
i  

 

PENGARUH PEMBELAJARAN KEWIRAUSAHAAN DAN 

LIGKUNGAN KELUARGA TERHADAP MINAT BERWIRAUSAHA 

MAHASISWA STIE NOBEL INDONESIA MAKASSAR 

 

 
Skripsi 

Untuk memenuhi salah satu persyaratan  

Mencapai derajat Sarjana S-1 

 

Program Studi Manajemen 

 

 

 

 

 
 

Diajukan oleh: 

 
AMALIAH RAHMA RASYID 

2017212229 

 

 
 

KONSENTRASI BISNIS & PERDAGANGAN INTERNASIONAL 

PROGRAM STUDI MANAJEMEN 

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI 

NOBEL INDONESIA 

MAKASSAR 

2021 

 



ii  

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI 

 

PENGARUH PEMBELAJARAN KEWIRAUSAHAAN DAN LINGKUNGAN KELUARGA 

 TERHADAP MINAT BERWIRAUSAHA MAHASISWA STIE NOBEL INDONESIA 

 
Diajukan oleh  

Nama : Amaliah Rahma Rasyid 

 Nim : 2017212229 

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Tugas 

Akhir/Skripsi STIE Nobel Indonesia Pada Tanggal 1 

Maret 2021dan Dinyatakan Diterima Untuk Memenuhi 

Syarat Guna Memperoleh Gelar Akademik 

Sarjana Manajemen-SM 

Makassar,1 maret 2021 

 

Tim Penguji  

Ketua          : Mariah, SE., M.Pd. : 1. ……………….. 

 
 

Sekertaris   : Yuswari Nur, SE., M. Si : 2. ………………… 

  
  

Anggota    : Ridwan, SE., M. Si. : 3. ……………….. 

 
 

Anggota    : Andi Ummul Khair S.Pd.,M.Pd : 4. ……………….. 

 
Mengesahkan 

Wakil Ketua I 

            Bidang Akademik         Ketua Jurusan  

 
 

( Dr. Ahmad Firman, SE., M. Si )        (Yuswari Nur, SE., M.Si )  

 

 

 

 

Mengetahui  

Ketua STIE Nobel Indonesia Makassar 

  

 

 

(Dr.H. Mashur Razak, SE.,M.M)  



iii  

 



iv  

ABSTRAK 

AMALIAH RAHMA RASYID (2021). Pengaruh Pembelajaran 

Kewirausahaan Dan Lingkungan Keluarga Terhadap Minat Berwirausaha 

Mahasiswa STIE Nobel Indonesia ( dibimbing oleh  Mariah dan  Yuswari 

Nur). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  pengaruh pembelajaran 

kewirausahaan Dn lingkungan keluarga terhadap minat berwirausaha 

mahasiswa STIE Nobel Indonesia. 

            Penelitian ini merupakan penelitian merupakan penelitian yang 

bersifat kuantitatif. Populasi dalam peneltian ini sebanyak 556 mahasiswa 

STIE Nobel Indonesia. Sampel yang diambil sebanyak 83 mahasiswa, 

metode pengumpulan data untuk semua variabel menggunakan metode 

kuesioner dengan instrument penelitian berupa angket. Analisis data dalam 

penelitian ini meliputi analisis dekskiptif, uji normalitas, uji multikolineritas, 

uji heteroskedastisitas, dan analisis regresi linear berganda 

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran kewirausahaan 

terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwirausaha dengan 

hasil t hitung 10,60 > 1,989 dengan nilai signifikansinya 0,00 < 0,05, terdapat 

pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap minat berwirausaha 1,238 < 

1,989 dengan nilai signifikansinya 0,23 > 0,05 ) terdapat pengaruh yang positif 

dan signifikan pembelajaraan kewirausahaan dan lingkungan keluarga secara 

bersama-sama terhadap minat berwirausaha siswa dengan hasil  

Fℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 62.868 dengan nilai Sig 0,000 < 0,05. Hasil koefisien determinasi (𝑅2)  
sebesar 39.9%. 

 

 

 

 

kata kunci: pembelajaran kewirausahaan, lingkungan keluarga,minat 

berwirausaha 
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ABSTRACT 

 

AMALIAH RAHMA RASYID (2021). The Effect of Learning 

Entrepreneurship and Family Environment on Entrepreneurship Interest in 

STIE Nobel Indonesia Students (supervised by Mariah and Yuswari Nur). 

This study aims to determine the effect of entrepreneurship learning and the 

family environment on the entrepreneurial interest of STIE Nobel Indonesia 

students. 

            This research is a research that is quantitative in nature. The 

population in this study were 556 students of STIE Nobel Indonesia. Samples 

were taken as many as 83 students, data collection methods for all variables 

using a questionnaire method with a research instrument in the form of a 

questionnaire. Data analysis in this research includes descriptive analysis, 

normality test, multicolinearity test, heteroscedasticity test, and multiple 

linear regression analysis. 

From the results of this study indicate that entrepreneurship learning has a 

positive and significant effect on interest in entrepreneurship with the results 

of t count 10.60> 1.989 with a significance value of 0.00 <0.05, there is a 

positive but insignificant effect on interest in entrepreneurship 1.238 <1.989 

with a value significance 0.23> 0.05) there is a positive and significant effect 

of learning entrepreneurship and the family environment together on 

students' interest in entrepreneurship with the results 

Fℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 62,868 with a Sig value of 0,000 <0.05. Result of the coefficient of 

determination (𝑅2) amounted to 39.9%. 

keywords: entrepreneurship learning, family environment, interest in 

entrepreneurship
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MOTTO 

 
ALLAH SWT Has Already Planned Your Life. If Something Goes Wrong, It Went 

Wrong For A Reason. 

-penulis 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1. Latar belakang Masalah 

 
Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi ekonomi yang 

besar, hal ini didukung dengan kekayaan alam yang melimpah, jumlah penduduk 

yang banyak, serta tenaga kerja muda yang banyak pula, berdasarkan hasil 

densus penduduk juni 2020 dari siaran pers kemendagri dukcapil jumlah 

penduduk indonesia sebanyak 268.583.016 jiwa dan dari jumlah itu sebanyak 

135.821.768 orang adalah penduduk laki-laki. 

Namun pada kenyataannya jumlah penduduk yang banyak 

menyebabkan permasalah bagi indonesia, hal ini deikarenakan semakin tinggi 

pertumbuhan penduduk indonesia menyebabkan meningkatnya tingkat 

pertumbuhan angkatan kerja yang tidak di ikuti dengan berkembangnya lapangan 

pekerjaan, sehingga menimbulkan masyarakat pengangguran. 

Seharusnya setiap individu tidak tergantung pada ada atau tidaknya 

lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah. Padahal jika setiap 

individu memiliki jiwa berwirausaha pengagguran tidak akan pernah 

terjadi.Pengagguran yang terjadi akibat cara berfikir yang miskin yaitu menerima 

apa adanya, tidak memiliki perencanaan, dan tidak mampu mengelola sumber 

daya alam dengan baik maah menghabiskan kekayaan alam yang tersedia. 
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Masalah pengangguran ini menjadi salah satu tantangan besar dalam 

pembangunan suatu negara, oleh karena itu pemerintah memprogramkan adanya 

wirausaha, dengan adanya wirausaha maka akan dapat membuka lapangan kerja 

dan mengurangi angka pengangguran.Namun minat generasi muda indonesia 

dalam berwirausaha saat ini masih relatif rendah. Padahal berwirausaha adalah 

salah satu jalan yang paling tepat untuk meminimalisir jumlah pengagguran, 

semakin banyak individu membuat wirausaha dan menjadi pengusaha semakin 

banyak pula lapangan pekerjaan yang tersedia untuk individu lainnya. 

Mempromosikan kewirausahaan sejak dini tidak akan hanya membantu 

dalam mengurangi pengagguran tapi juga akan membuat generasi muda 

memahami bahwa mereka memiliki alternatif untuk menentukan nasib mereka 

sendiri dengan memulai perusahaan mereka sendiri sehingga mereka tidak perlu 

menunggu untuk mendapatkan pekerjaan. (sharma dan madan 2014) Lingkungan 

Keluarga Merupakan Unit Terkecil Dalam Masyarakat Yang Memegang Peran 

Penting Dalam Menumbuhkan Minat Dan Motivasi Berwirausaha. 

Di tinjau dari segi lingkungan maka pembentukan watak, kecerdasan, 

keterampilan, kepribadian, dan ideology keluarga merupakan lingkungan 

pertama yang paling dominan, setiap orangtua menjadi contoh dan tauladan bagi 

anak-anaknya. Dengan adanya bimbingan dan wawasan dari orangtuanya maka 

unsur-unsur psikologis anak dapat di dayagunakan secara optimal yaitu 
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berupa perhatian pengawasan tanggung jawab dan bakat. Seorang anak akan 

cenderung meneruskan tradisi keluarga misalnya dalam hal bekerja, lingkungan 

keluarga memiliki faktor penting terhadap minat wirausaha seorang anak. Latar 

belakang keluarga sebagai petani, nuruh, karyawan, wiraswasta, dan pegawai 

negeri. Dengan lingkungan yang berbeda di setiap anak maka akan berpengaruh 

terhadap minat berwirausaha anak tersebut. 

Kewirausahaan sering dikaitkan untuk merangsang pertumbuhan 

ekonomi,inovasi,dan kreasi dalam usaha, penumbuhan minat wirausaha juga 

tidak dapat dilakukan tanpa adanya pendidikan dan pelatihan yang dapat menjadi 

bekal untuk membuat sebuah wirausaha, jika seseorang memiliki pendidikan 

yang rendah maka tidak banyak orang yang berani mengambil resiko kerugian 

nantinya saat berwirausaha. Maka dari itu peran pendidikan kewirausahaan 

sangatlah penting. Pengetahuan kewirausahaan mendukung nilai-nilai wirausaha 

tertuama bagi mahasiswa, sehingga diharapkan menumbuhkan jiwa usaha untuk 

berwirausaha. Sikap motivasi dan minat mahasiswa sangat dibutuhkan bagi 

mahasiswa yang ingin membuka usaha agar mampu mengidentifikasi peluang 

usaha, kemudian dengan memanfaatkan peluang usaha tersebut untuk 

menciptakan peluang kerja baru, Minat mahasiswa dan pengetahuan mereka 

tentang kewirausahaan diharapkan akan memberikan keinginan kuat mereka 

untuk membuka usaha baru di masa yang akan datang. 
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STIENobel indonesia adalah salah satu sekolah tinggi yang menerapkan 

hal itu sesuai dengan mottonya yaitu school of bussines Stie Nobel Indonesia kini 

menjadi salah satu sekolah tinggi yang banyak diminati calon” 

pengusaha.Dengan kurikulum yang berbasis enterpreneurship, menanamkan 

semangat jiwa kewirausahaan dengan memadukan teori dan praktik. Sehingga 

nantinya alumni Stie Nobel Indonesia tidak akan lagi terjebak untuk mencari 

pekerjaan dengan ketersediaan lapangan kerja yang sempit. Kurikulum 

enterpreneurship ini, menghasilkan lulusan sebagai manager profesional dan 

wirausaha muda yang mandiri. 

