahaan terhadap motivasi berwirausaha pada mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Ponorogo. Dibuktikan dengan 

nilai signifikasi sebesar 0,000 < 0,05 dengan koefisien determinasi(R2) 

sebesar 31.2% sisanya sisanya yaitu 68,8% dipengaruhi variabel lain yang 
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belum diteliti dalam penelitian ini. Sehingga disimpulkan bahwa Ha diterima 

dan Ho  ditolak.  

B. Saran  

Bedasarkan hasil analisis yang telah diuraikan, maka penulis dapat 

memberikan saran yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan pada mahasiswa 

dalam berwirausaha, antara lain sebagai berikut:  

1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperluas area penelitian, tidak 

hanya dalam satu perguruan tinggi. Untuk menambah signifikasi  perkuliahan 

kewirausahaan, sebaiknya peneliti menambah besar anggota sampelnya agar 

didapatkan hasil yang lebih representatif dan komprehensif. 

2. Bagi pihak Fakultas khususnya Jurusan Ekonomi Syariah, untuk lebih 

memperhatikan motivasi mahasiswanya yang berkeinginan untuk 

berwirausaha, dengan membuat lebih banyak pelatihan ketrampilan agar 

motivasi berwirausaha yang tinggi pada mahasiswa dapat terrealisasikan 

dengan baik. 

3. Bagi pihak Fakultas dapat disarankan untuk mengembangkan perkuliahan 

kewirausahaan, memberikan seminar dan pelatihan yang lebih intensif, serta 

memberikan fasilitas lengkap bagi pengembangan kreativitas mahasiswa 

sehingga dapat dijadikan modal bagi para mahasiswa dalam berwirausaha. 
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