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menghadapi

pekerjaan.
ilmu

yang

(ability), perilaku

tantangan

serta

cara

mendapatkan peluang dengan resiko yang ada.
Pada kesempatan ini penulis menyampaikan
terima

kasih

kepada

semua

pihak

yang

telah

membantu penulis dalam menyelesaikan bahan ini.

v

Mudah-mudahan buku ajar ini dapat memberikan
manfaat.
Dari hati yang paling dalam, penulis mengakui
dengan keikhlasan hati bahwa buku ini jauh dari
sempurna, untuk itu saran dan kritik yang positif
penyusun harapkan demi kesempurnaan buku ajar ini.

Pasuruan,

Januari 2022

Penulis

vi

DAFTAR ISI

PRAKATA ............................................................ vi
DAFTAR ISI ........................................................ viii
DAFTAR TABEL ................................................... ix
DAFTAR GAMBAR ................................................ xi
BAB 1 PENDAHULUAN ....................................... 1
A. Problematika

Berwirausaha

dan

Kemandirian ........................................ 1
B. Rumusan Masalah ............................... 6
C. Tujuan Penelitian ................................. 7
BAB 2 KONSEP KEWIRAUSAHAAN ...................... 9
A. Pengertian Kewirausahaan ................... 9
B. Pembelajaran Berbasis Proyek .............. 11
C. Proses Model Pembelajaran Berbasis
Proyek (Project Based Learning/PBL) .... 13
D. Tujuan Pembelajaran Berbasis Proyek ... 16
BAB 3 KONSEP WIRAUSAHA DAN TEKNIKNYA .... 19
A. Pengertian Wirausaha .......................... 19
B. Kemandirian Tahapan Pengembangan
Kewirausahaan .................................... 24
C. Karakteristik Wirausaha ....................... 27
D. Sikap dan Perilaku Wirausaha ............... 45
E. Ciri-Ciri Wirausahawan yang Berhasil .... 46
vii

F. Kewirausahaan Mengubah Pola Pikir ..... 47
G. Etika Wirausaha ................................... 52
H. Keuntungan Wirausaha ........................ 54
BAB 4 METODE PENELITIAN .............................. 59
A. Diagram Alir Tahapan Penelitian ........... 59
B. Lokasi Penelitian .................................. 60
C. Populasi Dan Sampel ........................... 60
D. Jenis dan Sumber Data ........................ 61
E. Teknik Pengumpulan Data .................... 61
F. Metode Analisis Data............................ 61
BAB 5 HASIL RISET ........................................... 65
A. Uji Validitas dan Reliabilitas .................. 65
B. Analisis Regresi Substruktur 1............... 71
C. Analisis Regresi Substruktur 2............... 80
DAFTAR PUSTAKA ............................................... 89
TENTANG PENULIS .............................................. 93

viii

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1

Uji Validitas Variabel Pembelajaran
Berbasis Proyek ................................. 66

Tabel 4.2

Uji Reliabilitas Variabel Pembelajaran
Berbasis Proyek ................................. 67

Tabel 4.3

Uji

Validitas

Variabel

Minat

Berwirausaha .................................... 68
Tabel 4.4

Uji

Reliabilitas

Variabel

Minat

Berwirausaha .................................... 69
Tabel 4.3

Uji Validitas Variabel Kemandirian ....... 70

Tabel 4.4

Uji Reliabilitas Variabel Kemandirian ... 71

Tabel 4.5

Uji Normalitas Data ............................ 72

Tabel 4.6 Uji Heteroskedastisitas .................... 74
Tabel 4.7

Analisis Regresi Sederhana ................. 75

Tabel 4.8

Analisis
Berbasis

Regresi
Proyek

Pembelajaran
terhadap

Minat

Berwirausaha .................................... 77
Tabel 4.9

Pengaruh

Pembelajaran

Berbasis

Proyek Terhadap Minat Berwirausaha
(Koefisien Determinasi) ...................... 79
Tabel 4.10 Uji Normalitas Data ............................. 81
Tabel 4.11 Uji Heteroskedastisitas .................... 83
Tabel 4.12 Analisis Regresi Sederhana ................. 84
ix

Tabel 4.13 Analisis
Berbasis

Regresi

Pembelajaran

Proyek

terhadap

Kemandirian ...................................... 86
Tabel 4.14 Pengaruh
Proyek

Pembelajaran
Terhadap

Berbasis

Kemandirian

(Koefisien Determinasi) ...................... 88

x

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Diagram Alir Penelitian ..................... 59
Gambar 4.2 Uji Hipotesis Pembelajaran Berbasis
Proyek

terhadap

Minat

Berwirausaha .................................. 78
Gambar 4.3 Uji Hipotesis Pembelajaran Berbasis
Proyek terhadap Kemandirian ........... 87

xi

xii

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Problematika Berwirausaha dan Kemandirian
Kemajuan perekonomian suatu negara sangat
tergantung

dari

peran

serta

semua

warga

negaranya. Pihak pemerintah akan sangat terbantu
dengan adanya sumbangsih pemikiran serta kinerja
masyarakat secara bersama-sama. Apabila setiap
warga negaranya mandiri serta mengembangkan
kreatifitas dan inovasinya maka dia akan mampu
memperbaiki kondisi perekonomiannya yang tentu
akan berakibat positif terhadap lingkungannya.
Menurut data statistik yang diupdate pada
tanggal 13 Maret 2018 bahwa jumlah usaha mikro
kecil menurut skala UMK dan lapangan usaha di
Kota Pasuruan tahun 2016 sejumlah 31.668.
Sedangkan

diperoleh

data

laju

pertumbuhan

penduduk tahun 2016 di usia produktif sejumlah
91.000 jiwa. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah
kewirausahaan di Kota Pasuruan 34,8 % saja.
Dijelaskan lebih lanjut dalam penelitian bahwa
semakin tinggi pendidikan maka mereka akan lebih
memilih pekerjaan yang memberikan keamanan
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dimasa

mendatang

serta

adanya

perhitungan

pengembalian biaya pendidikan selama ini (Dedy
Takdir, Mahmudin As, dan Sudirman Zaid, 2015).
Kondisi laju pertumbuhan UMKM yang belum
maksimal dan masih memerlukan perjuangan ke
depan, ternyata harus berhadapan dengan kondisi
terjadinya wabah penyakit yang disebabkan virus
corona. Hampir di semua negara di dunia pada
awal bulan Maret 2020 terdampak virus tersebut
dan hal ini sudah menjadi pandemi. Semua negara
dipaksakan bisa beradaptasi dengan pandemic
covid-19 ini di berbagai sektor kehidupan. Tidak
hanya

dalam

terdampak

bidang

juga

dalam

perekonomian
bidang

yang

pendidikan,

keagamaan serta sosial kemasyarakatan.
Salah

satu

dampak

perekonomian

yang

sedang terjadi adalah banyaknya pengangguran
yang diakibatkan oleh pemecatan dari perusahaan
serta dilarangnya masyarakat untuk berjualan yang
memungkinkan orang berkerumun. Dengan adanya
fenomena ini masyarakat dituntut untuk kreatif
serta bisa bertahan hidup dengan mencoba hal
baru yang selama ini belum dilakukan. Salah satu
pola

hidup

yang

diterapkan

yaitu

dengan

memaksimalkan kemampuan diri serta kreatifitas
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dan salah satunya dengan berwirausaha. Dengan
wirausaha

mereka

tidak

tergantung

dengan

tempatnya bekerja, mereka bisa menggali peluang
serta kesempatan di lingkungan yang saat ini
sedang dibutuhkan orang lain.
Mengingat pentingnya pemahaman mengenai
prospek kewirausahaan di masa depan dan untuk
menjawab persaingan akan peluang lowongan
pekerjaan

yang

ditanamkan

semakin

motivasi

berwirausaha.

Setiap

kecil,

serta

maka

kesadaran

generasi

muda

perlu
untuk

dipupuk

semangat serta minatnya karena mereka adalah
generasi

penerus

bangsa.

Pendidikan

dan

pengajaran perlu di berikan di setiap jenjang
pendidikan sebagai sarana generasi muda untuk
memperdalam wawasannya sejak dini.
Perguruan tinggi sebagai salah satu lembaga
yang memiliki peran besar dalam memberikan
wawasan serta mengarahkan mahasiswa sebagai
generasi muda penerus bangsa dan pejuang
perekonomian. Sudah seharusnya mahasiswa ke
depan

adalah

sebagai

pencetak

lowongan

pekerjaan dan bukan hanya sebagai pencari kerja.
Sesuai dengan hasil penelitian lainnya bahwa
Universitas mempunyai peran sebagai sumber
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informasi terkait cerahnya peluang yang akan
diperoleh apabila mahasiswa menjadi wirausaha,
memberikan pengetahuan kewirausahaan serta
menyiapkan wadah bagi mahasiswa apabila akan
menerapkan ilmunya dalam sebuah praktek bisnis
sederhana di Universitas (Yohnson, 2003).
Pendidikan kewirausahaan sangat berperan
dalam mengasah bakat dan minat seseorang dalam
berwirausaha. Sesuai dengan penelitian berikutnya
disimpulkan

bahwa

pembelajaran

tentang

kewirausahaan memiliki pengaruh terhadap minat
mahasiswa sebesar 41,8 % (Satrionugroho and
Nugroho,

2015).

Selain

itu

terdapat

sebuah

kesimpulan lainnya diperoleh dari sebuah penelitian
terkait bahwa tidak terdapat perbedaan yang
signifikan dirasakan oleh mahasiswa baik sebelum
maupun

sesudah

mengikuti

pembelajaran

kewirausahaan (Budi dan Fabianus Fensi, 2018).
Adanya perbedaan hasil penelitian tersebut
melahirkan sebuah pemikiran terkait hal mendasar
yang bisa meningkatkan minat mahasiswa dalam
berwirausaha. Beberapa Perguruan Tinggi belum
bisa maksimal menghasilkan output mahasiswa
yang berkompeten dan mampu bertahan dalam
persaingan di dunia kerja. Ada kemungkinan
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sebagian besar mahasiswa merasa bosan dan
hanya menerima ilmu secara teori tanpa mampu
membangkitkan
Sehingga

minatnya

tujuan

untuk

Perguruan

berwirausaha.
Tinggi

untuk

mentransfer keilmuan serta membentuk generasi
muda yang berkompeten tidak tercapai sebagai
fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Beberapa penelitian yang dilakukan dalam
rangka

untuk

pembelajaran
mahasiswa

mengetahui

yang

yang

tepat

kompeten

pendekatan

untuk

mencetak

serta

mempunyai

kemampuan dalam berwirausaha sebagai modal
menghadapi persaingan di masyarakat. Sangat
perlu

sekali

menerapkan

model

pembelajaran

inovatif yaitu berbasis proyek dimana sistem
pembelajaran
bekerja

dengan

mandiri

dalam

melibatkan

proyek

membangun

dan

pembela-

jarannya dan mengaplikasikan dalam hasil kerja
nyata (Nanang Hanafiah dan cucu suhana, 2009).
Sedangkan

pendapat

yang

lain

bahwa

pembelajaran berbasis proyek sebagai metode
belajar dengan memberikan kebebasan dalam
berpikir terkait bahan pengajaran serta tujuan yang
ingin dicapai (Daryanto, 2009).)
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Penelitian lain dilakukan dengan diperoleh
sutau kesimpulan bahwa model pembelajaran
kewirausahaan

berbasis

proyek

mampu

menumbuhkan semangat wirausaha mahasiswa
(Eka Farida, dkk., 2017). Sejalan dengan kajian di
atas yang dilakukan pula disimpulkan bahwa model
pembelajaran

berbasis

proyek

memberikan

kontribusi peningkatan minat berwirausaha melalui
pembentukan
keberanian

karakter
mengambil

kepemimpinan
resiko

(Ayu

dan

Sulasari,

2016:15)
Berdasarkan hasil penelitian tersebut kami
akan mengadakan riset apakah di Universitas
Merdeka

Pasuruan

penerapan

metode

pembelajaran kewirausahaan berbasis proyek juga
mampu meningkatkan minat mahasiswa untuk
berwirausaha

serta

kemandirian

mahasiswa

sebagai cara bertahan di masa pandemic covid-19
saat ini.
B. Rumusan Masalah
Sesuai dengan latar belakang yang telah
diuraikan

maka

dapat

dirumuskan

penelitian ini sebagai berikut:
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masalah

1. Apakah

pembelajaran

berpengaruh

terhadap

berbasis
minat

proyek

berwirausaha

mahasiswa?
2. Apakah

pembelajaran

berbasis

proyek

berpengaruh terhadap kemandirian mahasiswa?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai
berikut :
1. Guna

mengetahui

pengaruh

pembelajaran

berbasis proyek terhadap minat berwirausaha
mahasiswa.
2. Guna

mengetahui

berbasis

proyek

pengaruh

pembelajaran

terhadap

kemandirian

mahasiswa.