Tenaga pengajar yang tidak hanya terdiri dari akademis yang kompeten 

namun mahasiswa juga bisa belajar dari dosen praktisi bisnis. Sehingga 

mahasiswa mendapat gambaran dan pengalaman langsung dari dosen praktisi 

bisnis.Dosen praktisi bisnis tersebut diantaranya dari Bosowa Corporation,Kalla 

Group, Multi Niaga Group,Bank BRI, PT.PLN,Telkomsel,Bank Mandiri, Bank 

BNI, dan sebagainya. 

STIENobel Indonesia juga melakukan kegiatan kuliah tamu rutin secara 

berkala dan berkelanjutan, kuliah tamu rutin ini mengundang para pengusaha 

sukses dan CEO Lecturer dari para eksekutif bisnis, sehingga mahasiswa dapat 

memperoleh pembelajaran langsung dari para pengusaha sukses tentang strategi 

dalam kewirausahaan serta dinamika menuju kesuksesan. 

Salah satu keunggulan stie noebl Indonesia yaitu menyediakan program 

magang tiap tahun (3 kali) pada berbagai perusahaan dan BUMN. Hal ini 
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dimaksudkan untuk memberikan pengalaman kerja bagi mahasiswa. Sehingga 

mahasiswa memiliki pengalaman langsung bergelut dalam kultur perusahaan. 

Dari keunggulan tersebutlah Stie Nobel Indonesia adalah bagian dari 

prestasi ekonomi kota Makassar, dan memiliki peran yang sangat penting dan 

strategis untuk mengisi sumber daya manusia di kota Makassar. (Syamsul Rizal) 

dan dengan berdasarkan latar belakang ini maka penelitian ini mengambil 

judul“Pengaruh Pembelajaran Mata Kuliah Kewirausahaan dan 

Lingkungan Keluarga terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa Stie Nobel 

Indonesia Makassar” 

 
1.2. Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka perumusan 

masalah penelitian ini ada 3 yaitu: 

1. Apakah Pembelajaran Mata Kuliah Kewirausahaan dan Lingkungan 

Keluarga Berpengaruh secara parsial terhadap Minat Berwirausaha 

Mahasiswa Stie Nobel Indonesia 

2. Apakah Pembelajaran Mata Kuliah Kewirausahaan dan Lingkungan 

Keluarga Berpengaruh secara simultan terhadap Minat Berwirausaha 

Mahasiswa Stie Nobel Indonesia 

3. Diantara Pembelajaran Mata Kuliah Kewirausahaan dan Lingkungan 

Keluarga variabel mana yang paling berpengaruh Terhadap Minat 

Berwirausaha Mahasiswa Stie Nobel Indonesia 
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1.3. Tujuan Penelitian 

 
Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan daripada penelitian 

ini menjelaskan: 

1. untuk mengetahui apakahPembelajaran Mata Kuliah Kewirausahaan dan 

Lingkungan Keluarga Berpengaruh secara parsial terhadap Minat 

Berwirausaha Mahasiswa Stie Nobel Indonesia 

2. Untuk mengetahui apakah Pembelajaran Mata Kuliah Kewirausahaan 

dan Lingkungan Keluarga Berpengaruh secara simultan terhadap Minat 

Berwirausaha Mahasiswa Stie Nobel Indonesia 

3. Untuk mengetahui diantara Pembelajaran Mata Kuliah Kewirausahaan 

dan Lingkungan Keluarga variabel mana yang paling berpengaruh 

Terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa Stie Nobel Indonesia 

 
1.4. Manfaat Penelitian 

 
Manfaat bagi peneliti: 

 
1. Untuk memperluas pengetahuan mengenai pendidikan kewirausahaan. 

 
2. Memperkaya kajian kajian empritis serta menjadi bahan referensi untuk 

penelitian yang akan datang dengan tema yang serupa dan wilayah 

cakupan yang lebih luas. 

Manfaat bagi dosen : 

 
1. Agar dapat mengembangkan hal-hal positif serta memperbaiki 

kekurangan dalam pendidikan kewirausahaan di kampus Stie Nobel 

Indonesia 
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2. Dapat meningkatkan niat serta penglaman mahasiswa dalam hal 

berwirausaha 

Manfaat bagi mahasiswa: 

 
1. Sebagai pilihan untuk mencoba memilih karir sebagai seorang 

inteurprneur. 

2. Menciptakan jiwa kewirausahaan sejak dini 

 
3. Mampu membaca peluang-peluan usaha 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Minat Berwirausaha 

 
2.1.1 Pengertian Minat 

 

Minat merupaka keinginan, rasa suka atau ketertarikan  terhadap sesuatu 

yang dipandang memberikan keuntungan pada dirinya. Hal tersebut senada 

dengan pendapat kamisa khairani (2013: 136) “minat merupakan kehendak, 

keinginan atau kesukaan”. Keinginan atau kesukaan tersebut akan muncul 

melalui berbagai pengalaman yang dilakukan oleh orang tersebut. 

Slameto (2010:180) berpendapat minat adalah suatu rasa suka dan rasa 

ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh dan 

cenderung untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap hal atau 

aktivitas tersebut. Menurut John Holland dalam khairani (2013:136) 

Minat adalah suatu kegiatan yang dilakukan sehingga akan menimbulkan 

perasaan ingin tahu, senang, dan perhatian. Sedangkan syah (2014:133) 

berpendapat bahwa “minat adalah kecenderungan dan kegairahan yang tinggi 

atau keinginan yang besar terhadap sesuatu hal maka orang tersebut akan 

berusaha untuk dapat melakukan hal tersebut.. 

Menurut Khairani (2013:137) minat mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 

1.) Minat merupakan suatu gejala psikologis 

2.) Adanya perhatian, perasaan, dan pikiran dari subyekkarena tertarik 
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3.) Adanya kemauan atau kecenderungan pada diri subyek untuk  melakukan 

kegiatan guna mencapai tujuan. 

4.) Adanya kemauan atau kecenderungan pada diri subyek untuk  melakukan 

kegiatan guna mencapai tujuan. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa minat 

adalah keinginan atau ketertarikan terhadap suatu aktivitas karena aktivitas 

tersebut menarik perhatian. Minat yang muncul akan mendorong seseorang 

untuk melakukan sesuatu yang diinginkan. Rasa ketertarikan tersebut bukan 

karena paksaan tetapi karena keinginan yang tinggi untuk mencapai 

tujuannya. Orang yang memiliki minat terhadap suatu hal tertentu cenderung 

untuk memberikan perhatian yang lebih besar. Dengan demikian minat untuk 

berwirausaha dapat diukur melalui indicator sebagai berikut (perhatian, 

perasaan senang, dan keinginan) 

2.1.2 Pengertian Wirausaha 

 
Menurut Thomas W. Zimmer dalam (suryana 2014:13) 

 
wirausaha adalah seseorang yang mampu menciptakan bisnis baru meskipun 

banyak risiko dan ketidakpastian yang akan dihadapi guna mendapatkan 

keuntungan dan mampu melihat peluang yang ada seperti apa yang diinginkan 

atau akan diinginkan oleh konsumen, sehingga akan dapat menciptakan bisnis 

baru dan dapat memproduksi apa yang diinginkan oleh konsumen. 

Kashmir (2011:19) berpendapat bahwa “wirausaha adalah orang yang 

berjiwa berani mengambil risiko untuk membuka usaha dalam berbagai 
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kesempatan”. Seorang wirausaha harus memiliki jiwa berani dalam mengambil 

risko untuk membuka suatu usaha baru tanpa harus merasa takut dengan  kondisi 

yang tidak pasti akan terjadi. Dalam memulai suatu usaha tidak jarang pengusaha 

yang mengalami kesulitan terlebih dahulu ketika usahanya telah berjalan karena 

pesaing lain, hal tersebut harus dapat diatasi oleh seorang pengusaha dengan jiwa 

berani. 

Menurut Lupiyoadi (2007: 4) bahwa wirausaha adalah orang yang 

memiliki kemampuan kreatif dan inovatif serta mampu menerapkannya untuk 

peningkatan kesejahteraan diri, masyarakat, dan lingkungannya seorang 

wirausaha harus memiliki kemampuan yang kreatif dan inovatif dalam 

menemukan dan menciptakan berbagai ide sehingga akan mampu menciptakan 

berbagai produk baru yang dapat menarik konsumen. Setiap ide dam langkah 

wirausaha merupakan bisnis. Bahkan, mimpi seseorang pebisnis sudah 

merupakan ide untuk berkreasi dalam menemukan dan menciptaka bisnis – bisnis 

baru. 

Daryanto & Aris (2013: 5) berpendapat bahwa “wirausaha adalah orang 

yang mempunyai sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani 

usaha yang mengarah pada upaya kerja teknologi dan produk baru”. Hal tersebut 

harus harus benar-benar dimiliki oleh seorang wirausaha karena dalam 

menjalankan usaha tidaklah mudah. Sehingga dengan memiliki sikap 

kewirausahaan dan semangat yang besar maka akan dapat menjalankan 

usahanya. 
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Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa wirausaha 

adalah orang yang mampu melihat adanya peluang dan berani mengambil risiko 

untuk membuka sebuah usaha untuk mendapatkan keuntungan 

2.1.3 Pengertian Minat Berwirausaha 

 
Berdasarkan pengertin tentang minat dan wirausaha diatas dapat 

disimpulkan bahwa minat berwirausaha adalah keinginan atau ketertarikan 

seseorang untuk menciptakan sebuah usaha melalui ide-ide kreatif dan inovatif 

serta berani mengambil risiko dan memberikan perhatian yang lebih besar 

terhadap usaha yang akan dijalaninya. Minat berwirausaha tidak dimiliki dengan 

begitu saja, melainkan dapat dikembangkan 

2.1.4 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Berwirausaha 

 
Menurut Suryana (2001:35) faktor-faktor yang mempengaruhi keinginan 

seseorang untuk berwirausaha adalah faktor faktor pribadi dan lingkungan 

menjadi faktor yang kuat uantuk mempengaruhi seseorang agar tertarik terjun 

dalam dunia wirausaha Menurut Stutanto (2016:277), indikator minat 

berwirausaha ada empat yaitu: perasaan senang, ketertarikan, perhatian dan 

keterlibatan. 

Selain itu Alma (2013:7) berpendapat bahwa: 

 
Faktor yang mempengaruhi minat seseorang dalam berwirausaha adalah guru 

sekolah, sekolah memberikan mata pelajaran kewirausahaan, teman sepergaulan, 

lingkungan family, sahabat dimana mereka dapat berdiskusi tentang ide 

wirausaha, pendidikan farmal dan pengalaman bisnis kecil-kecilan. 
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Selain itu Daryanto&Aris (2013:15) berpendapat bahwa faktor-faktor yang 

mendorong minat seseorang untuk berwirausaha, sebagai berikut: 

a.) Adanya tim bisnis disekolah yang dapat diajak bekerjasama dalam 

wirausaha. 

b.) Adanya praktik kecil-kecilan dalam bisnis dengan temannya. 

c.) Adanya dorongan dari orang tua, keluarga untuk berwirausaha. 

d.) Adanya pengalaman dalam berwirausaha 

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Bygrave dalam Alma (2013:11) faktor 

yang mendorong minat berwirausaha, sebagai berikut: 

a.) Faktor personal yaitu faktor yang menyangkut dengan  aspek kepribadian 

adalah faktor pendidikan dan pengalaman, risiko, dan adanya minat yang 

tinggi terhadap bisnis 

b.) Faktor sociological yaitu faktor yang berhubungan dengan keluarga 

adalah adanya hubungan-hubungan atau relasi-relasi dalam berusaha, 

adanya dorongan oaring tua untuk membuka usaha adanya bantuan dari 

pihak keluarga, adanya pengalaman-pengalaman dunia bisnis 

sebelumnya 

c.) Faktor environment yaotu faktor yang menyangkut hubungan dengan 

lingkungan adalah terdapatnya persaingan dalam kehidupan, terdapatnya 

suber modal untuk melakukan bisnis, mengikuti kegiatan yang 

berhubungan dengan bisnis, adanya kebijakan pemerintah yang 

mendukung dengan bisnis, adanya kebijakan pemerintah yang 
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mendukung untuk melakukan usaha. Misalnya pemebrian kredit untuk 

masyarakat dalam menjalankan usaha. 

Dari beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi minat berwirausaha adalah diri 

seseorang itu sendiri, pendidikan, keluarga, teman sepergaulan, dan 

sahabat yang dapat diajaka untuk berbisara menegnai ide wirausaha 

maupun maslaha dan cara-cara mengatasinya, pengalaman siswa dalam 

berwirausaha serta lingkungan sosial. 

2.1.5 Sifat-sifat Seorang Wirausaha 

 
Seorang wirausawan harus mampu melihat kedepan, berfikir dengan 

penuh perhitngan, dan mencari pilihan dari berbagai alternatif maslah dan 

pemecahannya, menurut Daryanto (2012:35) untuk menjadikan wirausahawan, 

seseorang harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut 

1) Pekerja keras dan cerdas : perlkau yang menunjukkan upaya sungguh- 

singguh dalam menyelesaikan tugas dan mengatasi berbagai hambatan 

2) Percaya diri: sangat tidak jarang menemukan pengusaha yang tidak 

mengalamai maslaah dalam usahanya. Bersifat teguh adalah kunci utama 

dalam menyelesaikan maslaah tersebut agar usahanya dapat berjalan 

sesuai dengan yang diharapkan. 

3) Membangun untuk masa depan: seorang wirausaha harus tahu untuk 

meraih kesuksesan tidak memubutuhkan waktu yang sedikit. 

4) Berorientsi laba: sasaran dari setiap pengusaha adalah laba. 
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5) Berorientasi sasaran: wirausaha harus tepat didalam menentukan sasaran 

dan targetdalam usahanya dan bekerja keras untuk meraihnya. 

6) Teguh: sangat tidak jarang menemukan pengusaha yang tidak 

mengalamai masalah dalam usahanya, Bersifat teguh adalah kunci utama 

dalam menyelesaikan masalah tersebut agar usahanya dapat 

berjalansesuai dengan yang diharapkan. 

7) Mengatasi kegagalan: seorang wirausaha harus mampu mengatasi 

kegagalan yang bisa saja terjadi pada bisnisnya. 

8) Menunjukkan inisiatif: wirausaha harus berani mengambil inisiatif untuk 

keberhasilan ataupun kegagalan usahanya 

9) Bersedia mendengar: dengan mendengar nasihat dari pihak luar itu 

merupakan kunci sukses wirausaha. 

10)  Mampu mengatasi ketidakpastian: bisa saja ketidakpastian akan terjadi 

dalam suatu usaha maka harus dihadapi dengan rasa tenang. 

11) Memiliki komitmen tinggi : wirausaha harus memiliki komitmenyang 

tinggi dengan apa yang telah dijalankannya. 

12) Membangun diatas kekuatan sendiri: kesuksesan tidak begitu saja diraih 

dengan mudah oleh karena ituseorang wirausaha harus percaya dengan 

kekuatan yang dimilikinya sehingga tujuan akan tercapai. 

13) Berani mengambil risiko : memiliki mental berani untuk memulai usaha 

tanpa harus diliputi rasa takut meskipundalam kondisi tidak pasti. 
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2.1.6 Alasan Seseorang Berwirausaha 

 
Beberapa alas an seseorang berwirausaha menurut Yuyun Wirasasmita 

dalam (Suryana 2014: 52-53), sebagai berikut: 

1.) Alas an keuangan, yaitu seseorang berwirausaha karena untuk mencari 

nafkah, untuk menjadi kaya, untuk mencari pendapatan tambahan, dan 

untuk jaminan stabilitas keuangan. 

2.) Alas an sosial, yaitu seseorang berwirausaha karena untuk memperoleh 

gensi atau status, untu dapat dikenal dan dihormati, contohnya bagi orang 

tua di desa. Didalam masyarakat seseorang tidak ingin dipandang rendah 

oleh orang lain. 

3.) Alas an pelayanan, yaitu seseorang berwirausaha karena ingin memberi 

pekerjaan pada msayarakat yang membutuhkan, ingin menatar 

masyarakat, untuk membantu perekonomian dalam masyarakat demi 

masa depan anak-anak dan keluarga mereka 

4.) Alas an memenuhi diri, yaitu seseorang berwirausaha karena 

menginginkan menjadi atasan dalam menjalankan usahanya dengan 

kemampuan sendiri guna mencapai tujuan dan menghindari 

ketergantungan pada orang lain. 
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2.2 Pembelajaran Kewirausahaan 

 
2.2.1 Pengertian Pembelajaran 

 
Pembelajaran berasal dari kata dasar belajar, Hmalik (2008: 28) 

berpendapat bahwa “belajar adalah proses perubahan tingkah laku 

individu melalui interaksi dengan lingkungan”. Perubahan sebagai hasil 

proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk, seperti berubah 

pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan. 

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional menyatakan bahwa “pemeblajaran pada hakekatnya 

merupakan proses interaksi serta didik dengan pendidikan dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar”. Menurut Sudjana Dalam 

(Sugihartono dkk 2013: 80) pembelajaran merupakan setiap upaya yang 

dilakukan secara sengaja oleh pendidikan yang menyebabkan siswa 

emlakukan kegiatan belajar. Menurut Nasution dalam (Sugihartono dkk 

2013:80) pemeblajaran merupakan aktivitas untuk mengatur keadaan 

laingkungan sehingga peserta didik belajar dalam sebaik mungkin. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran adalah suatu upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh 

guru/dosen untuk membelajarkan dan mengatur lingkungan yang baik 

sehingga siswa dapat belajar dengan hasil yang optimal. 
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2.2.2 Komponen-Komponen Pembelajaran 

 
Interaksi merupakan ciri utama dari kegiatan pembelajaran, baik 

antara yang belajardengan lingkungan belajarnya, baik itu guru, teman, 

media pembelajaran, atau sumber-sumber belajar yang lain. Ciri laindari 

pembelajaran yaitu berhubungan dengan komponen-komponen 

pembelajaran. Fathurrohman &Sulistyorini (2012:37) mengelompokkan 

komponen-komponen pembelajran yaitu guru,isi atau materi pendidikan, 

dan siswa. Interaksi antara tiga komponen utama melibatkan metode 

pembelajaran, media pembelajaran, evaluasi, dan penataan lingkungan 

tempat belajar, sehingga tercipta situasi pembelajaran yang 

memungkinkan tercapainya tujuan pembelajaran. 

2.2.3 Tujuan Pembelajaran 

 
Menurut Sanjaya (2006:63) tujuan pembelajaran merupakan 

kemampuan (kompetensi) atau keterampilan yang diharapkan dapat 

dimiliki oleh siswa setelah mereka melakukan proses pembelajaran 

tertentu. Tujuan merupakan suatu cita-cita yang ingin dicapai dari 

pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dibangun oleh 

dosen dan mahasiswa merupakan kegiatan yang bertujuan, oleh karena itu 

hendaknya segala sesuatu yang dilakukan oleh guru/dosen dan mahasiswa 

diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

2.2.4 Metode Pembelajaran 

 

Menurut Sanjaya (2006:147) metode mengajar adalah cara yang 

dipergunakan guru unuk mengimplemantasikan rencana yang sudah 
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disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai 

secara optimal. Dengan menggunakan metode yang tepat dalam suatu 

pembelajaran maka apa yang hendak disampaikan akan dapat dengan 

mudah diterima oleh siswa dan tujuan dari pembelajaran tersebut akan 

dapat tercapai. Dalam melaksanakan proses pembalajaran tersebut akan 

dapat tercapai. 

Menurut Sugihartono dkk (2013: 81-82) bebrapa metode pembelajaran 

adalah sebagai berikut: 

(1) Metode ceramah : guru/dosen dalam menyampaikan materi kepada 

siswa melalui bahasa lisan dan hanya terjadi komunikasi satu arah. 

(2) Metode Tanya jawab: guru dalam penyajian materi pembelajaran 

dengan cara bertanya kepada siswa 

(3) Metode diskusi: metode pembelajaran yang berupa pemebrian 

masalah kepada siswa dan siswa diminta untuk memecahkan masalah 

tersebut secara berkelompok. Hal ini bertujuan untuk mendorong 

siswa bersikap toleran. 

(4) Metode eksperimen: metode pembelajaran dalam bentuk pemberian 

kesempatan kepada siswa untuk melakukan sesuatu proses atau 

percobaan, dengan metode ini diharpkan siswa dapat sepenuhnya 

terlibat dalam perencanaaneksperiment, pengumpulan fakta dan 

sebagainya. 
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2.2.5 Media Pembelajaran 

Media pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu alat untuk 

menyalurkan pesan kepada peserta didik dalam proses belajar mengajar. 