*****
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BAB 2
KONSEP KEWIRAUSAHAAN

A. Pengertian Kewirausahaan
Kewirausahaan

atau

yang

biasa

dikenal

dengan entrepreneurship merupakan salah satu
disiplin

ilmu

yang

mengantarkan

diharapkan

seseorang

untuk

mampu
memiliki

pengetahuan serta kesiapan mental dan sikap
untuk menjadi seseorang yang mandiri dan mampu
menciptakan lapangan pekerjaan. Kewirausahaan
merupakan disiplin ilmu yang mempelajari nilai,
kemampuan

(ability),

perilaku

seseorang

menghadapi tantangan serta cara mendapatkan
peluang dengan resiko yang ada (Suryana, 2014).
Dikemukakan

pula

pendapat

bahwa

kewirausahan merupakan upaya terkait dengan
menciptakan atau mendirikan usaha, kegiatan
bisnis berdasarkan keinginan dan kemampuan
pribadi (Leonardus Saiman, 2009). Sedangkan
pendapat

lainnya

adalah

proses

kemanusiaan

(human procces) terkait dengan kreatifitas serta
inovasi untuk memahami peluang, mengorganisir
sumber dan mewujudkan peluang menjadi sebuah
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usaha yang menghasilkan laba atau nilai untuk
rentang waktu yang lama (Basrowi, 2014).
Berwirausaha akan membawa dampak positif
bagi

kehidupan

seseorang

karena

apa

yang

dikerjakan semua berawal dari motivasi diri sendiri
sebagai proses menuju keberhasilan, hal ini senada
dengan pendapat lain yang dikemukakan bahwa
kewirausahaan mempunyai 5 manfaat diantaranya
(1) tidak terbatas mengendalikan nasib diri sendiri,
(2) memiliki peluang melakukan perubahan yang
dirasa kurang sesuai, (3) besar peluang mencapai
potensi diri, (4) berpeluang mencapai keuntungan
yang

maksimal,

melakukan

(5)

pekerjaan

mempunyai

kesempatan

karena

menyukainya

(Thomas W Zimmerer, 2011).
Kewirausahaan

sebenarnya

mengandung

penjabaran yang tidak sempit seperti kebanyakan
orang yang selama ini hanya berpikir bahwa
berwirausaha adalah orang yang berjualan saja.
Seperti yang telah dikupas oleh sebuah opini lain
bahwa wirausaha berada pada semua aspek
pekerjaan

baik

karyawan

swasta

maupun

pemerintah dengan inti penjiwaan ada pada ide
pengembangan sumber daya dengan kreatifitas
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serta inovasi sehingga menemukan peluang untuk
memperbaiki hidup (Suryana, 2014).
B. Pembelajaran Berbasis Proyek
Disampaikan oleh Wiyarsi (2008) mengutip
dari

Buck

Institute

for

Education

bahwa

pembelajaran berbasis proyek merupakan metode
pembelajaran yang sistematik yang melibatkan
pembelajaran dalam belajar pengetahuan dan
ketrampilan

melalui

penyusunan

inkuiri

yang

komplek dengan pertanyaan otentik serta desain
kerja dan produk. Metode ini dilaksanakan dengan
melibatkan mahasiswa pada tugas kompleks dan
menekankan pembelajaran aktif, kerja kelompok
dan teknik evaluasi otentik (Fajar Crys Partana dan
Antuni Wiyarsi, 2008).
Pendidikan

dan

pembelajaran

merupakan

salah satu faktor yang mempengaruhi

minat

kewirausahaan. Dengan memperhatikan hal ini
maka sangat penting sekali untuk menemukan
metode pembelajaran yang efektif, efisien serta
tepat terhadap sasaran. Menurut pendapat yang
lain dikatakan bahwa pembelajaran berbasis proyek
merupakan salah satu cara atau metode dalam
proses belajar mengajar dalam upaya mencapai
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kompetensi pengetahuan, sikap serta ketrampilan
(Stoller, 2006).
Pada

metode

pembelajaran

ini

menitik

beratkan pada kegiatan membuat produk berupa
barang atau jasa dalam bentuk karya tulis, karya
seni, teknologi dan lain sebagainya.
Melalui

metode

ini

ada

harapan

agar

mahasiswa bisa melatih kemampuannya membuat
perencanaan, menuangkan dalam kegiatan sampai
membuat

pelaporannya.

Peran

dosen

dalam

pembelajaran ini adalah sebagai pelatih, fasilitator
juga penasehat untuk mengantarkan mahasiswa
mengembangkan potensi mahasiswa dengan ide
kreatif serta inovatif mereka.
Selain

mempunyai

prospek

keberhasilan

belajar, pembelajaran berbasis proyek ini juga
mempunyai
membutuhkan

permasalahan
waktu

yang

diantaranya
panjang

untuk

menyelesaikan sebuah masalah, adanya tambahan
biaya

belajar

untuk

pemenuhan

sarana

dan

prasarana, masih banyaknya dosen yang merasa
lebih nyaman dengan model pembelajaran lama
karena lebih mudah.
Mengingat beberapa hambatan tersebut maka
salah satu solusi yang bisa diterapkan yaitu
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menggunakan sistem pengajaran team teaching,
menciptakan suasana belajar yang menarik dengan
belajar di luar kelas, membentuk grup diskusi,
menata kelas dengan melingkar saat presentasi
dan lain sebagainya.
Dari beberapa permasalahan terhadap model
pembelajaran ini didapatkan pula manfaat serta
kebaikan yang bisa diambil mahasiswa yaitu dapat
dikembangkannya kemampuan bekerja bersama
dalam sebuah kelompok, meminimalkan masalah
disiplin yang ada, meningkatkan rasa percaya diri
mereka saat berhadapan dengan orang lain serta
membuat mahasiswa tertarik untuk mempelajari
mata

kuliah

baik

yang

menjadi

obyek

permasalahan atau yang terkait karena mereka
akan mencari jalan keluar serta mempertahankan
apa yang sudah mereka temukan solusinya.
B. Proses Model Pembelajaran Berbasis Proyek
(Project Based Learning/PBL)
Pembelajaran berbasis proyek dimulai dengan
memberikan pertanyaan di awal pertemuan yang
bertujuan mengarahkan mahasiswa bagaimana
menyelesaikan

proyek

bersama

dengan

mengaplikasikan materi perkuliahan yang telah
13

diperoleh. Model pembelajaran ini
praktek

nyata

dalam

merupakan

kehidupan

sebagai

pengalaman berharga mahasiswa ke depan.
Setiap mahasiswa pasti mempunyai gaya dan
cara belajar masing- masing, mengingat hal ini
maka

model

pembelajaran

ini

memberikan

kesempatan mahasiswa untuk mendalami materi
yang

sesuai

dengan

dirinya

dengan

meng-

aplikasikan secara berkelompok. Pembelajaran ini
mendorong mahasiswa untuk mengenal dunia
usaha secara nyata dan yang sesungguhnya,
sehingga

mereka

memiliki

bekal

untuk

menjalaninya.
Adapun model pembelajaran ini mempunyai
ciri khas yaitu :
 Mahasiswa memutuskan sendiri kerangka kerja
yang akan digunakan
 Kerangka kerja berdasarkan permasalahan yang
diajukan diawal pertemuan
 Mahasiswa menyusun dengan mandiri proses
pencarian

solusi

atas

permasalahan

yang

diajukan
 Peserta didik secara kolaboratif bertanggungjawab

untuk

mengakses

dan

mengelola

informasi untuk memecahkan permasalahan
14

 Proses evaluasi dijalankan secara kontinyu
 Peserta didik secara berkala melakukan refleksi
atas aktivitas yang sudah dijalankan
 Produk akhir aktivitas belajar akan dievaluasi
secara kualitatif,
Menurut Soenarto (dalam Wiyarsi 2008) dijelaskan
tahapn pengembangan pembelajaran berbasis proyek
meliputi enam tahapan diantaranya :
1. Searching
Yaitu memberikan gambaran kepada mahasiswa
terkait masalah yang nyata berada dalam kehidupan
di

masyarakat.

Pada

tahapn

ini

diharapkan

permasalahan mampu diidentifikasi, dipelajari ciri-ciri
yang ada serta mampu menetapkan masalah yang
akan diselesaikan melalui proyek.
2. Solving
Merupakan

tahapan

menentukan

pilihan

serta

strategi yang akan digunakan untuk memecahkan
permasalahan. Melalui kelompok kerjanya mahasiswa
akan mencari informasi dan mengkaji literatur yang
ada sebagai dasar menyelesaikan masalah.
3. Designing
Yaitu

merencanakan

bagaimana

model

media

pembelajaran kewirausahaan yang akan digunakan.
Setiap

kelompok

mahasiswa

merancang

model

praktek kewirausahaan yang akan dibuat, membuat
analisis kontruksinya, menghitung kebutuhan bahan
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dan

alatnya

serta

biaya

yang diperlukan

dan

merumuskan bagaimana cara kerja selanjutnya.
4. Creating
Dalam tahap ini kelompok mahasiswa membuat
produk yang telah direncanakan serta dirumuskan.
5. Evaluating
Yaitu

kelompok

mahasiswa

akan

melakukan

pengujian terhadap produk yang telah direncanakan
dan di buat dengan hasil akhir dapat diketahui
kelebihan dan kekurangannya.
6. Sharing
Merupakan

tahap

akhir

yang

memberikan

kesempatan kepada mahasiswa untuk mempresentasikan

produk

yang

dibuatnya

sebagai

hasil

karyanya tersebut kepada kelompok lain. Dalam
tahap ini diharapkan diperoleh kritik dan saran yang
dapat merangsang ide dan kreatifitas baru untuk

mengembangkan

bisnis

selanjutnya

(Desi

Handayani, 2015).
C. Tujuan Pembelajaran Berbasis Proyek
Metode
dirancang

pembelajaran
untuk

lebih

berbasis
memusatkan

proyek
pada

mahasiswa dalam memecahkan masalah terkait
dengan proyek serta tugas pada mata kuliah yang
ada. Dengan pembelajaran ini mahasiswa belajar
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menganalisa,
memecahkan

merancang
masalah

aktivitas

dan

untuk

akhirnya

akan

menghasilkan hasil karya mandiri.
Adapun Pembelajaran Berbasis Proyek ini
mempunyai tujuan :
1. Diperoleh pengetahuan baru dalam belajar
2. Mahasiswa

mampu

belajar

memecahkan

masalah dengan menghasilkan produk nyata
baik barang atau jasa.
3. Ketrampilan mahasiswa bisa dikembangkan dan
ditingkatkan

untuk

mengelola

sarana

dan

prasarana dalam menyelesaikan proyek.
4. Meningkatkan
mahasiswa

kemampuan
dengan

teman

kerjasama
atau

anggota

kelompok.
Pembelajaran kewirausahaan yang selama ini
masih menggunakan

metode

ceramah diduga

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi
sedikitnya

mahasiswa

yang

memilih

profesi

wirausaha setelah lulus kuliah. Sehingga perlu
dipadukan metode mengajar teori dan praktek
sehingga melatih mahasiswa menemukan masalah
serta pemecahannya secara mandiri (A Wirahadi
Ahmad dan A Dwi Haryadi, 2011:23)
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Mengingat begitu banyaknya manfaat serta
tujuan yang bisa dicapai demi peningkatan kualitas
mahasiswa dalam menunjang daya kompetensinya
maka metode pembelajaran berbasis proyek ini
sangat penting disusun serta implementasinya.
Hal ini tidak sesuai dengan hasil penelitian
lain yang dilakukan bahwa tidak ada perbedaan
yang signifikan pembelajaran dengan berbasis
proyek dengan pembelajaran secara langsung
(Yulita Dyah Kristanti, dkk., 2016). Akan tetapi
berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh
peneliti yang lain bahwa pembelajaran berbasis
proyek berpengaruh terhadap hasil belajar siswa
(Siti Rodliyatin, dkk., 2017). Hal senada juga
dilakukan

penelitian lain bahwa

pembelajaran

berbasis proyek berpengaruh terhadap kreatifitas
dan hasil belajar mahasiswa (Ni Wayan Rati,
Nyoman Kusmaryatni, dan Nyoman Rediani, 2017)

*****
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BAB III
KONSEP WIRAUSAHA DAN TEKNIKNYA

A. Pengertian Wirausaha
Para

ahli

keterkaitan

ekonomi

antara

telah

memberikan

kewirauasahaan

dengan

pendorong pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja,
inovasi, dan produktivitas. Seorang wirausahawan
memiliki kemampuan untuk memikirkan sesuatu
yang belum pernah dipikirkan oleh orang lain
(prinsip kreatif dan inovatif) dan hasilnya adalah
buah pikiran yang asli dan bukannya replikasi, baru
dan bukannya meniru, memberi kontribusi dan
bukannya membuat rugi. Catatan: kreatif berarti
menghasilkan daya cipta karena belum pernah ada
sebelumnya;

inovatif

berarti

memodifikasi,

mengembangkan

memperbaiki,
sesuatu

yang

sudah ada.
Pada kewirausahaan mengajarkan cara-cara
berpikir kreatif, inovatif, positif, dan menggerakan
hati nurani untuk lebih proaktif, properubahan,
mendorong

keingintahuan,

ulet,

gigih,

berani

mengambil resiko, dan mengajarkan peserta didik
tentang pentingnya prakarsa (keberanian moral)
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untuk melakukan hal-hal baru yang belum pernah
dilakukan, akan tetapi akan membawa nilai tambah
serta keuntungan yang lebih besar.
Sebagai tambahan, kewirausahaan itu untuk
siapa saja yang ingin menjadi wirausaha sukses
dan memperoleh keuntungan darinya (ekonomi
dan/atau non-ekonomi, material dan/atau nonmaterial). Kewirausahan itu bukan hanya miliknya
para pengusaha, akan tetapi milik siapa saja,
Kebetulan,

yang

banyak

mempraktekkan

kewirausahaan adalah para pengusaha karena
mereka tahu manfaatnya, akan tetapi bukan berarti
bahwa kewirausahaan hanya milik pengusaha.
Kewirausahaan merupakan sebuah tantangan
dalam

menjawab

serta

menghadapi

tuntutan

perkembangan jaman yang menuntut seorang
wirausaha

untuk

selalu

kreatif

dan

inovatif.