Pernytaan ini sesuai pendapat dari Agus Wibowo (2012:112) yang 

menyatakan bahwa media pembelajaran sebagai segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk menyalurkan pesan atau isi pelajaran, merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan siswa, sehingga dapat 

mendorong proses belajar mengajar. 

2.2.6 Lingkungan Tempat Belajar 

 
Menurut Tatang (2012:219) proses pembelajaran dipengaruhi 

oleh lingkungan yang ada disekitarnya, baik lingkungan menunjang 

maupun menghambat proses pencapaian tujuan pembelajaran. 

Guru/dosen harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman 

agar siswa dapat belajar dengan baik. Menurut Sanjaya (2006:146) 

terdapat dua hal yang merupakan faktor lingkungan belajar, yaitu: 

1.)  Lingkungan fisik yang meliputi keadaan dan kondisi 

sekolah/kampus, seperti perpustakaan, secret ukm,dll 

2.) Lingkunga psikologis adalah iklim sosial yang ada di lingkungan 

kampus/sekolah itu sendiri misalnya keharmonisan antara guru/dosen 

siswa/mahasiswa 

3.) Sekolah/kampus yang mempunyai hubungan baik secara internal 

ditunjukkan dengan adanya kerjasama yang baik antar 

dosen, saling menghargai dan saling membantu maka memungkinakan 
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suasana belajar mahasiswa. 

Berdasarkan komponen-komponen diatas maka pembelajaran 

kewirausahaan dapat diukurmelalui indicator sebagai berikut: metode 

pembelajaran, media pembelajaran, kualitas tenaga pendidik, dan fasilitas 

belajar mengajar 

2.2.7 Pengertian Kewirausahaan 

 

Kashmir (2011:21) berpendapat bahwa “kewirausahaan adalah 

suatu kemampuan menciptakan kegiatan usaha” Menurut Suryana 

(2014:15) bahwa kewirausahaan merupakan kreatif dan inovatif yang 

dapat dijadikan dasar untuk menciptakan peluang usaha agar meraih 

kesuksesan dalam usaha. Kreatif merupakan kemampuan yang dimiliki 

oleh seorang wirausaha untuk mengembangkan ide-idebaru dan 

menemukan cara-cara baru. Sementara itu inovatif merupakan 

kemampuan yang dimiliki oleh seorang wirausaha untuk menerapkan 

kreatif dalam rangka memecahkan persoalan bisnis dan peluang untuk 

meningkatkan dan memperkaya kehidupan. 

Menurut Hamdani (2014:43) kewirausahaan adalah sikap dan jiwa 

yang selalu aktif dan kreatif menciptakan sebuahusaha untuk 

meningkatkan pendapatan. Dalam jiwa kewirausahaan tertanamjiwa yang 

selalu aktif, kreatif, berkarya, dan inovatif utnuk meningkatkan 

pendapatan dalam ushanya. Dalam menciptakan suatu usaha diperlukan 

kemampuan yang kreatif dan inovatif sehingga dapat menghasilkan 

produk yang berbedadari yang sudah ada sebelumnya. 
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Stoner dalam Jamal Ma’mur Asmani (2011:24) mengemukakan 

bahwa “padadasarnya kewirausahaan bergerak dari kebutuhan 

dasarmanusia untuk berprestasi”. Kewirausahaan dapat dibentuk pada diri 

seseorang melalui pendidikan dan pelatihan. Belajar mengenali peluang 

dengan pemanfaatan sumber daya untuk menghadapi resiko dan 

memberaksikan bisnis baru. 

Menurut Bukirom et al. (2014:144) untuk mengukur 

variabel kewirausahaan berdasarkan indicator berikut: 

1. Keinginan berwirausaha 

2. Wawasan 

3. Tumbuhkan ksadaran 

 
Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

kewirausahaan merupakan kemampuan dalam menciptakan sebuah bidang 

usaha melalui berfikir kreatif dan bertindak innovatif. 

2.2.8 Tujuan Kewirausahaan 

 
Dengan adanya kewiraushaan pasti terdapat tujuan yang hendak 

dicapai, berikut tujuan kewirausahaan menurut Baswori (2014:7), yaitu: 

1.) Supaya dapat meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. 

 
2.) Mewujudkan kemampuan dan kemanfaatan para wirausaha untuk 

kesejahteraan masyarakat. 

3.) Membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan 

kewirausahaan dikalangan masyarakat. 

4.) Menumbuh kembangkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan 

yang tangguh 
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2.2.9 Manfaat Kewirausahaan 

 
Kewirausahaan memiliki banyak manfaat yang dapat diperoleh untuk 

masyarakat. Menurut Daryanto&Aris (2013:7) terdapat beberapa manfaat 

kewirausahaan sebagai berikut: 

1.) Untuk menambah daya tamping tenaga kerja untuk mengurangi 

pengangguran. 

2.) Memberi contoh bagi wirausaha lain bagaimana harus bekerja keras 

3.) Berusaha mendidik masyarakat agar hidup secara efisien 

4.) Sebagai sumber untuk pencipta dan perluasan kesempatan kerja 

 
5.) Melaksanakan persaingan yang sehat terhadap wirausaha yang lain. 

 
2.2.10 Sasaran Dan Asas Kewirausahaan 

 
Menurut Baswori (2014: 9-10), kewirausahaan memiliki asas dan 

sasaran yang akan dicapai. Asas kewirausahaan adalah sebagai berikut: 

1.) Kemampuan untuk berkarya dalam kebersamaan berlandaskan 

bisnis yang sehat. 

 
2.) Kemampuan bekerja secara tekun, teliti, dan produktif. 

 
3.) Kemampuan memecahkan masalah dan menagmbil keputusan serta 

keberanian mengambil resiko bisnis. 

Sasara kewirausahaan sebagai berikut: 

 
1.) Pera generasi muda pada umumnya remaja, anak putus sekolah, an 

calon wirausaha. 

2.) Para pelaku ekonomi terdiri atas para pengusaha kecil dan koperasi 
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3.) Instansi pemerintah yang melakukan kegiatan BUMN, organisasi, 

dan kelompok-kelompok masyarakat. 

2.2.11 pengertian pembelajaran kewirausahaan 

 
Berdasarkan pengertian tentang pembelajaran dan kewirausahaan 

di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kewirausahaan 

merupakan upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh guru/dosen untuk 

membelajarkan tentang kewirausahaan dan menata lingkungan dengan 

baik sehingga sswa/mahasiswa dapat mengetahui kiat-kiat dalam 

menciptakan bisnis baru. 

Pembelajaran kewirausahaan dikampus berupa teori dan praktik. 

Proses pembelajaran kewirausahaan dilakukan dalam kelas, dosen 

menyampaian materi dan pemberian tugas. Dalam menyampaikan materi, 

selanjutnya pembelajaran praktik kerwirausahaan langsung terjun ke 

lapangan usaha. Pembelajaran prakti kewirausahaan yang dilaksanakan 

di Stie NOBEL INDONESIA berupa praktik direct selling yang bertujuan 

untuk memberikan wadah/tempat bagi mahasiswa yang mempunyai 

usaha untuk menajajakan bisnis barunya. 

Pembelajaran kewirausahaan mengajarkan penanaman nilai-nilai 

kewirausahaan yang akan dapat mempupuk kemandirian dan kejujuran. 

Pemerintah telah mengeluarkan Intruksi President No 4 Tahun 

1995 tentang gerakan nasional memasyarakatkan dan membudayakan 

kewirausahaan. Intruksi ini mengamanatkan kepada seluruh masyarakat 
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dan bangsa Indonesia untuk mengembangkan program-program 

kewirausahaan 

2.2.12 Tujuan Pembelajaran Kewirausahaan 

 
Tujuan pembelajaran kewirausahaan hendaknya pada pembentukan 

Sikap dan perilaku yang memiliki kemampuan kreatif dan inovatif. 

Menurut suherman (2010: 2) tujuan pembelajaran kewirausahaan yaitu: 

1.) Pemahaman mengenai konsep 

 
2.) Pemahaman mengenai jiwawirausaha 

3.) Pengembangan diri mahasiswa 

4.) Aspek manajemen bisnis 

 
5.) Pemasara, penjuala, dan teknik optimalisasi komunk 

6.) Kreatifitas, inovasi, kepemimpinan, dan komunikasi. 

7.) Teknik-teknik berwirausaha 

 
8.) Langkah-langkah memasuki uniaus 

9.) Dasar-dasar ilmu ekonomi 

     10.) Pengembangan usaha. 

 
     11.) Studi kelayakan 

 
     12.) Etika bisnis 
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2.3 Lingkungan Keluarga 

 
2.2.1 Pengertian Lingkungan Keluarga 

 
Menurut semiawan (2010:1) lingkungan keluarga adalah 

media pertama dan utama yang berpengaruh terhadap perilaku dalam 

perkembangan anak. Lingkungan keluarga merupakan kelompok 

terkecil di masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan saudara kandung 

merupakan tempat pembelajaran yang pertama kali dialami oleh anak. 

(Hekmawati 2010:1) Dari orangtua anak belajar mengenai berbagai 

hal dalam kehidupannya seperti ilmu pengetahuan atau keterampilan 

hidup dan keteladanan orang tua. 

Menurut KBBI lingkungan adalah segala sesuatu yang ada 

disekitar makhluk hidup atau manusia yang mempengaruhi 

perkembangan hidup makhluk hidup atau manusia tersebut. Menurut 

khairani (2013:194) keluarga merupakan pendidikan utama yang 

pertama kali diterima oleh anak, karena dalam keluarga inilah anak 

pertama kali mendapatkan pendidikan dan bimbingan setelah mereka 

dilahirkan. Dimana dalam lingkungan keluarga orangtua akan 

mempengaruhi perkembangan dan tingkahlaku anak dimasa yang akan 

datang, orang tua dapat mempengaruhi dalam pemilihan pekerjaan 

anak termasuk dalam hal ini adalah menjadi seorang wirausaha. Hal 

ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh soemanto (1999:38) 

“orang tau merupakan peletak dasar bagi persiapan anak-anak agar 

dimasa yang akan datang dapat menjadi pekerja yang efektif”. 
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Keluarga mempunyai peran penting dalam membentuk jiwa 

kewirausahaan pada diri anak, karena sikap dan aktivitas sesama 

anggota keluarga saling mempengaruhi dan saling berkaitan satu sama 

lain. Menurut Slameto (2003: 62:66) faktor-faktor keluarga dibedakan 

menjadi lima antara lain: Cara orangtua mendidik, Relasi antar 

anggota keluarga, Suasana rumah, Keadaan ekonomi keluarga, 

Pengertian orang tua Latar belakang orang tua. Berdasarkan uraian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa lingkungan keluarga adalah 

kelompok terkecil di masyarakat dan merupakan lingkungan pertama 

dan utama yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku anak. 