Kepiawaian seseorang dalam menciptakan bisnis
atau usaha sebagai upaya menjemput peluang
diperlukan minat serta motivasi untuk menjadi
seorang wirausaha itu sendiri.
Minat

dalam

berwirausaha

merupakan

pertanda seseorang merasakan suka atau tertarik
untuk

berwirausaha.

Selain

itu

minat

juga

merupakan sebuah kecenderungan menginginkan
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sesuatu atau kegiatan tertentu dan biasanya
diberikan perhatian

khusus

yang

diikuti

rasa

senang sehingga didapatkan sebuah kepuasan.
Sebuah pendapat dikemukakan bahwa lingkungan
pendidikan, lingkungan keluarga dan kepribadian
seseorang merupakan hal-hal yang mempengaruhi
minat berwirausaha (Robert Hisrich, dkk., 2007).
Selain itu juga dipengaruhi oleh soft skills yang
tinggi seperti ketrampilan dan kepribadian yang
berkarakter kuat (Buchari Alma, 2010).
Kewirausahaan

merupakan

kemampuan

menciptakan sesuatu yang baru secara kreatif/
inovatif dan kesanggupan hati (qolbu) untuk
mengambil resiko atas keputusan hasil ciptaannya
serta melaksanakannya secara terbaik (sungguhsungguh, ulet, gigih, tekun, progresif, pantang
menyerah, dsb.) sehingga nilai tambah yang
diharapkan

dapat

wirausahawan

dicapai.

memiliki

Jadi,

seorang

kemampuan

untuk

memikirkan sesuatu yang belum pernah dipikirkan
oleh orang lain (prinsip kreatif dan inovatif) dan
hasilnya

adalah

buah

pikiran

yang

asli

dan

bukannya replikasi, baru dan bukannya meniru,
memberi kontribusi dan bukannya membuat rugi.
Catatan: kreatif berarti menghasilkan daya cipta
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karena belum pernah ada sebelumnya; inovatif
berarti

memperbaiki/mengembangkan

sesuatu

yang sudah ada. Ringkasnya, siapapun yang
memiliki jiwa kewirausahaan akan menjadi agen

perubahan

yang

mentransformasi

mampu
sumberdaya

dan

sanggup

yang

ada

di

sekitarnya untuk memperoleh nilai tambah yang
menguntungkan, baik secara ekonomi maupun
non-ekonomi,
masyarakat.

pribadi

maupun

Kewirausahaan

adalah

organisasi/
semangat,

sikap, perilaku, dan kemampuan warga negara
Indonesia

dalam

menangani

usaha

dan/atau

kegiatan yang mengarah pada upaya mencari,
menciptakan, menerapkan cara kerja teknologi dan
produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam
rangka memberikan pelayanan yang lebih baik
dan/atau memperoleh keuntungan yang lebih besar
(PUPR, 2019).
Sehingga

bisa

dimaknakan

bahwa

kewirausahaan memiliki arti yang cukup luas,
karena menyebutkan seseorang atau setiap orang,
yang mampu menangkap peluang-peluang usaha,
kemudian peluang usaha tersebut dijadikannya
sebagai lahan bisnis dengan mencurahkan segenap
waktunya
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untuk

menciptakan

peluang

bisnis.

Setelah tercipta peluang bisnis, seorang wirausaha
akan mempertahankan jalan bisnisnya, mengembangkan jalan bisnisnya dan memperluas jaringan
bisnisnya sesuai dengan tujuan utama dalam dalam
berwirausaha.
Untuk mengetahui tingkatan minat seseorang
untuk menjadi seorang wirausaha dapat dilihat dari
2 indikator yaitu seberapa besar usaha untuk
mencoba melakukan kegiatan kewirausahaan serta
seberapa banyak usaha yang direncanakan untuk
beraktivitas

kewirausahaan

seperti

kegiatan

mengelola keuangan maupun waktu.
Adapun

faktor

yang

bisa

berpengaruh

terhadap minat berwirausaha sesuai penelitian
dihasilkan kesimpulan

yaitu adanya keyakinan

bahwa jika bekerja keras maka akan berhasil dan
orang yang gagal adalah yang tidak mempunyai
motivasi (internal locus of control), adanya social

support yang tinggi juga sangat berpengaruh
motivasi

meraih

kesuksesan

dan

mendorong

seseorang untuk mencapai prestasi (need for

achievement ) (Noormalita Primandaru, 2017).
Sesuai dengan penelitian yang dilakukan
tentang

faktor

yang

mempengaruhi

minat

mahasiswa dalam berwirausaha dipengaruhi oleh
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banyak faktor salah satunya adalah pendidikan
kewirausahaan
Muhammad

(Retno

Efendi,

Endah

2017).

Supeni

Dengan

dan

demikian

sangat penting sekali merencanakan, menyusun
kurikulum serta model pembelajaran agar tujuan
pengajaran serta knowledge transfer tepat sasaran
kepada mahasiswa.
B. Kemandirian

Tahapan

Pengembangan

Kewirausahaan
Kemandirian berasal dari kata “independence”
yang bermakna suatu kondisi dimana seseorang
tidak tergantung kepada orang lain serta memiliki
sikap percaya diri (J.P. Chaplin, 2011).
Kemandirian juga merupakan kemampuan
seseorang mengelola potensi dirinya, bagaimana
mengatur waktu, berjalan, berpikir mandiri serta
mampu

mengambil

resiko

dan

menyelesaikan

masalah. Seseorang yang mandiri juga tidak terlalu
memerlukan petunjuk yang rinci dan terus menerus
terkait cara pencapaian tujuan. Intinya kemandirian
berbicara tentang ketrampilan serta kemampuan
seseorang

bagaimana

mengerjakan,

mencapai

serta mengelola sesuatu (Parker dan K Deborah,
2005).
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Seseorang yang mandiri akan lebih percaya
dengan kemampuan yang dia miliki, berusaha
semaksimal mungkin serta lebih fokus dengan
tujuan

akhirnya.

Kemandirian

akan

membuat

seseorang lebih sistematis dan terarah dalam
mengerjakan rencana serta cara pengerjaannya.
Setiap langkah tidak ada keraguan dan merasa
yakin dengan apa yang ingin dicapainya.
Kemandirian mempunyai karakteristik yang
bisa memperlihatkan tingkat kemandiri seseorang.
Dijelaskan

oleh

Mustafa

(1982:90)

bahwa

kemandirian mempunyai ciri diantaranya mampu
menentukan nasib, sikap dan tindakan sesuai
keinginan sendiri dan tidak tergantung orang lain.
Selain itu juga mampu mengendalikan diri atau
mengontrol
beradaptasi

diri

dalam

dengan

bertindak,
lingkungannya

mampu
serta

menentukan jalan sendiri yang dianggap benar.
Karakteristik berikutnya adalah bertanggungjawab
yaitu selalu sadar bahwa setiap tindakan yang
dilakukan akan berpengaruh baik terhadap dirinya
juga orang lain serta bertanggungjawab dengan
segala kewajiban. Sebagai karakteristik selanjutnya
yaitu kreatif dan inisiatif dalam bertindak dan
menggali ide baru. Sedangkan karakteristik terakhir
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yaitu mampu mengambil keputusan dan mengatasi
masalah sendiri serta berani mengambil resiko
tanpa bantuan orang lain (Abdullah, dkk., 1982).
Sedangkan
(2005:233)

karakteristik

yaitu

menurut

bertanggungjawab

Parker
terhadap

tugas dan pekerjaannya, independensi yaitu tidak
tergantung kepada orang lain, otonomi dan bebas
dalam menentukan keputusan sendiri.
Tahapan-tahapan

dalam

mengembangkan

kewirausahaan :
1. Melakukan evaluasi diri tentang tingkat/level
kepemilikan kewirausahaan. Ini dapat dilakukan
melalui pengisian daftar kualitas kewirausahaan
atau menjawab sejumlah pertanyaan tentang
kewirausahaan yang dilakukan setulus-tulusnya
dan sejujur-jujurnya Hasil pengisian daftar/
jawaban

tersebut

berupa

profil

diri

kewirausahaan.
2. Berdasarkan hasil evaluasi diri (profil diri jiwa
kewirausahaan), selanjutnya ditempuh melalui
berbagai upaya yang disebut “belajar”.
3. Mempelajari
melalui

kewirausahaan

berbagai

upaya,

dapat
misalnya:

dilakukan
berpikir

sendiri (otak kita kaya untuk berpikir), membaca
(buku,
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jurnal,

internet/web-site),

magang,

kursus

pendek,

belajar

dari

wirausahawan

sukses, pengamatan langsung dilapangan, dialog
dengan

wirausahawan

sukses,

mengikuti

seminar, mengundang wirausahawan sukses,
menyimak acara-acara kewirausahaan di televisi,
atau cara-cara lain yang dianggap tepat bagi
dirinya

untuk

mempelajari

kewirausahaan

(PUPR, 2019).
C. Karakteristik Wirausaha
Menurut

Suharyono

(2017),

Seorang

wirausaha yang menginginkan kesuksesan dalam
usahanya membutuhkan untuk menerapkan hal hal
di bawah ini :
1. Motivasi untuk Berprestasi
Seseorang memiliki minat berwirausaha
karena

adanya

motif

tertentu,

berprestasi

(achievement

berprestasi

merupakan

yaitu

motive).
nilai

sosial

motif
Motif
yang

menekankan pada hasrat untuk mencapai yang
terbaik guna mencapai kepuasan secara pribadi.
Kebutuhan berprestasi wirausaha terlihat dalam
bentuk tindakan untuk melakukan sesuatu yang
lebih

baik

dan

lebih

efisien

dibandingkan
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sebelumnya. Ciri-ciri seorang wirausaha yang
memiliki motif berprestasi adalah :
a. Ingin

mengatasi

sendiri

kesulitan

dan

persoalan-persoalan yang timbul pada dirinya
b. Selalu memerlukan umpan balik yang segera
untuk melihat keberhasilan atau kegagalannya
c. Memiliki tanggung jawab personal yang tinggi
d. Berani menghadapi resiko dengan penuh
perhitungan
e. Menyukai tantangan dan melihat tantangan
secara seimbang.
Oleh sesab itu hakikat motivasi berprestasi
adalah

rangsangan-rangsangan

atau

daya

dorong yang ada dalam diri seseorang untuk
belajar dan berprestasi belajar tinggi sesuai yang
diharapkan.
2. Selalu Perspektif
Selalu prespektif mencerminkan bahwa
seorang wirausahawan harus berfikir, berusaha
dan

memanfaatkan

perhitungan

untuk

peluang dengan penuh
meraih

masa

depannya

secara optimis. Untuk mencapai masa dengan
yang optimis, maka seorang wirausaha harus
mempunyai

kemampuan

untuk

menciptakan

sesuatu yang baru serta berbeda dengan yang
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sudah ada (ability to create the new and

different). Orang yang selalu memandang masa
depan

secara

optimis,

akan

mempunyai

dorongan untuk berkarsa dan berkarya dalam
menyongsong
wirausaha

masa

harus

depannya.