Menurut (Jamal Ma’mur Asmani 2011:110) semangat 

wirausaha pad anak sebaiknya ditumbuhkan dari usia sedini mungkin 

sehingga akan tertanam jiwa dan sikap wirausaha pada anak dan secara 

tidak langsung minat anak  untuk berwirausaha akan muncul. Selain 

itu minat seorang anak untuk menjadi wirausaha erbentuk apabila 

keluarga membreikan dorongan yang positif terhadap minat tersebut. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keluarga adalah 

kelompok terkecil dimasyarakat dan merupakan lingkungan pertama 

dan utama yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku anak. 
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2.2.2 Fungsi Keluarga 

 

Seiring dengan perjalanan hidupnya yang diwarnai faktor internal 

(kondisi fisik, psikis, dan moralitas anggota keluarga) dan faktor eksternal 

(perubahan sosial budaya), maka setiap keluarga mengalami perubahan 

yang beragam. Keluarga yang fungsional (normal) yaitu keluarga yang 

telah mampu melaksanakan fungsinya. Dalam hal ini fungsi keluarga 

terdiri dari fungsi pendidikan dan sosialisasi. Fungsi pendidikan 

menyangkut penanaman, pembimbingan, dan keterampilan-keterampilan 

terkait berwirausaha yang bermanfaat bagi anak, sedangkan fungsi 

sosialisasi menyangkut fungsi keluarga sebagai faktor penentu yang 

sangat mempengaruhi kualitas generasi yang akan datang. Keluarga 

mempengaruhi perkembangan anak untuk menaati peraturan, bekerjasama 

dengan orang lain, jujur, dang bertanggung jawab dalam hal berwirausaha 

2.2.3 Status Ekonomi keluarga 

 
Status ekonomi keluarga dianggap merupakan faktor yang 

mempengaruhi tumbuh kembang dan kepribadian remaja. Keadaan ekonomi 

keluarga yang relative kurang menyebabkan kebutuhan pokok pada anak 

kurang terpenuhi biasanya justru akan membuat anak termotivasi untuk 

lebih bekerja keras agar berhasil dimasa yang akan datang dan menekankan 

kepatuhan pada figure-figur yang mempunyai otoritas. Keadaan ekonomi 

keluarga yang berlebihan biasanya akan menyebabkan orang tua kurang 

memberikan perhatian kepada anaknya, krna orang tua merasa semua 

kebutuhan yang didapatkan oleh anaknya. 
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Seperti yang telah disampaikan diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa yang meliputi indikator lingkungan keluarga adalah pendidikan 

keluarga,sikap dan perlakuan orang tua terhadap anak,dan status ekonomi 

2.3.4 Cara Orang Tua Dalam Menanamkan Jiwa Kewirausahaan Pada 

Anak 

Orang tua merupakan pendidik pertama yang dialami anak sejk 

dilahirkan. Oramg tua yang berjiwa kewirausahaan kepada anaknya. 

Menurut Jamal Ma’mur Asmani (2011:14) cara yang dilakukan orang 

tua untuk menanamkan jiwa kewirausahaan pada anaknya sebagai 

berikut: 

1.) Anak didorong untuk memanfaatkan segala sesuatu, Anak dilatih 

memanfaatkan segala sesuatu yang ada, sepeti waktu, uang barang, 

peluang dan lain sebagainya. Sosok wirausaha akan mampu 

memanfaatkan segala situasi menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi 

diriya. Misalnya anak mempunyai waktu luang setelah pulang 

sekolah, maka akan terdorong untuk melakukan kegiatan yang 

bermanfaat bagi dirinya di masa depan, misalnya berjualan, 

membaca dan lain sebagainya 

2.) Mengajarkan pentingnya proses daripada hasil, Orang tua harus 

mengajarkan pentingnya memahami proses sesuatu, bukan hasilnya. 

Misalnya, anak diberi uang jajan, orang tua menerangkan bahwa 

uang tersebut ada karena kerja. 

3.) Merangsang sikap tidak takut gagal dan berani mengambil  
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resiko, Dalam proses yang berjalan, tidak selamanya hasil sesuai 

dengan keinginan , kadang kegagalan menghampiri. Orang tua harus 

cepat memberikan motivasi kepada anak bahwa gagai itu kesuksesan 

yang tertunda, dengan kegagaln itulah orang akan memperbaiki diri. 

 
2.4 Penelitian Terdahulu 

 

 
 

Tabel 2.1 

Penelitian terdahulu 

No Nama peneliti Judul penelitian Hasil penelitian 

 

 
 

1 

 

Yati suhartini 

(2011) 

 

Analisis Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi Minat 

Mahasiswa Dalam 

Berwirausaha 

 
Faktor-faktor yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

pendapatan, perasaan senang, 

lingkungan keluarga, dan 

pendidikan. Hasil penelitian ini 

menunjukkan faktorfaktor 

pendapatan, perasaan senang, 

lingkungan keluarga, dan 

pendidikan berpengaruh dalam 

tumbuhnya minat berwiraswasta. 

 

 
 

2 

 
Yulia Evaliana 

 (2015) 

 

Pengaruh Efikasi Diri dan 

Lingkungan Keluarga 

Terhadap Minat Berwirausaha 

Siswa 

 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

efikasi diri, lingkungan 

keluarga, minat 

berwirausaha siswa 
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tergolong baik, efikasi 

diri dan lingkungan 

keluarga secara parsial 

mempengaruhi minat 

berwirausaha siswa, 

serta efikasi diri adalah 

variabel dominan yang 

mempengaruhi minat 

berwirausaha siswa. 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Deden Setiawan 

(2016) 

 

 

Pengaruh Ekspektasi 

Pendapatan, Lingkungan 

Keluarga, dan pendidikan 

kewirausahaan terhadap minat 

berwirausaha. 

 
 

Ekspektasi Pendapatan, 

Lingkungan Keluarga, dan 

Pendidikan Kewirausahaan 

mempunyai pengaruh positif 

terhadap Minat Berwirausaha. 

Persamaan regresi hasil analisis 

regresi linear berganda adalah Y = 

6,151 +0,143X1 + 0,594X2 

+0,033X3 dan bernilai positif. 

 

2.5 Kerangka Pikir 

 
Kerangka pikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis hubungan 

antara variable yang akan diteliti. Menurut uma sakaram (sugiyono, 2017), 

mengemukakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual 

tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah di 

definisikan sebagai masalah yang penting. Berdasarkan teori diatas, maka 
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dapat  dirumuskan kerangka pikir sebagai berikut: 

1. Hubungan antara pembelajaran kewirausahaan dengan minat 

berwirausaha, pembelajaran kewirausahaan adalah pembelajaran yang 

bertujuan untuk menumbuhkan minat berwirausaha sehingga dapat 

mencetak enteurpreneur guna memajukan taraf ekonomi suatu Negara 

2. Hubungan antara lingkungan keluarga terhadap minat berwirausaha, 

Karena Orang tua adalah pihak yang bertanggung jawab penuh 

dalam proses ini. Seorang anak haru diberikan motivasi diri untuk 

berkerja keras, diberi kesempatan untuk bertanggung jawab atas apa 

yang diperbuat. Salah satu unsur kepribadian adalah minat. Minat 

berwirausaha akan terbentuk apabila keluarga memberikan respon 

positif terhadap minat tersebut, karena sikap dan aktifatas sesama 

keluarga saling mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak 

langsung. 

 

3. Hubungan antara pemeblajaran kewirausahaan dan lingkungan 

keluarga terhadap minat berwirausaha, pembelajaran kewirausahaan 

dan lingkungan keluarga merupakan aspek yang paling penting dalam 

menumbuhkan minat berwirausaha terhadap setiap individu 

Penelitian ini menguji bagaimana pembelajaran kewirausahaan dan 

lingkungan keluarga terhadap minat berwirausaha mahasiswa Stie 

Nobel Indonesia. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yang 

diuji, pembelajaran kewirausahaan dan lingkungan keluarga (variabel 

independen), dan minat berwirausaha ( variabel dependen), oleh 
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kesimpulan 

karena itu peneliti melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui 

pengaruh pembelajaran kewirausahaan dan lingkungan keluarga 

terhadap minat berwirausaha mahasiswa Stie Nobel Indonesia. 

Berdasarkan penjelasan kerangka berpikir diatas, dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

 

 

 
 

 
 

Pembelajaran Mata kuliah 

Kewirausahaan (X1) 

 
Lingkungan Keluarga (X2) 

   

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mahasiswa Stie Nobel Indonesia 

 
 

Analisis regresi berganda 

Minat berwirausaha (Y) 
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2.6 Hipotesis 

 
Berdasarkan deskrips teoritis dan kerangka berpikir diatas maka 

diajukan hipotesis sebagai berikut: 

1. Di duga bahwaPembelajaran Mata Kuliah Kewirausahaan dan 

Lingkungan Keluarga Berpengaruh secara parsial terhadap 

Minat Berwirausaha Mahasiswa Stie Nobel Indonesia 

2. Di dugaPembelajaran Mata Kuliah Kewirausahaan dan 

Lingkungan Keluarga Berpengaruh secara simultan terhadap 

Minat Berwirausaha Mahasiswa Stie Nobel Indonesia 

3. Di duga bahwa Pembelajaran Mata Kuliah Kewirausahaan yang 

paling berpengaruh Terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa 

Stie Nobel Indonesia 
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BAB III 

 
METODE PENELITIAN 

 

 
 

3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian 

 
Penelitian ini dilakukan di Stie Nobel Indonesia. Waktu penelitian dan 

penyusunan laporan diperkirakan kurang lebih 1 (satu) bulan 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

 

Untuk mendapatkan sata yang betul-betul akurat maka diperlukan teknik 

pengumpulan data yang paling tepat. Maka pada pengumpulan data sebagai 

bahan penelitian akan digunakan teknik kuesioner (angket). Kuesioner 

merupakan teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara 

memberikan beberapa pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk menjawabnya.Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam 

penelitian, makapenulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai 

berikut: 

1) Metode observasi/ pengamatan 

 
Observasi adalah “kegiatan pengumpulan data dengan melakukan 

penelitian yang melakukan penelitian langsung terhadap kondisi 

lingkungan objek penelitian tersebut (siregar,2013:19) 

2) Metode kuesioner / angket 

 
Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang 

memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, 

dan 
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karakteristik yang bisa berpengaruh oleh system yang diajukan 

maupun oleh system yang sudah ada 

3) Metode wawancara atau interview 

 
Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti 

untuk mendapatkan keterangan lisan melalui percakapan atau berhadapan 

muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti. 

Wawancara ini dilakukan untuk melengkapi informasi yang diperoleh 

melalui pengumpulan data sekunder atau observasi. Agar wawancara 

berjalan dengan baik, maka peneliti terlebih dahulu harus mengetahui 

sasaran maksud, tujuan dan masalah apa yang dibutuhkan pemecahnya, 

untuk itu maka pedoman wawancara harus dipersiapkan terlebih dahulu. 

 

 
3.3 Jenis Dan Sumber Data 

 
Yang Dimaksud Dengan Sumber Data Dalam Penelitian Ini Ialah 

Subjek Dimana Data Dapat Diperoleh. Peneliti Menggunakan Kuesioner 

(Angket) Dalam Pengumpulan Datanya Maka Sumber Data Untuk 

Penelitian Kali Ini Adalah Responden Yaitu Mahasiswa Stie Nobel 

Indonesia. Dalam Peneltian Ini Peneliti Juga Akan Berusaha 

Mengumpulkan Data-Data Dari Beberapa Sumber Yang Bersangkutan 

Antara Lain Ketua Jurusan, Dosen Mata Kuliah Kewirausahaan, mahasiswa, 

Dan Karyawan/Staf Di Stie Nobel Indonesia, Dimana Yang Menjadi Objek 

Penelitian Ini Adalah Mahasiswa Stie Nobel 
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Indonesia, Berkaitan Dengan Perihal tersebut, maka sumber data 

tersebut dibagi menjadi : 

1. Data primer 

 
Data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari 

lapangan oleh peneliti, data primer disebut juga dengan data asli atau data 

baru. Sumber data dalam penelitian ini dapat diperoleh melalui 

wawancara dengan para responden yang telah disebutkan tadi yaitu, 

minat berwirausaha mahasiswa Stie Nobel Indonesia yang berhubungan 

denga pembelajaran kewirausahaan dan lingkungan keluarga 

2. Data sekunder 

 
Data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang-orang yang telah 

melakukan penelitian sebelumnya atau data yang telah ada, seperti data-

data mahasiswa Stie Nobel Indonesia 

3.4 Populasi Dan metode sampling 

 
1) Populasi 

 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya 

(sugiyono,2011:80).  Dilihat dari kompleksitas objek populasi, maka 

populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah populasi homogen 

(keseluruhan individu yang menjadi anggota populasi memiliki sifat yang 

relatif sama antara yang satu dan yang lain dan mempunyai ciri tidak 

terdapat perbedaan hasil tes dari jumlah tes populasi yang berbeda). 
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Adapun populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah Mahasiswa 

STIE Nobel Indonesia Makassar yaitu 556 populasi yang di ambil 

berdasarkan angkatan 2016-2017-2018 

2) Sampel 

 
Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut, pengambilan sampel dilakukan dengan teknik “ simple 

random sampling”, yaitu cara pengambilan sampel dimana setiap anggota 

populasi memiliki kesempatan yang sama dengan yang lainnya, untuk 

menjadi anggota sampel. sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa 

Stie Nobel Indonesia. Jumlah sampel ditentukan berdasarkan perhitungan 

dari rumus (slovin) dengan tingkat kesalahan ditolerir sebesar 10% 

dengan formul sebagai berikut:  

 

 
Keterangan: 

 

Dimana: 

 n = jumlah sampel 

 N = jumlah populasi  

d2 = presisi (ditetapkan 10%) 

                                  𝑛 =
556

[556×(0,12)]+1
  

                                  𝑛 =
556

[556×(0,001)]+1
  

                                  𝑛 =
556

5,49+1
=

556

6,49
= 82,8 = 83 

 
3.5 Analisis Data 

 
Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk 
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mengolah hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan.Dengan 

melihat kerangka pemikiran teoritis, maka teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif.Dalam penelitian 

ini analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh Mata Kuliah 

Kewirausahaan dan Lingkungan Keluarga Terhadap Minat Berwirausaha 

Mahasiswa Stie Nobel Indonesia, menggunakan analisis regresi linier 

berganda. 

3.5.1 Uji Instrumen Penelitian 

 

1) Uji Validitas, Menurut Ghozali (2011), uji validitas digunakan untuk 

mengetahui tingkat kevalidan dari instrumen (kuesioner) yang 

digunakan dalam pengumpulan data. Suatu kuesioner dikatakan valid 

jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu 

yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk melakukan uji validitas 

dilihat dari table Item-Total Statistics. Nilai tersebut dibandingkan 

dengan nilai r hitung > r tabel maka dikatakan valid. 

2) Uji Reliabilitas, Menurut Ghozali (2013), realibilitas merupakan alat 

untuk menguji kekonsistenan jawaban responden atas pertanyaan di 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang 

terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. 

Untuk mengukur reliabel dari instrumen penelitian dilakukan dengan 

Cronbach’s Alpha. Uji reliabilitas dilakukan dengan metode one shot 

dimana pengukuran dilakukan hanya satu kali dan kemudian hasilnya 

dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antara 
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jawaban. Dalam pengukurannya one shot akan dilakukan dengan analisis 

Cronbach’s Alpha. (Ghozali, 2013) mengklarifikasi nilai Cronbach’s 

Alpha sebagai berikut: 

 

a. Nilai Cronbach’s Alpha antara 0,00 – 0,20 dikatakan kurang reliabel. 

 

b. Nilai Cronbach’s Alpha antara 0,21 – 0,40 dikatakan agak reliabel. 
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c. Nilai Cronbach’s Alpha antara 0,41 – 0,60 dikatakan cukup reliabel. 

 

d. Nilai Cronbach’s Alpha antara 0,61 – 0,80 dikategorikan reliabel. 

 

e. Nilai Cronbach’s Alpha antara 0,81 – 1,00 dikatakan sangat reliabel. 

 
 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

 

1. Uji Normalitas, Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi 

normal. Seperti diketahui uji t mengansumsikan bahwa nilai residual 

mengikuti distribusi normal. Cara untuk mendeteksi apakah residual 

berdistribusi normal atau tidaknya dengan analisis grafik dan uji statistik. 

Untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak dilakukan uji 

statistik One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Residual berdistribusi 

normal jika memiliki signifikansi > 0,05 (Ghozali, 2013). 

2. Uji Multikolinearitas, Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(Independen). Kriteria pengujian pada uji multikolinearitas, nilai 

Tollerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 menunjukkan adanya 

multikoliearitas antar variabel independen dalam model regresi (Ghozali, 

2013). 

3. Uji Heteroskedastisitas, Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual 

suatu pengamatan kepengamatan lain. Jika variance dari 
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residual satu pengamatan kepengamatan lain, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda maka disebut heteroskedastisitas, 

metode pengujian yang digunakan adalah dengan metode Uji Glejser. Uji 

Glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen 

dengan nilai absolut residualnya. Jika nilai signifikansi antara variabel 

independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2013) 

 
3.5.3 Analisis Regresi Berganda 

 
 

Dalam penelitian ini, Uji Regresi digunakan untuk menguji 

hipotesis. Secara teoritis ada pengaruh antara variabel independen yang 

terdiri dari pembelajaran kewirausahaan, lingkungan keluarga, dan minat 

berwirausahaHubungan antar variabel dapat diperlihatkan melalui rumus 

regresi berganda sebagai berikut: 

 
 

 
Keterangan: 

 

 

Y = Minat Berwirausaha 

 

 = Pembelajaran Kewirausahaan 

 

 

 
a 

= 

 
= 

Lingkungan Keluarga 

 
Konstanta 
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e = Variabel Penganggu 

 

 = Koefisien Regresi Variabel Pembelajran Kewirausahaan 

 

 

 

3.5.4 Uji Hipotesis 

= Koefisien Regresi Variabel Lingkungan Keluar 

 

 

 

1. Uji Determinasi (        ),  Koefisien  determinasi (      )  

digunakan  untuk  mengetahui  presentase variabel independen 

secara bersama sama dapat menjelaskan variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Jika koefisien 

determinasi (   ) = 1, artinya variabel independen memberikan semua 

informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi variabel dependen.  Jika  koefisien 

determinasi (         )  = 0, artinya variabel independen tidak 

mampu menjelaskan variasi variabel dependen (Sugiyono, 

2011). 

2. Uji t (Parsial), Uji t yaitu suatu uji untuk mengetahui 

signifikasi dari pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen secara individual dan menganggap 

dependen yang lain konstan. Apabila nilai   > 

maka variabel independen mempengaruhi  variabel  dependen,  

sebaliknya jika nilai                                < 
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3.Maka variabel independen secara individual tidak 

mempengaruhi variabel dependen t (Sugiyono, 2011). 

Uji F (Uji Simultan), Uji ini digunakan mengetahui pengaruh 

secara bersama-sama variabel  bebas  secara  signifikan  

terhadap  variabel terikat. Dimana                       ,   >  maka 

maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas dapat 

menerangkan variabel terikatnya  secara  serentak. Sebaliknya, 

apabila                     <                          maka dapat 

dikatakan variabel bebas tidak memiliki pengaruh terhadap 

variabel terikatnya. Untuk lebih mudahnya, dapat dengan 

melihat probabilitas dan membandingkannya dengan taraf 

kesalahan (α) yang digunakan yaitu 5% atau 0,05. Jika 

probabilitasnya < taraf kesalahan, maka dapat dikatakan bahwa 

variabel bebas dapat menerangkan variabel terikatnya secara 

serentak, begitu pula sebaliknya. 
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3.6 Definisi Operasional 
 

 

Tabel 3.1 Definis Operasional 
 

 
Variabel Definisi Variabel Indikator Skala 

Pembelajaran 

kewirausahaan 

(X1) 

pembelajaran kewirausahaan merupakan 

upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh 

guru/dosen untuk membelajarkan tentang 

kewirausahaan dan menata lingkungan 

dengan baik sehingga sswa/mahasiswa 

dapat mengetahui kiat-kiat dalam 

menciptakan bisnis baru. 

Menurut Bukirom et al. 

(2014:144) untuk 

mengukur variabel 

kewirausahaan 

berdasarkan indicator 

berikut: 

- Keinginan 

berwirausaha 

- Wawasan 

- Tumbuhkan 

ksadaran 

 

 

 

 

 

 
Likert 

Lingkungan 

keluarga(X2) 

keluarga adalah kelompok terkecil 

dimasyarakat dan merupakan lingkungan 

pertama dan utama yang mempengaruhi 

perkembangan dan tingkah laku anak. 