mampu

Seorang

memperhitungkan

resiko yang timbul dan dengan cerdas dan tabah
menghadapi

tantangan

akibat

pilihan

yang

diambilnya. Pada akhirnya, dapat dinyatakan
bahwa

seorang

wirausaha

yang

berjiwa

kewirausahaan selalu tidak akan puas dengan
hasil yang dicapainya dan akan terus mencari
peluang

baru

untuk

memperbaiki

dan

mengembangkan kehidupan usahanya agar lebih
baik dibandingkan yang sudah dicapainya.
3. Memiliki Kreativitas (Daya Cipta) Tinggi
Memiliki

kreativitas

tinggi

berarti

mempunyai kemampuan untuk berfikir yang
baru dan berbeda (thinking new thing and

different). Namun demikian untuk berfikir yang
baru dapat bersumber dari sesuatu yang lama
tetapi dilakukan dengan cara-cara yang baru dan
tidak harus seluruhnya baru. Kreativitas adalah
berfikir untuk menciptakan sesuatu dari yang
asalnya tidak ada (generating something from
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nothing). Sedangkan inovasi adalah kemampuan
untuk menerapkan kreativitas dalam rangka
memecahkan persoalan-persoalan dan peluang
untuk

meningkatkan

dan

memperkaya

kehidupan. Dengan demikian kreativitas (daya
cipta) mengandung beberapa aspek penting,
antara lain
a. Menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak
ada (generating something from nothing,
b. Muncul ketika melihat sesuatu yang lama dan
berfikir sesuatu yang baru dan berbeda (arise

when look at something old and think
something new and different),
c. Menggantikan sesuatu dengan sesuatu yang
lebih sederhana dan lebih baik (change

something with something more simple and
better).
Dengan demikian rahasia kewirausahaan
adalah menciptakan nilai tambah barang dan
jasa dengan menerapkan kreativitas dan inovasi
untuk
peluang

memecahkan
yang

masalah

dihadapi

setiap

dan
hari

menunggu perintah (berinisiatif sendiri).
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meraih
tanpa

4. Memiliki Perilaku Inovatif Tinggi
Memiliki perilaku inovatif tinggi merupakan
salah satu kunci dari semangat berwirausaha.
Sebenarnya setiap orang dibekali talenta atau
jiwa

wirausaha

kapabilitas

walaupun

yang

dalam

berbeda-beda.

derajat

Jika

jiwa

wirausaha atau talenta tersebut diberikan wadah
yang

baik,

maka

perkembangan

dan

kemajuannya

akan

memberikan

hasil

sebagaimana mana yang diharapkan.

Setiap

orang

untuk

yang

memiliki

keberanian

mengambil keputusan dapat belajar menjadi
wirausaha dan berprilaku seperti wirausaha. Hal
ini

memberikan

kewirausahaan

pemahaman

bahwa

merupakan

perilaku

lebih

daripada

gejala

kepribadian

terletak

pada

konsep

mengarahkan

orang

yang

dan

kepada

dasarnya

teori

yang

kepemimpinan.

Padahal perilaku, konsep dan teori merupakan
hal yang dapat dipelajari oleh siapapun yang
menganut konsep belajar berkesinambungan
dan seumur hidup. Oleh sebab itu belajar
berwirausaha dapat dilakukan oleh siapa saja,
meskipun tidak harus menjadi wirausaha besar
namun

sekurang-kurangnya

dalam

setiap
31

kegiatannya manusia dapat menerapkan jiwa
kewirausahaan di dalamnya.
5. Memiliki Komitmen dalam Pekerjaan
Memiliki

komitmen

dalam

pekerjaan

memberikan makna bahwa setiap wirausaha
hendaknya komit dalam mengelola usahanya
yang

dilakukan

dengan

cara

bersungguh-

sungguh dan memberikan curahan perhatian
sepenuhnya. Oleh sebab itu seorang wirausaha
yang

komit

atas

pekerjaannya

tidak

akan

membiarkan usahanya berjalan di tempat, tetapi
selalu berfikir dan berusaha agar usahanya itu
dapat berkembang dan mempunyai keunggulan
kompetisi dengan yang lainnya. Untuk maksud
tersebut, maka seorang wirausahawan harus
sepenuh hati dalam menjalankan usahanya dan
berani mengambil resiko usaha yang sudah
diperhitungkan sebelumnya. Wirausahawan yang
komit

terhadap

bangkit dari

pekerjaannya

harus

kegagalannya dan

berani

menjadikan

masalah yang dihadapi sebagai peluang. Tidak
setengah-setengah

dalam

mengelola

usaha

dapat diartikan bahwa seorang wirausahawan
harus memiliki semangat kewirausahaan.
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6. Memiliki Etos Kerja dan Tanggung Jawab
Etos

kerja

akan

membentuk

suatu

produktivitas sedangkan tanggung jawab akan
menumbuhkan

wirausaha

yang

adil

dan

bertanggung jawab terhadap semua pemangku
kepentingan (stakeholder) yang berhubungan
dengan usaha dan hasil usahanya. Dalam
pengertian

bisnis

modern,

tanggung

jawab

tersebut ditunjukkan dengan adanya tanggung
jawab sosial (social responsibility) antara lain
dengan

stakeholder

melindungi

lingkungannya

dari

adanya

kerugian

dan
moril

maupun material atas keberadaan perusahaan
dan

hasil

produksinya.

mengembangkan

8

Sinamo

(delapan)

etos

(2014)
kerja

unggulan yang meliputi unsur-unsur :
a. Kerja itu suci, kerja adalah panggilanku dan
aku sanggup bekerja benar.
b. Kerja itu sehat, kerja adalah akutualisasiku
dan aku sanggup bekerja keras.
c. Kerja itu rahmat, kerja adalah terimakasihku
dan aku sanggup bekerja tulus.
d. Kerja itu amanah dan kerja adalah tanggung
jawabku dan aku sanggup bekerja tuntas.
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e. Kerja itu seni, kerja adalah kesukaanku dan
aku snggup bekerja kreatif.
f. Kerja itu ibadah, kerja adalah pengabdianku
dan

aku

sanggup

bekerja

bersungguh-

sungguh.
g. Kerja itu mulia, kerja adalah pelayananku dan
aku sanggup bekerja sempurna.
h. Kerja

itu

kehormatan,

kerja

adalah

kewajibanku dan aku sanggup bekerja Unggul
7. Mandiri atau Tidak Tergantung Orang Lain
Mandiri

atau tidak

tergantung kepada

orang lain akan menumbuhkan kemampuan
untuk menciptakan sesuatu yang baru dan
berbeda (create new and different). Melalui
kemandirian dalam berfikir kreatif dan bertindak
inovatif, seorang wirausaha dapat menciptakan
peluang dalam menghadapi tantangan hidup.
Oleh

sebab

mempunyai

itu,

seorang

kemampuan

wirausaha

harus

kreatif

dalam

mengembangkan ide dan pikirannya terutama
dalam menciptakan peluang usaha bagi dirinya
dan bagi orang lain. Dengan demikian seorang
wirausaha dituntut untuk selalu menciptakan hal
yang baru dengan jalan mengkombinasikan
sumber daya.
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8. Berani Menghadapi Resiko
Berani
dengan

mengambil

spekulasi.

resiko

Artinya

tidak

sama

resiko

yang

ditanggung oleh seorang wirausahawan adalah
resiko

yang

sudah

diperhitungkan

secara

matang. Keberanian menanggung resiko yang
disertai perhitungan yang mapan merupakan
karakteristik wirausaha yang unggul. Keberanian
untuk

menangung

resiko

juga

merupakan

peubah pertama yang mendorong timbulnya
inisiatif dan mendorong sifat untuk menyukai
usaha-usaha yang lebih menantang. Namun,
resiko yang menjadi nilai dalam kewirausahaan
adalah resiko yang sudah diperhitungkan dan
penuh realistis. Pilihan terhadap alternatif resiko
yang diambil tergantung pada beberapa faktor,
yaitu :
a. Daya tarik setiap alternatif.
b. Kesediaan untuk menanggung kerugian.
c. Perhitungan terhadap peluang sukses atau
gagal.
Selain itu, kemampuan untuk melalukan
pilihan terhadap alternatif resiko yang diambil
tergantung dari beberapa faktor, yaitu :
a. Keyakinan pada diri sendiri.
35

b. Kesediaan untuk menggunakan kemampuan
dalam mencari peluang dan kemungkinan
mendapatkan keuntungan.
c. Kemampuan

untuk

menilai

situasi

resiko

secara realistis.
d. Keberanian dalam mengambil resiko terkait
langsung

dengan

kepercayaan

pada

diri

sendiri. Dengan demikian, semakin besar
keyakinan
sendiri,

seseorang
maka

pada

semakin

kemampuan
besar

pula

keberaniannya dalam mengambil resiko yang
diperhitungkannya

sebagai

tindakan

yang

kreatif inovatif. Oleh sebab itu, orang yang
berani mengambil resiko diketemukan pada
pada orang-orang yang kreatif dan inovatif
dan

merupakan

bagian

terpenting

dari

perilaku kewirausahaan.
9. Selalu Mencari Peluang
Selalu mencari peluang dimaknakan bahwa
seorang

wirausaha

yang

mempunyai

jiwa

kewirausahaan harus memberikan tanggapan
positif

terhadap

peluang

yang

ada

dalam

kaitannya dengan mendapatkan keuntungan
untuk

usahanya

(organisasi

bisnis)

atau

memberikan pelayanan yang lebih baik kepada
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masyarakat

(organisasi

nirlaba).

Seorang

wirausaha adalah seseorang yang merasakan
adanya

peluang,

mengejar

peluang-peluang

yang sesuai dengan situasi dirinya dan percaya
bahwa kesuksesan merupakan suatu hal yang
dapat dicapai.
10. Memiliki Jiwa Kepemimpinan
Jiwa

kepemimpinan,

kepeloporan

selalu

keteladanan

dimiliki

oleh

dan

seorang

wirausaha yang sukses. Seorang yang memiliki
jiwa kepemimpinan pada umumnya ingin tampil
berbeda, lebih dahulu (lebih cepat) dan lebih
menonjol. Hal inilah yang melandasi mengapa
seorang

wirausaha

yang

memiliki

jiwa

kepemimpinan akan menggunakan kemampuan
kreativitas dan inovasinya untuk menghasilkan
barang dan jasa dengan lebih cepat dipasarkan
dan berbeda dari pesaingnya. Wirausaha seperti
inilah yang menganggap perbedaan sebagai
suatu peluang untuk menambah nilai barang dan
jasa yang dihasilkan, sehingga ia akan menjadi

leader, baik dalam bidang produksi maupun
pemasaran. Seorang wirausaha yang memiliki
jiwa kepemimpinan selalu ingin mencari peluang,
terbuka menerima kritik dan menjadikan saran
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sebagai

pertimbangan

dalam

melakukan

perbaikan. Seorang wirausaha yang memiliki

leadership ability akan mampu menggunakan
pengaruh tanpa kekuatan (power) dan
mengutamakan strategi mediator dan negosiator
dibandingkan cara-cara diktator. Berdasarkan
semangat, prilaku dan kemampuannya dalam
kepemimpinan (leadership ability).
11. Memiliki Kemampuan Manajerial
Memiliki kemampuan manajerial merupakan
salah satu aspek yang harus ada pada setiap
wirausaha. Kemampuan manajerial merupakan
kemampuan untuk mengambil keputusan usaha
dan melaksanakan seluruh fungsi manajemen,
yaitu

membuat

organisasikan

rencana
usaha,

usaha,

meng-

mengelola

usaha

(termasuk mengelola sumber daya manusia),
melakukan publikasi/ promosi hasil usaha dan
mengontrol

pelaksanaan

usaha.

Seluruh

kemampuan manajerial harus dilakukan secara
konsisten dan terintegrasi sehingga seluruh
aspek manajerial tersebut tidak saling kontra
produktif terhadap pencapaian tujuan organisasi.
Kemampuan manajerial seorang wirausahawan
harus mampu membuat organisasi menjadi “fit”
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dengan

lingkungannya.

Suatu

organisasi

(khususnya organisasi bisnis) harus dinamis dan
fleksibel, dikelola oleh manajer yang bervisi ke
depan dan mempunyai lingkungan kerja yang
kondusif.

Lingkungan

kerja

yang

kondusif

merupakan salah satu syarat utama agar suatu
organisasi dapat memberikan kenyamanan dan
ketenangan kepada pemilik, pengelola (manajer)
dan pekerjanya.
12. Memiliki Ketrampilan Personal
Memiliki

ketrampilan

personal

diartikan

sebagai wirausaha andal. Instruksi Presiden
Republik

Indonesia

Nomor

4

Tahun

1995

Tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan
dan Membudayakan Kewirausahaan adanya 8
(delapan) ciri wirausaha andal, yaitu :
a. Percaya diri dan sikap mandiri yang tinggi
untuk berusaha mencari penghasilan dan
keuntungan melalui perusahaan.
b. Mau dan mampu mencari dan menangkap
peluang usaha yang menguntungkan serta
melakukan

apa

saja

yang

perlu

untuk

memanfaatkannya.
c. Mau dan mampu bekerja keras dan tekun
dalam menghasilkan barang dan jasa, serta
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mencoba cara kerja yang lebih tepat dan
efisien.
d. Mau

dan

mampu

berkomunikasi,

tawar

menawar dan musyawarah dengan berbagai
pihak

yang

besar

pengaruhnya

pada

kemajuan usaha terutama para pembeli/
pelanggan (kemampuan salesmanship).
e. Menghadapi hidup dan menangani usaha
dengan terencana, jujur, hemat dan disiplin.
f.Mencintai

kegiatan

perusahaannya

serta

usahanya
lugas

dan

dan
tangguh

tetapi cukup luwes dalam melindunginya.
g. Mau dan mampu meningkatkan kapasitas diri
sendiri dan kapasitas perusahaan dengan
memanfaatlkan dan memotivasi orang lain
(Leadership/Managerialship) serta melakukan
perluasan dan pengembangan usaha dengan
resiko yang moderat.
h. Berusaha

mengenal

dan

mengendalikan

lingkungan serta menggalang kerjasama yang
slaing menguntungkan dengan berbagai pihak
yang berkepentingan terhadap perusahaan
Sejumlah

ciri

kewirausahaan

tersebut

menunjukkan bahwa wirausaha yang sukses
adalah wirausaha yang dapat menjalin hubungan
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secara

baik

dengan

lingkungannya,

baik

lingkungan internal (dalam perusahaan) maupun
lingkungan eksternal (pemerintah, masyarakat,
pemasok,

pesaing,

hubungan

baik

dll).

antara

Teknik

menjalin

wirausaha

dengan

lingkungannya dilakukan dalam suatu etika
wirausaha, yang dicirikan dengan tingkah laku
yang baik, sopan santun, tolong menolong,
tenggang

rasa,

tatakrama

hormat

lainnya

menghormati

dalam

etika

dan

wirausaha

lainnya.
Ada dua jenis karateristik kewirausahaan
(PUPR, 2019) yaitu:
1. Kualitas dasar kewirausahaan, yang meliputi
kualitas daya pikir, daya hati/qolbu, dan daya
pisik;
2. Kualitas

instrumental

kewirausahaan,

penguasaan

lintas

dijabarkan

seperlunya

karakteristik/dimensi

disiplin

ilmu.

yaitu
Berikut

tentang

dua

kewirausahaan

yang

dimaksud.
Dengan

penjelasan

dari

karakteristik

kewirausahaan di atas, adalah :
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1. Kualitas Dasar Kewirausahaan
a. Daya Pikir
Kualitas dasar daya pikir kewirausahaan
memiliki karakteristik sebagai berikut: berpikir
kreatif; berpikir inovatif; berpikir asli/baru/
orisinil;

berpikir

mengembangkan;
menciptakan
memikirkan

divergen;
pionir

berpikir

berpikir;

produk

dan

layanan

sesuatu

yang

belum

berpikir
baru;
pernah

dipikirkan oleh orang lain; berpikir sebabakibat;

berpikir

lateral;

berpikir

sistem;

berpikir sebagai perubah (agen perubahan);
berpikir

kedepan

(berpikir

futuristik);

berintuisi tinggi; berpikir maksimal; terampil
mengambil keputusan; berpikir positif; dan
versalitas berpikir sangat tinggi.
b. Daya Hati
Kualitas dasar daya hati kewirausahaan
memiliki karakteristik sebagai berikut: inisiatif
tinggi;

ada

keberanian

moral

untuk

mengenalkan hal-hal baru; proaktif, tidak
hanya aktif apalagi hanya reaktif; berani
mengambil

resiko;

perubahan

dan

berani

bukan

pro

berbeda;

pro

kemapanan;

kemauan, motivasi, dan spirit untuk maju
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sangat kuat; memiliki tanggungjawab moral
yang tinggi; hubungan interpersonal bagus;
berintegritas tinggi; gigih, tekun, sabar, dan
pantang

menyerah;

bekerja

keras;

berkomitmen tinggi; memiliki kemampuan
untuk memobilisasi orang lain; melakukan apa
saja

yang

secara

terbaik;

terus

melakukan

menerus;

perbaikan

mau

memetik

pelajaran dari kesalahan, dari kesuksesan,
dan

dari

praktek-praktek

yang

baik;

membangun teamwork yang kompak, cerdas,
dinamis, harmonis, dan lincah; percaya diri;
pencipta peluang; memiliki sifat daya saing
tinggi,

tetapi

mendasarkan

pada

nilai

solidaritas; agresif/ofensif; sangat humanistik
dan hangat pergaulan; terarah pada tujuan
akhir, bukan tujuan sesaat; luwes dalam
pergaulan; selalu menginginkan tantangan
baru; selalu membangun keindahan cita rasa
melalui seni (kriya, musik, suara, tari, lukis,
dsb.); bersikap mandiri akan tetapi supel;
tidak suka mencari kambing hitam; selalu
berusaha menciptakan dan meningkatkan nilai
tambah

sumberdaya;

terbuka

terhadap

umpan balik; selalu ingin mencari perubahan
43

yang lebih baik (mengembangkan); tidak
pernah

merasa

puas,

melakukan

inovasi

dan

perbaikan

selanjutnya;

terus

menerus

improvisasi
dan

demi

keinginan

menciptakan sesuatu yang baru.
c. Daya Pisik
Kualitas

dasar

daya

pisik/raga

kewirausahaan memiliki karakteristik/dimensidimensi sebagai berikut: menjaga kesehatan
secata teratur; memelihara ketahan/stamina
tubuh dengan baik; memiliki energi yang
tinggi; dan keterampilan tubuh dimanfaatkan
demi kesehatan dan kebahagiaan hidup.
2. Kualitas Instrumental Kewirausahaan
Jika

seseorang

ingin

menjadi

wirausahawan sukses, maka selain memiliki
kualitas

dasar

kewirausahaan

sebagaimana

diuraikan sebelumnya, dia harus juga memiliki
kualitas instrumental kewirausahaan yang kuat
yaitu penguasaan disiplin ilmu, baik mono
disiplin ilmu, antar disiplin ilmu, maupun lintas
disiplin ilmu. Kewirausahaan bukanlah sekadar
mono-disiplin

(ekonomi,

matematika,

manajemen, dsb.) dan juga bukan hanya antar
disiplin ilmu (manajemen perusahaan, ekonomi
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pertanian, psikologi industri, dsb.), akan tetapi
juga lintas disiplin ilmu (lingkungan hidup,
kependudukan, dsb.). Seseorang yang ingin
menjadi wirausahawan sukses tidak cukup hanya
memiliki kualitas dasar kewirausahaan, akan
tetapi yang bersangkutan harus juga memiliki
kualitas instrumental kewirausahaan.
D. Sikap dan Perilaku Wirausaha
Sikap dan perilaku pengusaha dan seluruh
karyawannya merupakan bagian penting dalam
etika wirausaha.oleh karena itu, dalam praktiknya
sikap dan perilaku yang harus ditunjukan oleh
pengusaha

dan

seluruh

karwawan,

terutama

karyawan di customer service, sales, teller, dan
satpam harus sesuai dengan etika yang berlaku.
Adapun

sikap

dan

perilaku

yang

harus

dijalankan oleh pengusaha dan seluruh karyawan
adalah sebagai berikut :
1. Jujur dalam bertindak dan bersikap.
2. Rajin, tepat waktu, dan tidak pemalas.
3. Selalu murah senyum .
4. Lemah lembut dan ramah tamah.
5. Sopan santun dan hormat.
6. Selalu ceria dan pandai bergaul.
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7. Fleksibel dan suka menolong pelanggan.
8. Serius dan memiliki rasa tanggung jawab.
9. Rasa memiliki perusahaan yang tinggi.
E. Ciri-Ciri Wirausahawan yang Berhasil
Berwirausaha tidak selalu memberikan hasil
yang

sesuai

pengusaha

dengan
tidak

harapan

sedikit

dan

keinginan

pengusaha

yang

mengalami kerugian dan akhirnya bangkrut.namun,
banyak juga wirausahawan yang berhasil untuk
beberapa generasi. Bahkan banyak pengusaha
yang semula hidup sederhana menjadi sukses
dengan ketekunannya. Keberhasilan atas usaha
yang dijalankan memang merupakan harapan
pengusaha.
Berikut ini beberapa ciri wirausahawan yang
dikatakan berhasil:
1. Memiliki visi dan tujuan yang jelas.
2. Insiatif dan selalu proaktif.
3. Berorientasi pada prestasi.
4. Berani mengambil resiko.
5. Kerja keras.
6. Bertanggungjawab

terhadap

segala

aktivitas

yang dijalankannya, baik sekarang maupun yang
akan datang.
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7. Komitmen pada berbagai pihak merupakan ciri
yang harus dipegang teguh dan harus ditepati.
8. Mengembangkan dan memelihara
baik

dengan

berbagai

pihak,

hubungan
baik

yang

berhubungan langsung dengan usaha yang
dijalankan maupun tidak.
F. Kewirausahaan Mengubah Pola Pikir
Kita perlu prihatin dengan minat wirausaha di
kalangan mahasiswa dan pemuda. Namun, kita
tidak perlu menyalahkan siapapun, yang jelas
kesalahan ada pada kita semua. Sekarang inilah
kesempatan kita untuk mendorong para pelajar
dan mahasiswa untuk memulai mengenali dan
membuka usaha atau berwirausaha. Pola pikir dan
lingkungan

yang

selalu

berorientasi

menjadi

karayawan, mulai sekarang kita putar balik menjadi
berorientasi untuk mencari karyawan (pengusaha).
Untuk mengubah mental dan motivasi yang sudah
demikian melekat dan tertanam di setiap insan
Indonesia bukanlah pekerjaan yang mudah. Lebih
sulit lagi pada kalangan tidak mampu yang
memang sejak kakek, ayahnya sudah menjadi
pegawai, akan tetapi jika para mahasiswa mau
mengubahnya dengan mengubah pola pikir terbalik
47

dari cita cita awal, itu akan lebih mudah. Salah satu
caranya dengan mempelajari keuntungan dan
kelebihan

berwirausaha

dibandingkan

menjadi

pegawai. Untuk itu perlu diciptakan suatu iklim
yang dapat mengubah pola piki baik mental
maupun motivasi orang tua, dosen dan mahasiswa
agar kelak anak-anak mereka di biasakan untuk
menciptakan

lapamgan

pekerjaan

ketimbang

mencari pekerjaan.
Perubahan ini tidak dapat dilakukan dengan
cara cepat, tetapi harus dilakukan secara bertahap.
Pertama misalnya, dengan mendirikan sekolah
dengan
atau

berwawasan

paling

tidak

( entrepreneur)

wirausaha
menerapkan

mata

kuliah

kewirausahaan seperti yang sekarang ini yang
sedang digalakkan diberbagai perguruan tinggi.
Dengan demikian hal itu sedikit banyak akan
mengubah dan menciptakan pola pikir (mental dan
motivasi) mahasiswa dan orangtua.
Kedua, didalam pendidikan kewirausahaan
perlu

ditekankan

kewirausahaan.

keberanian

Biasanya,

untuk

kendala

memulai

kita

untuk

memulai suatu usaha adalah adanya rasa takut
akan rugi atau bangkrut. Namun, sebagian orang
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yang

sudah

memiliki

jiwa wirausaha

merasa

bingung dari mana harus memulai suatu usaha.
Ketiga, tidak sedikit yang merasa bahwa
berwirausaha sama dengan tidak memliki masa
depan yang pasti. Sementara itu, dengan bekerja
di suatu perusahaan, mereka yakin bahwa masa
depan sudah pasti, apalagi pegawai negeri. Dengan
berwirausaha, justru masa depan ada ditangan
kita, bukan ada ditangan orang lain. Baik buruknya
masa depan, kitalah yang menentukan., sehingga
memotivasi untuk berkembang terbuka lebar.
Dorongan berbentuk motivasi yang kuat untuk
maju dari pihak keluarga merupakan modal awal
awal untuk menjadi wirausaha. Dengan didikung
pihak

keluarga

motivasi

mereka

sebagai

memiliki

faktor

mental

pendukung

dan

utama.

Keluarga dapat merasang para mahasiswa dengan
memberikan gambaran nyata betapa nikmatnya
memiliki

usha

sendiri

(pengusaha).