Menurut Slameto (2003: 

62:66) faktor-faktor 

keluarga dibedakan 

menjadi lima antara lain, 

 

- Cara orangtua 

mendidik 

- Relasi antar 

anggota keluarga 
- Suasana rumah 

- Keadaan ekonomi 

keluarga 

- Pengertian orang 

tua 

- Latar belakang 

orang tua 

 

 

 

 

 

 

 
 

Likert 

Minat 

berwirausaha 

Adalah keinginan, ketertarikan, serta 

kesediaan untuk bekerja keras atau 

Menurut Stutanto 

(2016:277), indikator 
Likert 



45 

 

(Y) ebrkemauan keras untuk berdikari atau 

berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya 

melalui wirausaha 

minat berwirausaha ada 

empat yaitu: 

 

-perasaan senang 

 
-ketertarikan 

 
-perhatian 

 
-dan keterlibatan 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum STIE Nobel Indonesia Makassar 

 4.1.1 Sejarah singkat STIE Nobel Indonesia Makassar 

Diawali dengan didirikannya Yayasan Pendidikan Nobel Indonesia 

pada tahun 1997 di kota Makassar oleh dua tokoh yang peduli terhadap 

Pendidikan, Yaitu Drs.HB.Amiruddin Maula, SH.,M.Si.,MH.  dan 

Drs.H.Sjarlis Iljas, M.Ec.Akuntan (alm). Pada awal berdiri Yayasan 

tersebut, telah didirikan sebuahlembaga didalamnya yang bergerak dalam 

bidang pengembangan manajemen, yaitu Lembaga Pendidikan dan 

pelatiahan manajemen (LPPM) Nobel Indonesia makassar. Aktivitas 

Lembaga tersebut, lebih banyak melakukan pelatihan-pelatihan dibidang 

pengembangan sumber daya manusia, khususnya pemerintahan dan 

hubungannya tergadap keuangan daerah. Selain itu, juga membuka program 

Pendidikan setara diploma satu dalam bidang pariwisata dan perhotelan 

serta ekspor-impor.  

Pada tahun 1998, kedua tokoh tersebut sepakat untuk mendirikan   

 perguruan tinggi bisnis. Berdasarkan keinginan tersebut, maka pada tahun 

 1999, berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan  

  Republic Indonesia, nomor: 28/D/0/1999, pada tanggal 23 februari 

 1999 resmilah lahirnya STIE NOBEL INDOESIA MAKASSR, dengan 

 membina dua jurusan program studi yaitu jurusan/program studi yaitu 
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 jurusan Manajemen (S1) dan jurusan Akuntansi (S1 dan D3).  

Demi memperkuat jaminan legalitas hukumnya serta untuk 

mendapatkan kepercayaan dari masyarakat umum, STIE Nobel Indonesia 

Makassar telah memiliki izin untuk 2 jurusan yaitu jurusan 

Manajemen dengan izin Nomor: 4417/D/T/2004 tertanggal 8 

November 2004 dan Jurusan Akuntansi dengan izin Nomor: 

12504/D/T/K-IX/2012 tertangggal 9 Juli 2012. Pada tahun 2006 

kedua program studi tersebut telah mendapatkan Status 

Akreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 

(BAN-PT). Pada tahun 2008 YPNI diakuisisi oleh Yayasan 

Nobel Makassar dibawah pimpin Ir.H.Mubyl Handaling. 

Kini STIE Nobel Indonesia telah menghasilkan ribuan 

alumni yang mampu untuk berkompetisi degan alumni dari 

perguruan tinggi lainnya. 

4.1.2 Visi Dan Misi STIE Nobel Indonesia Makassar 

1. VISI 

Menjadi perguruan tinggi bisnis yang unggul dalam menghasilkan 

sumber daya manusia dalam bidang manajemen dan akuntansi yang 

berjiwa entrepreneurship dan berwawasan global. 

  



48 

 

2. MISI 

a. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat, untuk pengembangan ilmu manajemen dan akuntasi 

yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya dunia 

usaha dalam lingkungan yang dinamis. 

b. Membangun tata kelola organisasi yang sehat, produktif, 

professional serta berintegritas dalam mendukung pencapaian 

tujuan institusi secara efektif dan efisien. 

c. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pemangku 

kepentingan (Stakeholders) yang terkait untuk pengembangan 

institusi dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

3. TUJUAN 

a. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam bidang 

manajemen dan akuntansi, berjiwa enterprenurship dan 

berwawasan global serta berkarakter terpuji untuk memenuhi 

kebutuhan pembangunan, khususnya dunia usaha dalam lingkungan 

yang dinamis. 

b. Menghasilkan riset yang dapat membantu pengembangan ilmu 

pengetahuan manajemen dan akuntansi, pengembangan dunia 

usaha dan kewirausahaan. 
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c. Memberikan pelayanan terbaik bagi segenap civitas akademika dan 

stakeholders. 

d. Memiliki kemampuan dalam memberikan kontribusi bagi 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat, khususnya dunia usaha dan 

kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian pada masyarakat. 

4.1.3 Struktur Organisasi STIE Nobel Indonesia Makassar 
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4.2 Karakteristik Responden 

4.2.1 Karakter Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

  Berdasarkan hasil penelitian mengenai karakteristik responden 

 berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut 

Tabel 4.1 

Jenis Kelamin Responden 

Keterangan jumlah persentase 

Pria 26 31,3% 

wanita 57 68,7% 

total 83 100% 

Sumber data : google form diolah 2021 

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, terlihat bahwa responden dengan jenis 

kelamin pria berjumlah 26 orang atau setara dengan 31% dan dengan jenis 

kelamin wanita berjumlah 58 orang atau setara dengan 69%, dengan 

demikian bahwa responden dari penelitian ini didominasi oleh mahasiswa 

yang berjenis kelamin wanita. 

4.3 Hasil Uji Instrumen Penelitian 

4.3.1 Uji validitas 

  Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu 

 kuesioner . dalam pegujian ini terdapat 83 responden utnuk menentukan 

 valid atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioer dinyatakan valid 

 apabila rℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔>r𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. adapun hasil uji validitas terhadap kuesioner yang 

 diisi oleh responden dengan hasil sebagai berikut 
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Tabel 4.3 hasil uji validitas 

X1 ( pembelajaran kewirausahaan) 

Pertanyaan 

Validitas 

Keterangan 
 

 

(Α=0,05) 

 

 

X1.P1 0,785 0.203 VALID 

X1.P2 0,554 0.203 VALID 

X1.P3 0,822 0.203 VALID 

X1.P4 0,753 0.203 VALID 

 

X2 (lingkungan keluarga) 

Pertanyaan 

Validitas 

Keterangan 
 

 

(Α=0,05) 

 

 

X2.P1 0,812 0.203 VALID 

X2.P2 0,802 0.203 VALID 

X2.P3 0,677 0.203 VALID 

X2.P4 0,558 0.203 VALID 

X2.P5 0,503 0,203 VALID 
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Y (minat berwirausaha) 

 

Pertanyaan 

Validitas 

Keterangan 
 

 

(Α=0,05) 

 

 

Y.P1 0,691 0.203 VALID 

Y.P2 0,693 0.203 VALID 

Y.P3 0,806 0.203 VALID 

Y.P4 0,672 0.203 VALID 

Y.P5 0,728 0,203 VALID 

 

Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa pengujian dari setiap butir 

pertanyaan yang diberikan kepada responden lebih besar dari  yaitu 0,203 

yang artinya semua butir pertanyaan dikatakan valid dan dapat dilanjutkan ke 

penelitian berikutnya 

 

 

4.3.2 Uji Reliabilitas  

  Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur bahwa variabel yang 

 digunakan untuk mengukur bahwa variabel yang digunakan benar-benar 

 bebas dari kesalahan sehingga menghasilkan  hasil yang konsisten 

 meskipun diuji berkali-kali. Hasil uji reliabilitas dengan bantuan SPSS  

 akan menhasilkan Crobach Alpha. suatu intrument dapat dikatakan 

 reliable bila memiliki Crobach Alpha lebih dari 0,61 (ghozali, 2013). 
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TABEL 4.4  

HASIL UJI RELIABILITAS 

Variabel Cronbach Alpha N of Items 

Pembelajaran 

kewirausahaan 

0,714 4 

Lingkungan keluarga 0,701 5 

Minat berwirausaha 0,765 5 

Data diolah 2021 spss 

 Berdasarkan table 4.4, diketahui bahwa nilai Cronbach Alpha dari seluruh 

variable yang diujikan nilainya > 0,61. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 

seluruh variable dalam penelitian ini dinyatakan reliabel. 

 

4.4 Analisis Hasil Dekskriptif 

4.4.1 Pembelajaran Kewirausahaan 

Variabel X1 pada penelitian ini adalah pembelajaran kewirausahaan 

yang diukur melalui 4 pertanyaan yang disebarkan ke 83 responden dan 

mempresentasikan hasil tanggapan responden tentang kepuasan kerja 

dijelaskan dalam table berikut ini 

Tabel 4.5  

Distribusi jawaban responden variabel pembelajaran kewirausahaan (X1) 

 

No. Pertanyaan STS TS N S SS Skor 

1 

Dengan belajar 

kewirausahaan saya 

mempunyai keinginan 

untuk berwirausaha 

0% 1,2% 2,5% 34,6% 61,7% 100% 

2 

Metode pembelajaran 

kewirausahaan yang 

saya terima membuat 

saya memahami 

konsep kewirausahaan 

0% 0% 2,5% 60,2% 37,3% 100% 
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3 

Media pembelajaran 

kewirausahaan yang 

digunakan dapat 

memotivasi saya 

berwirausaha 

1,2% 0% 3,6% 54,2% 41% 100% 

4 

Mengikuti direct 

selling selalu dapat 

memberikan saya 

motivasi dalam 

berwirausaha 

1,2% 0% 4,8% 49,4% 44,6% 100% 

 

Table 4.5 menunjukkan bahwa sebanyak 1,2% mahasiswa menjawab “Sangat 

Tidak Setuju” pada pernyataan “media pembelajaran kewirausahaan yang 

digunakan dapat memotivasi saya untuk berwirausaha” hal ini menunjukkan 

bahwa mahasiswa tidak cukup termotivasi untuk berwirausaha dengan media 

pembelajaran yang digunakan dalam proses mengajar mengajar , 

hal yang sama ditunjukkan pada pernyataan “mengikuti direct selling dapat 

memberikan saya motivasi dalam berwirausaha” juga terdapat sebanyak 1,2% 

mahasiswa manjawab “sangant tidak setuju” hal ini menunjukkan bahwa 

mahasiswa ini tidak cukup termotivasi untuk berwirausaha pada saat mengikuti 

direct selling. , maka sebaiknya dosen lebih mengembangkan berbagai media 

pembelajaraan dalam menyampaikan materi. Media pembelajaraan yang baik dan 

menarik . 