Yakinlah

enaknya memiliki pegawai atau menjadi bos,
memiliki

kebebasan

memberi

perintah

bukan

diperintah, meraih keuntungan yang tak terbatas
dan segudang daya rangsang lainnya yang dapat
mengunggah

jiwa

para

mahasiswa

untuk

berwirausaha.
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Memang mengubah poal pikir seseorang
untuk memulai sesuatu usaha bukan pekerjaan
mudah. Bamyak kendala yang menghadang mulai
dari mental takut rugi, motavasi, bakat, soal
keluarga, dana, pengalaman sebelumnya, sampai
kemampuan mengelola. Namun, paling tidak ada
mental yang dimiliki merupakan modal yang sangat
besar untuk memulai suatu usaha.
Belajarlah dari saudara-saudara kita ethis
tionghoa yang memiliki poal pikir berbeda dari ethis
kebanyakan. Meraka sejak kecil sudah ditanamkan
dan

diajarkan

kewirausahaan.
wirausaha

pengetahuan
Tidak

mayoritas

heran
dikuasai

dan
jika
mereka.

praktik
kegiatan
Dalam

penelitian, penulis sering bertanta kepada teman
teman pengusaha asal ethnis tionghoa, mengapa
mereka mau dan mampu berwirausah. Salah satu
jawabannya adalah karena mereka tidak ingin
diperintah orang lain, sebagaimana yang lain
karena pada saat itu sulit ntuk menjadi pegawai
negeri.
Virus yang menularkan anak bangsa untuk
mengubah cita cita dari pegawai atau karyawan
menjadi mau dan menciptakan lapangan kerja
harus di relisasikan. Cita cita yang ditanamkan
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orang tua kepada anak-anak sejak kecil untuk
menjadi pegawai sebaiknya di nomor duakan.
Bukan berarti menjadi pegawai tidak baik, tetapi
akan lebih baik menjadi pengusaha yang mampu
memberika peluang pekerjaan kepada masyarakat
yang membutuhkan.
Dalam hal ini orangtua harus berperan aktif
terhadap pemikiran anak anak terhadap baiknya
menjadi

pengusaha

di

banding

karyawan.

Contohnya seperti penghasilan yg selalu di dapat
pengusaha
karyawan

dalam
yang

setiap

harinya

mendapat

di

penghasilan

banding
dalam

jangka waktu tertentu dan orang tua harus
menuntun dengan sabar menuntun pola pikir anak
yang

membentuk

yg

dari

tadinya

menjadi

karyawan mencoba menjadi pengusaha. Orangtua
harus tau kekurangan pola pikir anak terhadap
pandangan profesi pengusaha dan hal-hal yang
perlu dipersiapkan lebih lanjut. Terkadang niat dan
motivasi yang kuat untuk berusah atidak pernah
terealisasi tanpa berani mulai saat ini juga. Banyak
oraang mengatakan bahwa membuka usaha itu
gampang, tetapi memulainya sangat sulit. Penyakit
seperti ini harus dikikis habis.
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Langkah

selanjutnya,

seorang

calon

pengusaha dituntut berani menanggung segala
resiko, baik resiko kerugian, bangkrut atau resiko
lainnya. Penyakit takut rugi atau bngkrut, ini juga
menjadi momok bagi calon wirausahawan baru.
Perlu di ingat bahwa dalam usaha (bisnis) hanya
ada dua pilihan, yakni untung atau rugi. Artinya,
bisnis yang dijalankan pasti memiliki resiko rugi
atau untung. Seorang calon pengusaha harus
berani mengambil sebesar dan seberat apapun. Hal
yang perlu di ingat adalah menjalankan segala
sesuatu dengan perhitungan matan dan selalu
memiliki sikap optimistis bahwa semua masalah
dapat di atasi. Perlu dicamkan pula bahwa semakin
besar resiko yang dihadapi, semakin besar peluang
untuk maju dan meraup keuntungan. Ada istilah
ekstream bahwa jika ingin berwirausaha, kita hrus
siap rugi terlebih dahulu sehingga kita bersungguhsungguh dalam menjalankan usaha nantinya.
G. Etika Wirausaha
Suatu kegiatan haruslah dilakukan dengan
etika

atau

norma-norma

yang

berlaku

di

masyarakat bisnis. Etika atau norma-norma ini
digunakan agar para pengusaha tidak melanggar
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aturan yang telah ditetapkan dan usaha yang
dijalankan
pihak.

memperoleh simpati dari berbagai

Pada

akhirnya,

Etika

tersebut

ikut

membentuk pengusaha yang bersih dan dapat
memajukan

serta

membesarkan

usaha

yang

dijalankan dalam waktu yang relatif lebih lama.
Dengan melaksanakan etika yang benar, akan
terjadi kesimbangan hubungan antara pengusaha
dengan masyarakat, pelanggan, pemerintah, dan
pihak-pihak lain yang berkepentingan. Masingmasing pihak akan merasa dihargai dan dihormati.
Kemudian ada rasa saling membutuhkan diantara
mereka yang pada akhirmya menumbuhkan rasa
saling percaya,sehinga

usaha yang dijalankan

dapat berkembang seperti yang diinginkan.
Dalam Arti Luas, Etika sering disebut sebagai
tindakan mengatur tingkah laku atau prilaku
manusia dengan masyarakat.tingkah laku ini perlu
diatur agar tidak melanggar norma-norma atau
kebiasaan yang berlaku dimasyarakat. Hal ini
disebabkan
masyarakat

norma-norma
disetiap

di

atau

daerah

kebiasaan
atau

Negara

berbeda-beda.
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Kemudian, etika atau norma yang harus ada
dalam benak dan jiwa setiap pengusaha adalah
sebagai berikut :
1. Kejujuran.
2. Bertanggung jawab.
3. Menepati janji.
4. Disiplin.
5. Taat hukum.
6. Suka membantu.
7. Komitmen dan menghormati.
8. Mengejar prestasi.
H. Keuntungan Wirausaha
Jika kita bandingkan, kenikmatan memiliki
usaha

sendiri

perusahaan

dengan

sangat

bekerja

banyak

pada

suatu

perbedaan.

Untu

menjadi seorang pegawai dibutuhkan kepandaian,
seperti dipersyaratkan dalam batas IPK, harus
mengikuti

dan

lulus

tes,

pandai

bergaul,

berpenampilan baik sampai memiliki koneksi atau
referensi (kenalan, orang dalam) tertentu. Bahkan
tidak jarang calon pegawai diminta pembayaran
yang ilegal dalam jumlah tertentu. Artinya, begitu
banyak

persyaratan

yang

harus

dipenuhi.

Terkadang kita menjadi miris jika mendengar ada
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berita untuk menjadi pegawai mesti bayar puluhan
juta rupiah. Anehnya, banyak orang yang mau
merogoh kantong untuk menjadi pegawai tersebut.
Padahal

jika

uang tersebut digunakan

untuk

melakukan wirausaha, jumlahnya sudah jauh dari
cukup. Di samping itu, perkembangan penghasilan
yang diterima juga relatif kecil.
Sementara

itu,

syarat

untuk

menjadi

wirausaha relatif lebih mudah. Hal utama yang
harus dimiliki adalah kemauan. Kemudian barulah
kemampuan. Paling tidak, ada empat keuntungan
yang akan diperoleh dari wirausaha, yaitu:
1. Harga diri;
2. Penghasilan;
3. Ide dan motivasi;
4. Masa depan.
Dengan membuka usaha atau berwirausaha,
harga diri seseorang tidak turun, tetapi sebaliknya
meningkat. Si pengusaha menjadi kelas tersendiri
di masyarakat dan dianggap memiliki wibawa
tertentu, seperti disegani dan dihormati. Jika
dulunya masyarakat malu jika

tidak

menjadi

karyawan, fenomena ini sekarang mulai berbalik.
Banyak pengusaha yang sukses dalam menjalankan
usahanya menjadi contoh bagi masyarakat, apalagi
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mampu memberikan peluang kerja yang sangat
dibutuhkan.

Dalam

banyak

kasus,

pengusaha

bahkan dianggap sebagai penyelamat bagi mereka
yang membutuhkan lapangan kerja. Dan perlu
diingat bahwa menjadi pemilik usaha dengan
mempekerjakan orang lain merupakan hal yang
sangat mulia.
Dari sisi penghasilan, memiliki usaha sendiri
jelas dapat memberikan penghasilan yang jauh
lebih baik jika dibandingkan dengan menjadi
pegawai.

Penghasilan

seorang

pegawai

dapat

dikalkulasikan untuk suatu periode. Tentu saja
besarnya

tidak

jauh

berbeda

setiap

bulan.

Sementara itu, besar kecil penghasilan seorang
pengusaha tergantung dari usaha kita. Besar
kecilnya seorang karyawan lebih banyak ditentukan
oleh si pengusaha. Sementara itu, meningkatnya
penghasilan

pengusaha tidak

mengenal

batas

waktu, terkadang ada istilah kalau lagi booming,
maka keuntungan akan mengalir seperti air yang
tak putus-putusnya, apa saja yang dilakukan selalu
memperoleh keuntungan.
Biasanya para wirausaha selalu memiliki ide
yang begitu banyak untuk menjalankan kegiatan
usahanya.
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Telinga,

mulut,

dan

mata

selalu

memberikan inspirasi untuk menangkap setiap
peluang yang ada. Bahkan ada guyonan yang agak
ekstrim

yang

mengatakan

bahwa

hidung

pengusaha dapat mencium dimana ada peluang
untuk

memperoleh

keuntungan.

Seorang

pengusaha juga memiliki indra keenam yang
mampu membaca sesuatu yang tidak dapat dibaca
orang lain. Pengusaha juga memiliki motivasi yang
tinggi untuk maju dibandingkan dengan menjadi
pegawai. Terpikir, melihat atau mendengar sesuatu
selalu menjadi ide untuk dijual. Motivasi untuk
maju dan semakin besar akan selalu melekat dalam
hati seorang pengusaha. Setiap waktu selalu timbul
ide untuk menjadikan sesuatu menjadi uang.
Sebagai

contoh,

seorang

yang

memiliki

jiwa

pengusaha melihat sampah saja sudah berpikir
menjadikannya uang, melihat lokasi yang strategis
sudah merupakan uang.
Masa depan pengusaha yang sukses relatif
jauh

lebih

baik

dibanding

pegawai.

Seorang

wirausahawan tidak pernah pensiun dan usaha
yang

dijalankan

dapat

diteruskan

generasi

selanjutnya. Oleh karena itu, kita sering mendengar
suatu usaha yang bisa dikelola sampai tujuh
turunan. Estafet kepemimpinan dalam keluarga
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yang

silih

berganti

menunjukkan

bahwa

keberhasilan masa depan wirausaha seperti tak
pernah putus.
Namun perlu juga diingat bahwa dari sisi
negatifnya tidak, sedikit pula pengusaha yang
gulung tiker dengan berbagai sebab. Salah satunya
adalah salah dalam pengelolahan perusahaan,
seorang pengusaha di tuntut berani menggambil
resiko baik uang maupun waktu, tentu saja nerani
menanggung resiko dengan pertimbangan dan
perhitungan yang matang, seorang pengusaha
dituntut untuk memiliki kemampuan Mengelola
usaha dan memiliki indra khusus. Disamping itu,
pengusaha juga harus memiliki tanggung jawab
terhadap segala kegiatan yang di lakukan dan
komitmen terhadap apa yang sudah di jalankan.

*****
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BAB 4
METODE PENELITIAN

A. Diagram Alir Tahapan Penelitian

Gambar 4.1 Diagram Alir Penelitian
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B. Lokasi Penelitian
Penelitian

ini

dilaksanakan

di

Fakultas

Ekonomi Universitas Merdeka Pasuruan dengan
pertimbangan karena di Fakultas Ekonomi baru
saja

menerapkan

kurikulum

kewirausahaan

sehingga perlu diketahui bagaimana manfaat serta
efek yang dirasakan mahasiswa terkait kurikulum
juga model pembelajarannya.
C. Populasi dan Sampel
Populasi pada penelitian ini adalah mahasiwa
prodi manajemen angkatan 2017/2018 samapi
yang mengikuti perkuliahan lab kewirausahaan
pada semester Genap tahun akademik 2019/2020.
Peanrikan

sampel

untuk

responden

keseluruhan

atau

sampel

pengambilan

menggunakan

dilakukan

jenuh.

Teknik

metode

sensus.

Menurtu Sugiono (dalam Hadi & Mahmudah 2018)
sampling

jenuh

adalah

pengumpulan

sampel

dengan cara semua populasi yang ada dijadikan
sampel. Sampel yang kami gunakan berjumlah 86
mahasiswa.
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D. Jenis dan Sumber Data
Pada penelitian ini jenis data yang digunakan
adalah kuantitatif. Dan penelitian ini menggunakan
data primer, berupa pernyataan responden melalui
koesioner dan wawancara dengan pihak – pihak
yang

berhubungan

dilakukan.

Menurut

Mahmudah

(2018)

dengan

penelitian

Sugiono

dalam

data

primer

yang

Hadi

&

merupakan

informasi yang diperoleh secara langsung dari
tangan

pertama

oleh

peneliti

terkait

dengan

variabel ketertarikan untuk tujuan tertentu dari
studi.
E. Teknik Pengumpulan Data
Penelitian

ini

pengumpulan

datanya

menggunakan kuesioner dan observasi. Sedangkan
pengumpulan

data

kuesioner

dengan

cara

disebarkan kepada responden melalui google form.
Skala likert merupakan skala yang akan digunakan
oleh peneliti dalam kuesioner
F. Metode Analisis Data
1. Analisis Deskriptif
Metode
pendekatan

analisis
kuantitatif

deskriptif
digunakan

dengan
untuk
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mendapatkan

gambaran

secara

sistematis,

faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifatsifat

serta

indikator

hubungan

dalam

mengenai

variabel

indikator-

yang

ada

pada

penelitian.
2. Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji
normalitas dan uji heteroskedastisitas
a. Uji Normalitas
Uji normalitas untuk menguji apakah
dalam

sebuah

model

regresi,

variabel

dependent, variabel bebas, atau keduanya
mempunyai

distribusi

normal

atau

tidak.

Model regresi yang baik adalah memiliki
distribusi normal atau mendekati normal.
Untuk

mendeketeksi

model

regresi

berdistribusi normal atau tidak digunakan uji
kolmogorov-smirnov, dengan ketentuan data
berdistribusi normal jika nilai sig berada di
atas 0,05.
b. Uji Heteroskedastisitas
Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk
menguji apakah dalam model regresi terjadi
ketidaksamaan varians dari residual satu
pengamatan ke pengamatan, atau yang lain.
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Bila

varians

dari

residual

dari

suatu

pengamatan ke pengamatan lain tetap maka
disebut homoskedastisitas, sedangkan jika
berbeda disebut heteroskedastisitas. Model
regresi yang baik tidak terdapat masalah
heteroskedastisitas.
Pengujian heteroskedastisitas dilakukan
dengan menggunakan uji korelasi antara
variabel bebas dengan nilai unstandardize

residual. Ketentuannya adalah jika nilai sig
berada di atas 0,05 maka tidak terjadi
masalah heteroskedastisitas dalam model.
Apabila Uji asumsi klasik sudah terpenuhi
sehingga

analisis

regresi

sederhana

dapat

dilanjutkan karena sudah didapat bahwa tidak
terdapat pelanggaran asumsi klasik.
Metode analisis regresi linier sederhana
digunakan

untuk

melihat

pengaruh

pembelajaran berbasis proyek (X) Terhadap
Minat berwirausaha (Y). Analisis regresi linier
sederhana

dirumuskan

dengan

persamaan

sebagai berikut :

Y = a + b1X1
Dimana :
Y

= Minat Berwirausaha
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X

= Pembelajaran Berbasis Proyek

a
= Konstanta
b1, b2, = Koefisien Regresi
3. Uji F
Uji F digunakan untuk menguji pengaruh
variabel

independen

secara

bersama-sama

terhadap variabel dependen.
4. Uji t
Analisis

ini

digunakan

untuk

menguji

pengaruh variabel independen terhadap variabel
dependen secara parsial.

*****
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BAB 5
HASIL RISET

Pada bagian akan dibahas mengenai hasil
analisis dari data yang telah diperoleh oleh peneliti di
lapangan. Analisis dimulai dari uji validitas dan uji
relibailitas, kemudian dilanjutkan dengan analisis
regresi

dengan

menggunakan

analisis

regresi

sederhana. Variabel dalam penelitian ini adalah
Pembelajaran berbasis proyek, minat berwirausaha
dan kemandirian yang dibagikan kepada 60 orang
responden.
A. Uji Validitas dan Reliabilitas
Uji

validitas

dilakukan

dengan

meng-

korelasikan skor jawaban setiap butir pertanyaan
dengan jumlah skor variabel. Teknik korelasi yang
digunakan adalah teknik korelasi pearson product

moment sesuai dengan skala ukur data ordinal.
Angka yang dipergunakan sebagai pembanding
untuk melihat valid atau tidaknya suatu item adalah
> 0,3.
Sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk
melihat

stabilitas

atau

konsistensi

hasil
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pengukuran. Sebuah alat ukur dikatakan reliabel
jika digunakan secara berulang-ulang terhadap
satu objek menghasilkan hasil yang sama. Adapun
teknik reliabilitas yang digunakan adalah reliabilitas
konsistensi antar butir penulis menggunakan uji

cronbach alpha.
1. Uji

Validitas

dan

Reliabilitas

Variabel

Pembelajaran Berbasis Proyek (X)
Berikut adalah hasil uji validitas dan uji
reliabilitas

variabel

Pembelajaran

Berbasis

Proyek (X) berdasarkan output IBM SPSS 20.0
yang telah direkapitulasi.
Tabel 4.1
Uji Validitas Variabel Pembelajaran
Berbasis Proyek
Nilai
Variabel

Item Koefisien
Validitas
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Titik
Kritis

Ket.

P1

0.712

0.3

Valid

P2

0.583

0.3

Valid

Pembelajaran

P3

0.788

0.3

Valid

Berbasis

P4

0.556

0.3

Valid

Proyek (X)

P5

0.676

0.3

Valid

P6

0.745

0.3

Valid

P7

0.742

0.3

Valid

P8

0.424

0.3

Valid

P9

0.469

0.3

Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2020

Angka

korelasi

yang

diperoleh

dari

pertanyaan pada indikator P1-P19 tersebut berada
di atas angka 0,3 maka pertanyaan-pertanyaan
tersebut diputuskan signifikan dan memiliki
validitas yang baik.
Tabel 4.2
Uji Reliabilitas Variabel Pembelajaran
Berbasis Proyek
Variabel
Pembelajaran
Berbasis Proyek (X)

Nilai Cronbach

Alpha
0.801

Keputusan
Reliabel

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2020

Berdasarkan

perhitungan

uji

reliabilitas

yang telah penulis lakukan. Diperoleh bahwa
pada variabel Pembelajaran Berbasis Proyek (X)
memiliki nilai cronbach alpha di atas 0,6 yaitu
sebesar 0,801 ini berarti instrument memiliki
hasil yang reliabel, sehingga instrument atau
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angket ini termasuk kepada instrumen reliabel
dan konsisten.
2. Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Minat
Berwirausaha (Y1)
Berikut adalah hasil uji validitas dan uji
reliabilitas variabel Minat Berwirausaha (Y1),
berdasarkan output IBM SPSS 20.0 yang telah
direkapitulasi.
Tabel 4.3
Uji Validitas Variabel Minat Berwirausaha
Variabel

Minat
Berwirausaha
(Y1)

Nilai
Titik
Item Koefisien
Kritis
Validitas
P1
0.688
0.3
P2
0.733
0.3
P3
0.850
0.3
P4
0.734
0.3
P5
0.734
0.3
P6
0.750
0.3
P7
0.720
0.3
P8
0.878
0.3
P9
0.837
0.3
P10
0.883
0.3
P11
0.602
0.3
P12
0.612
0.3
P13
0.663
0.3

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2020
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Ket.
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Angka
pertanyaan

korelasi
pada

yang

indikator

diperoleh

dari

P17-P13 tersebut

berada di atas angka 0,3 maka pertanyaanpertanyaan tersebut diputuskan signifikan dan
memiliki validitas yang baik.
Tabel 4.4
Uji Reliabilitas Variabel Minat
Berwirausaha
Nilai Cronbach

Variabel

Alpha

Minat Berwirausaha

0.929

Keputusan
Reliabel

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2020

Berdasarkan

perhitungan

uji

reliabilitas

yang telah penulis lakukan. Diperoleh bahwa
pada variabel minat berwirausaha memiliki nilai

cronbach alpha di atas 0,6 yaitu berturut-turut
sebesar 0,929 ini berarti instrument memiliki
hasil yang reliabel, sehingga instrument atau
angket ini termasuk kepada instrumen reliabel
dan konsisten.
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3. Uji

Validitas

dan

Reliabilitas

Variabel

Kemandirian
Berikut adalah hasil uji validitas dan uji
reliabilitas

variabel

Kemandirian

(Y 2),

berdasarkan output IBM SPSS 20.0 yang telah
direkapitulasi.
Tabel 4.3
Uji Validitas Variabel Kemandirian
Variabel

Kemandirian
(Y2)

Nilai
Titik
Item Koefisien
Kritis
Validitas
P1
0.529
0.3
P2
0.788
0.3
P3
0.856
0.3
P4
0.832
0.3
P5
0.659
0.3

Ket.
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2020

Angka

korelasi

yang

diperoleh

dari

pertanyaan pada indikator P17-P5 tersebut berada
di atas angka 0,3 maka pertanyaan-pertanyaan
tersebut diputuskan signifikan dan memiliki
validitas yang baik.
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Tabel 4.4
Uji Reliabilitas Variabel Kemandirian
Nilai Cronbach

Variabel

Alpha

Kemandirian (Y2)

0.763

Keputusan
Reliabel

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2020

Berdasarkan

perhitungan

uji

reliabilitas

yang telah penulis lakukan. Diperoleh bahwa
pada

variabel

kemandirian

memiliki

nilai

cronbach alpha di atas 0,6 yaitu berturut-turut
sebesar 0,763 ini berarti instrument memiliki
hasil yang reliabel, sehingga instrument atau
angket ini termasuk kepada instrumen reliabel
dan konsisten.
B. Analisis Regresi Substruktur 1
Regresi digunakan untuk mencari pengaruh
variabel bebas terhadap terikat secara langsung.
Sebelum melakukan analisis regresi berganda,
pertama-tama akan di hitung uji asumsi klasik
dengan tujuan agar persamaan yang dihasilkan
adalah persamaan yang baik dan tidak bias.
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1. Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji
normalitas dan uji heteroskedastisitas sebagai
berikut.
a. Uji Normalitas
Uji normalitas untuk menguji apakah
dalam

sebuah

model

regresi,

variabel

dependent, variabel bebas, atau keduanya
mempunyai

distribusi

normal

atau

tidak.

Model regresi yang baik adalah memiliki
distribusi normal atau mendekati normal.
Untuk

mendeketeksi

model

regresi

berdistribusi normal atau tidak digunakan uji
kolmogorov-smirnov, dengan ketentuan data
berdistribusi normal jika nilai sig berada di
atas 0,05. Hasil dari uji normalitas dapat
dilihat dari tabel dibawah ini.
Tabel 4.5
Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N
Normal Parametersa,b
Most Extreme Differences
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Mean
Std. Deviation

0E-7
.53850383

Absolute

.062

Positive

.062

Negative

-.051

Kolmogorov-Smirnov Z

.480

Asymp. Sig. (2-tailed)

.975

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat
bahwa nilai sig berada ditas 0,05. Sehingga
dengan demikian dapat dikatakan bahwa
model regresi berdistribusi normal.
b. Uji Heteroskedastisitas
Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk
menguji apakah dalam model regresi terjadi
ketidaksamaan varians dari residual satu
pengamatan ke pengamatan, atau yang lain.
Bila

varians

dari

residual

dari

suatu

pengamatan ke pengamatan lain tetap maka
disebut homoskedastisitas, sedangkan jika
berbeda disebut heteroskedastisitas. Model
regresi yang baik tidak terdapat masalah
heteroskedastisitas.
Pengujian heteroskedastisitas dilakukan
dengan menggunakan uji korelasi antara
variabel bebas dengan nilai unstandardize

residual. Ketentuannya adalah jika nilai sig
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berada di atas 0,05 maka tidak terjadi
masalah heteroskedastisitas dalam model.
Hasil pengujian heteroskedastisitas adalah
sebagai berikut.
Tabel 4.6
Uji Heteroskedastisitas
Correlations
Unstandardized
Residual
Correlation
Spearman's
rho

Pembelajaran

Coefficient

Berbasis

Sig.

Proyek

(2-tailed)

.018
.894

N
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Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2020

Berdasarkan
heteroskedastisitas

hasil

pengujian

dengan

menggunakan

korelasi dapat dilihat bahwa nilai signifikansi
untuk variabel pembelajaran berbasis proyek
tidak memiliki korelasi yang signifikan dengan

unstandardize

residual.

Sehingga

dapat

disimpulkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi.
Uji

asumsi

klasik

sudah

terpenuhi

sehingga analisis regresi sederhana dapat
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dilanjutkan karena sudah didapat bahwa tidak
terdapat pelanggaran asumsi klasik.
Metode analisis regresi linier sederhana
digunakan untuk melihat pengaruh pembelajaran
berbasis proyek (X) Terhadap Minat berwirausaha
(Y). Analisis regresi linier sederhana dirumuskan
dengan persamaan sebagai berikut :

Y = a + b1X1
Dimana :
Y

= Minat Berwirausaha

X

= Pembelajaran Berbasis Proyek

a
= Konstanta
b1, b2, = Koefisien Regresi
Hasil pengolahan software SPSS 20.0
untuk analisis regresi sederhana disajikan
pada tabel berikut :
Tabel 4.7
Analisis Regresi Sederhana
Coefficientsa
Model

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B
(Constant)
1

Pembelajaran
Berbasis Proyek

Std. Error

.738

.370

.669

.121

t

Sig.

Beta

.587

1.993

.051

5.517

.000

a. Dependent Variable: Minat Berwirausaha

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2020
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Berdasarkan

hasil

perhitungan

pada

tabel di atas, diperoleh bentuk persamaan
regresi linier sebagai berikut :
Y = 0,738+ 0,669X
Nilai koefisien regresi pada variabelvariabel bebasnya menggambarkan apabila
diperkirakan variabel bebasnya naik sebesar
satu unit dan nilai variabel bebas lainnya
diperkirakan konstan atau sama dengan nol,
maka nilai variabel terikat diperkirakan bisa
naik atau bisa turun sesuai dengan tanda
koefisien regresi variabel bebasnya.
Tanda koefisien regresi variabel bebas
menunjukkan arah hubungan dari variabel
yang

bersangkutan

dengan

Minat

Berwirausaha. Koefisien regresi untuk variabel
bebas X bernilai positif, menunjukkan adanya
hubungan yang searah antara Pembelajaran
Berbasis

Proyek

(X)

dengan

Minat

Berwirausaha (Y). Koefisien regresi variabel X
sebesar 0,669 mengandung arti untuk setiap
pertambahan Pembelajaran Berbasis Proyek
sebesar

satu

satuan

akan

menyebabkan

meningkatnya Minat Berwirausaha (Y) sebesar
0,669satuan.
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2. Pengaruh Pembelajaran Berbasis Proyek
Terhadap Minat Berwirausaha
Analisis pengaruh variabel Pembelajaran
Berbasis Proyek terhadap Minat Berwirausaha
diperoleh hasil berdasarkan output IBM SPSS

versi 20.0. Berikut adalah hasil analisis pengaruh
Pembelajaran Berbasis Proyek terhadap Minat
Berwirausaha.
Tabel 4.8
Analisis Regresi Pembelajaran Berbasis
Proyek terhadap Minat Berwirausaha
Coefficientsa
Model

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B
(Constant)
1

Pembelajaran
Berbasis Proyek

Std. Error

.738

.370

.669

.121

t

Sig.

Beta

.587

1.993

.051

5.517

.000

a. Dependent Variable: Minat Berwirausaha

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui
baha arah hubungan Pembelajaran Berbasis
Proyek

denagn

Minat

Berwirausaha

adalah

positif (perhatikan nilai koefisien Pembelajaran
Berbasis Proyek pada kolom B), disana tertulis
0,669

artinya

ketika

ada

peningkatan
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Pembelajaran

Berbasis

Proyek

maka

akan

meningkatkan Minat Berwirausaha.
Kemudian penulis melakukan pengujian
hipotesis menggunakan uji t yang memiliki
ketentuan sebagai berikut.
 Jika t hitung > t tabel maka H 0 ada pada
daerah penolakan, berarti Ha diterima atau
ada pengaruh.
 Jika t hitung < t tabel maka H 0 ada pada
daerah penerimaan, berarti Ha ditolak atau
tidak ada pengaruh.
Hipotesis:
H01 : Tidak

terdapat

pengaruh

signifikan

Pembelajaran Berbasis Proyek terhadap
Minat Berwirausaha
Ha1 : Terdapat pengaruh signifikan Pembelajaran
Berbasis

Proyek

terhadap

Minat

Berwirausaha

Gambar 4.2
Uji Hipotesis Pembelajaran Berbasis
Proyek terhadap Minat Berwirausaha
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Berdasarkan

ketentuan

yang

telah

dikemukakan sebelumnya, dimana diperoleh thitung sebesar 5,517 dan derajat bebas (n-k-1)
atau 60-1-1 = 58 diperoleh angka t tabel 2,002,
sehingga t-hitung > t-tabel. Artinya H0 ditolak
dan Ha diterima, maka terdapat pengaruh
signifikan antara Pembelajaran Berbasis Proyek
terhadap Minat Berwirausaha. Dengan demikian
hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat
pengaruh antara Pembelajaran Berbasis Proyek
terhadap Minat Berwirausaha dapat diterima.
Tabel 4.9
Pengaruh Pembelajaran Berbasis Proyek
Terhadap Minat Berwirausaha
(Koefisien Determinasi)
Model Summaryb
Model

R

1

.587a

R Square

Adjusted R Square

Std. Error of the
Estimate

.344

.333

.54313

a. Predictors: (Constant), Pembelajaran Berbasis Proyek
b. Dependent Variable: Minat Berwirausaha

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui
bahwa nilai koefisien korelasi adalah sebesar
0,587

kemudian

diperoleh nilai

koefisien
sebesar

determinasi

(R2)

0,344. Artinya ada
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pengaruh antara variabel Pembelajaran Berbasis
Proyek terhadap Minat Berwirausaha sebesar
34,4% sedangkan sisanya 65,6% dipengaruhi
oleh variabel-variabel lain yang tidak peneliti
libatkan dalam penelitian ini.
C. Analisis Regresi Substruktur 2
Regresi digunakan untuk mencari pengaruh
variabel bebas terhadap terikat secara langsung.
Sebelum melakukan analisis regresi berganda,
pertama-tama akan di hitung uji asumsi klasik
dengan tujuan agar persamaan yang dihasilkan
adalah persamaan yang baik dan tidak bias.
1. Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji
normalitas dan uji heteroskedastisitas sebagai
berikut.
a. Uji Normalitas
Uji normalitas untuk menguji apakah
dalam

sebuah

model

regresi,

variabel

dependent, variabel bebas, atau keduanya
mempunyai

distribusi

normal

atau

tidak.

Model regresi yang baik adalah memiliki
distribusi normal atau mendekati normal.
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Untuk

mendeketeksi

model

regresi

berdistribusi normal atau tidak digunakan uji
kolmogorov-smirnov, dengan ketentuan data
berdistribusi normal jika nilai sig berada di
atas 0,05. Hasil dari uji normalitas dapat
dilihat dari tabel dibawah ini.
Tabel 4.10
Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N
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Normal Parametersa,b

Most Extreme Differences

Mean
Std. Deviation

0E-7
.51576426

Absolute

.080

Positive

.060

Negative

-.080

Kolmogorov-Smirnov Z

.620

Asymp. Sig. (2-tailed)

.837

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat
bahwa nilai sig berada ditas 0,05. Sehingga
dengan demikian dapat dikatakan bahwa
model regresi berdistribusi normal.
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b. Uji Heteroskedastisitas
Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk
menguji apakah dalam model regresi terjadi
ketidaksamaan varians dari residual satu
pengamatan ke pengamatan, atau yang lain.
Bila

varians

dari

residual

dari

suatu

pengamatan ke pengamatan lain tetap maka
disebut homoskedastisitas, sedangkan jika
berbeda disebut heteroskedastisitas. Model
regresi yang baik tidak terdapat masalah
heteroskedastisitas.
Pengujian heteroskedastisitas dilakukan
dengan menggunakan uji korelasi antara
variabel bebas dengan nilai unstandardize

residual. Ketentuannya adalah jika nilai sig
berada di atas 0,05 maka tidak terjadi
masalah heteroskedastisitas dalam model.
Hasil pengujian heteroskedastisitas adalah
sebagai berikut.
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Tabel 4.11
Uji Heteroskedastisitas
Correlations
Unstandardized
Residual
Correlation
Spearman's
rho

Pembelajaran

Coefficient

Berbasis

Sig.

Proyek

(2-tailed)

.121
.356

N

60

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2020

Berdasarkan
heteroskedastisitas

hasil

pengujian

dengan

menggunakan

korelasi dapat dilihat bahwa nilai signifikansi
untuk variabel pembelajaran berbasis proyek
tidak memiliki korelasi yang signifikan dengan

unstandardize

residual.

disimpulkan

tidak

Sehingga
terjadi

dapat
masalah

heteroskedastisitas dalam model regresi.
Uji asumsi klasik sudah terpenuhi sehingga
analisis regresi sederhana dapat dilanjutkan
karena sudah didapat bahwa tidak terdapat
pelanggaran asumsi klasik.
Metode

analisis

regresi

linier

sederhana

digunakan untuk melihat pengaruh pembelajaran
berbasis proyek (X) Terhadap Kemandirian (Y).
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Analisis regresi linier sederhana dirumuskan dengan
persamaan sebagai berikut :

Y = a + b1X1
Dimana :
Y

= Kemandirian

X

= Pembelajaran Berbasis Proyek

a
= Konstanta
b1, b2, = Koefisien Regresi
Hasil pengolahan software SPSS 20.0 untuk
analisis regresi sederhana disajikan pada tabel
berikut :
Tabel 4.12
Analisis Regresi Sederhana
Coefficientsa
Model

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B
(Constant)
1

Pembelajaran
Berbasis Proyek

Std. Error

.598

.355

.696

.116

T

Sig.

Beta

.618

1.685

.097

5.993

.000

a. Dependent Variable: Kemandirian

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2020

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel
di atas, diperoleh bentuk persamaan regresi
linier sebagai berikut :
Y = 0,598+ 0,696X
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Nilai
variabel

koefisien
bebasnya

regresi

pada

menggambarkan

variabelapabila

diperkirakan variabel bebasnya naik sebesar satu
unit dan nilai variabel bebas lainnya diperkirakan
konstan atau sama dengan nol, maka nilai
variabel terikat diperkirakan bisa naik atau bisa
turun sesuai dengan tanda koefisien regresi
variabel bebasnya.
Tanda koefisien regresi variabel bebas
menunjukkan arah hubungan dari variabel yang
bersangkutan dengan Kemandirian. Koefisien
regresi untuk variabel bebas X bernilai positif,
menunjukkan adanya hubungan yang searah
antara Pembelajaran Berbasis Proyek (X) dengan
Kemandirian (Y). Koefisien regresi variabel X
sebesar 0,669 mengandung arti untuk setiap
pertambahan
sebesar

satu

meningkatnya

Pembelajaran
satuan

Berbasis

akan

Kemandirian

Proyek

menyebabkan
(Y)

sebesar

0,669satuan.
2. Pengaruh Pembelajaran Berbasis Proyek
Terhadap Kemandirian
Analisis pengaruh variabel Pembelajaran
Berbasis Proyek terhadap Kemandirian diperoleh
hasil berdasarkan output IBM SPSS versi 20.0.
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Berikut

adalah

Pembelajaran

hasil

analisis

pengaruh

Berbasis

Proyek

terhadap

Kemandirian.
Tabel 4.13
Analisis Regresi Pembelajaran Berbasis
Proyek terhadap Kemandirian
Coefficientsa
Model

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B
(Constant)
1

Std. Error

.598

.355

.696

.116

T

Sig.

Beta
1.685

.097

5.993

.000

Pembelajaran
Berbasis

.618

Proyek
a. Dependent Variable: Kemandirian

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui
baha arah hubungan Pembelajaran Berbasis
Proyek

denagn

Kemandirian

adalah

positif

(perhatikan nilai koefisien Pembelajaran Berbasis
Proyek pada kolom B), disana tertulis 0,696
artinya ketika ada peningkatan Pembelajaran
Berbasis

Proyek

maka

akan

meningkatkan

Kemandirian.
Kemudian penulis melakukan pengujian
hipotesis menggunakan uji t yang memiliki
ketentuan sebagai berikut.
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 Jika t hitung > t tabel maka H 0 ada pada
daerah penolakan, berarti Ha diterima atau
ada pengaruh.
 Jika t hitung < t tabel maka H0 ada pada
daerah penerimaan, berarti Ha ditolak atau
tidak ada pengaruh.
Hipotesis:
H01 : Tidak

terdapat

pengaruh

signifikan

Pembelajaran Berbasis Proyek terhadap
Kemandirian
Ha1 : Terdapat pengaruh signifikan Pembelajaran
Berbasis Proyek terhadap Kemandirian

Gambar 4.3
Uji Hipotesis Pembelajaran Berbasis
Proyek terhadap Kemandirian
Berdasarkan

ketentuan

yang

telah

dikemukakan sebelumnya, dimana diperoleh thitung sebesar 5,993 dan derajat bebas (n-k-1)
atau 60-1-1 = 58 diperoleh angka t tabel 2,002,
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sehingga t-hitung > t-tabel. Artinya H0 ditolak
dan Ha diterima, maka terdapat pengaruh
signifikan antara Pembelajaran Berbasis Proyek
terhadap

Kemandirian.

Dengan

demikian

hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat
pengaruh antara Pembelajaran Berbasis Proyek
terhadap Kemandirian dapat diterima.
Tabel 4.14
Pengaruh Pembelajaran Berbasis Proyek
Terhadap Kemandirian
(Koefisien Determinasi)
Model Summaryb
Model

R

R Square

Adjusted R Square

Std. Error of the
Estimate

1

.618

a

.382

.372

.52019

a. Predictors: (Constant), Pembelajaran Berbasis Proyek
b. Dependent Variable: Kemandirian

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui
bahwa nilai koefisien korelasi adalah sebesar
0,618

kemudian

diperoleh nilai

koefisien
sebesar

determinasi

(R2)

0,382. Artinya ada

pengaruh antara variabel Pembelajaran Berbasis
Proyek terhadap Kemandirian sebesar 38,2%
sedangkan sisanya 61,8% dipengaruhi oleh
variabel-variabel lain yang tidak peneliti libatkan
dalam penelitian ini.
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