 

4.4.2 Lingkungan Keluarga 

 Variabel X2 pada penelitian ini adalah Lingkungan Keluarga yang diukur 

melalui 5 pertanyaan yang disebarkan ke 83 responden dan mempresentasikan 

indikator-indikator dari variabel lingkungan keluarga. 

 Hasil tanggapan responden tentang lingkungan keluarga dijelaskan dalam 
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table berikut ini: 

Table 4.6  

Distribusi Jawaban Responden Variabel Lingkungan Keluarga (X2) 

 

No. Pertanyaan STS TS N S SS Skor 

1 

Orang tua saya 

memberikan 

pengalaman dalam 

berwirausaha 

3,6% 7,2% 25,3% 36,1% 27,7% 100% 

2 

Orang tua saya 

mengarahkan saya 

untuk menjadi 

wirausaha 

3,6% 2,4% 30,1% 37,3% 26,5% 100% 

3 

Keadaan ekonomi 

orangtua mendorong 

saya untuk 

berwirausaha 

2,4% 2,4% 0% 41% 55% 100% 

4 

Orangtua siap 

memberikan modal 

untuk saya 

berwirausaha 

2,4% 2,4% 26,5% 37,3% 31,3% 100% 

5 

Orangtua saya 

mengajarkan harus 

berani mengambil 

resiko denga napa yang 

saya lakukan 

1,2% 3,6% 8,4% 34,9% 51,8% 100% 

Sumber : data diolah google form 2021 

 Table 4.6 diatas menunjukkan bahwa terdapat 3,6% mahasiswa menjawab 

“sangat tidak setuju” dan terdapat 7,2% mahasiswa menjawab “tidak setuju” pada 

pernytaan “orangtua saya memberikan pengalaman dalam berwirausaha” dimana 

artinya orangtua mahasiswa belum atau tidak cukup memberikan pengalaman 

terhadap mahasiswa dalam berwirausaha hal ini bisa saja terjadi saat orangtua 

mahasiswa bukanlah dari kalangan yang berwirausaha melainkan dari kalangan 

yang bekerja sebagai pegawai negeri dan sebagainya.  

Pada pernyataan “Orang tua saya mengarahkan saya untuk menjadi 

wirausaha” terdapat 3,6% mahasiswa menjawab  “sangat tidak setuju” dan 2,4% 
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mahasiswa menjawab “tidak setuju” pada pernyataan kali ini artinya orang tua 

mahasiswa tidak mengarahkan mahasiswa untuk menjadi wirausahawan, tentu hal 

ini sangat disayangkan karena menjadi wirausahawan dapat menjadikan alternatif 

untuk membuka lapangan kerja baru juga dapat membantu perekonomian negara. 

Terdapat pula 2,4% mahasiswa menjawab “sangat tidak setuju” dan 2,4% 

menjawab “tidak setuju” pada pernyataan “keadaan ekonomi orang tua saya 

mendorong saya untuk berwirausaha” dimana dapat diartikan bahwa keadaan 

ekonomi  orangtua mahasiswa tidak cukup mempengaruhi mahasiswa dalam 

berwirausaha, hal ini biasanya terjadi pada orangtua mahasiswa yang memiliki 

ekonomi menengah keatas. 

Hal yang sama juga terdapat pada pernyataan “Orangtua siap memberikan 

modal untuk saya berwirausaha” terdapat 2,4% mahasiswa menjawab “sangat tidak 

setuju” dan 2,4% mahasiswa menjawab “tidak setuju” hal ini menunjukkan bahwa 

orangtua mahasiswa belum cukup yakin untuk memberikan mahasiswa modal 

dalam berwirausaha hal ini dapat kta lihat dari sudut pandang orangtua yang 

mungkin lebih memfokuskan anaknya untuk memfokuskan diri terlebih dulu dalam 

Pendidikannya.  

Dan untuk pernyataan terakhir terdapat 1,2% mahasiswa menjawab “sangat 

tidak setuju” dan 3,6% mahasiswa menjawab “tidak setuju” dalam pernyataan 

“Orangtua saya mengajarkan harus berani mengambil resiko denga napa yang saya 

lakukan” hal ini berarti orang tua mahasiswa tidak cukup memberikan kebebasan 

terhadap mahasiswa atas apa yang ingin mahasiswa lakukan. 
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4.4.3 Minat Berwirausaha  

Variabel Y pada penelitian ini adalah minat berwirausaha yang 

diukur melalui 5 pernyataan yang disebarkan ke 83 responden dan 

mempresentasikan  indikator-indikator dari variabel minat berwirausaha, 

hasil tanggapan responden tentang kinerja karyawan dijelaskan dalam table 

berikut: 

Tabel 4.7  

Distribusi Jawaban Responden Variabel Minat Berwirausaha (Y) 

  

No. Pertanyaan STS TS N S SS Skor 

1 

Sebagai pandangan atau 

acuan dalam berwirausaha 

saya memperhatikan 

wirausahawan-

wirausahawan yang telah 

berhasil dalam usahanya 

0% 1,2% 8,4% 45,8% 44,6% 100% 

2 

Saya ingin mengikuti 

penyuluhan usaha kecil serta 

mengikuti seminar-seminar 

kewirausahaan baik di 

sekolah maupun di luar 

Kampus 

0% 0% 17,1% 53,7% 29,3% 100% 

3 
Saya merasa senang apabila 

ada yang menganjurkan saya 

berwirausaha 

0% 1,2% 8,4% 39,8% 50,6% 100% 

4 

Saya bangga dapat 

mendirikan sebuah usaha 

dengan kemampuan saya 

sendiri 

0% 1,2% 1,2% 36,1% 61,4% 100% 

5 

Saya akan memilih 

berwirausaha karena saya 

merasa wirausaha akan 

menghantarkan masa depan 

cerah 

0% 2,4% 6% 34,9% 56,6% 100% 

Sumber : data diolah google form 2021 

 Table 4.7 diatas menunjukkan bahwa terdapat 1,2% mahasiswa menjabab 

“tidak setuju” pada pernyataan “Sebagai pandangan atau acuan dalam 

berwirausaha saya memperhatikan wirausahawan-wirausahawan yang telah 
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berhasil dalam usahanya” hal ini menandakan bahwa mahasiswa tidak memiliki 

tokoh/ pengusaha favorit sebagai kiblatnya dalam berwirausaha, 

 Juga terdapat 1,2% mahasiswa menjawab “tidak setuju” pada pernyataan 

“Saya merasa senang apabila ada yang menganjurkan saya berwirausaha” hal ini 

menandakan pada saat berwirausaha mahasiswa cenderung introvert, padahal saat 

melakukan kegiatan berwirausaha seharusnya mahasiswa dapat memperluas 

jangkauan agar dapat berbagi hal” yang dapat dijadikan pembelajaran dalam 

berwirausaha” 

 Pada pernyataan “Saya bangga dapat mendirikan sebuah usaha dengan 

kemampuan saya sendiri” terdapat 1,2% mahasiswa menjawab “tidak setuju” hal 

ini menandakan bahwa mahasiswa belum memiliki usaha padahal berwirausaha 

sebaiknya dilakukan sejak dini. 

 Sama halnya dengan pernyataan terakhir yaitu “Saya akan memilih 

berwirausaha karena saya merasa wirausaha akan menghantarkan masa depan cerah” 

terdapat 2,4% mahasiswa menjawab tidak setuju, hal ini menandakan bahwa mahasiswa 

tidak cukup tertari dalam berwirausaha, dalam hal ini biasanya mahasiswa lebih 

cenderung bercita-cita sebagai pegawai negeri dan sebagainya. 

4.5 Hasil Uji Asumsi Klasik 

4.5.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel penganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali,2013) 
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Gambar 4.1 

Hasil uji normalitas secara grafik (p-plot) 

 

 Sumber: data diolah spss 2021 

Dari gambar 4.1 diatas, gambar kurva normal P-Plot dapat dilihat bahwa 

penyebaran titik-titik di sekitar garis lurus dan tidak melebar terlalu jauh. Maka 

dapat disimpulkan bahwa model asumsi sesuai dengan normalitas dan data layak 

digunakan. 

Table 4.8 

 Hasil uji normalitas kolmogrov-smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardiz

ed Residual 

N 83 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. 

Deviation 

1.50875561 

Most Extreme Differences Absolute .104 
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Sumber: outputspss2021 

 Dari tabel 4.8 diatas dapat diketahui bahwa hasil pengujian dengan metode one 

sample Kolmogorov-smirnov (one sample K-S) test dengan signifikansi 0,26 

(Asymp. Sig. (2-tailed) >0,05, dimana dapat disimpulkan bahwa nilai residual 

terdistribusi secara normal. 

4.5.2 Uji Multikolinieritas 

 Uji multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independent). Kriteria pengujian 

pada uji multikolineritas, nilai i Tollerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 

menunjukkan adanya multikoliearitas antar variabel independen dalam model 

regresi (Ghozali, 2013). 

 

 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Multikolineritas 

Positive .062 

Negative -.104 

Test Statistic .104 

Asymp. Sig. (2-tailed) .026c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Toler

ance 

VIF 

1 (Constant) 3.262 1.699  1.92

0 

.058   



61 

 

 
Sumber : data primer diolah spss 2121 

 Berdasarkan tabel 4.9 diatas dapat dilihat bahwa nilai VIF pembelajaran kewirausahaan 

adalah 1,127, sedngkan nilai VIF lingkungan keluarga 1,127. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada 

satupun variabel independen yang memiliki nilai VIF ≥10. Oleh karena itu dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada multikolineritas antara variabel independent dalam 

model regresi. Sedangkan jika dilihat dari nilai tolerance pembelajaran 

kewirausahaan adalah 0,887, nilai tolerance lingkungan keluarga adalah 0,887 

dalam hal ini nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya 

multikolineritas adalah nilai tolerance ≤0,1 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10. Maka 

dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas dari penilaian tolerance 

karena memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0,1. 

4.5.3 uji heteroskedatisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan 

kepengamatan lain.  Jika variance dari residual satu pengamatan kepengamatan lain 

sama, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda maka disebut 

heteroskedastisitas. 

 

 

 

 

 

pembelajaran 

kewirausahaan 

.979 .097 .745 10.0

60 

.000 .887 1.127 

lingkungan 

keluarga 

.070 .055 .095 1.28

3 

.203 .887 1.127 

a. Dependent Variable: minat berwirausaha 
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Gambar 4.2 

Hasil uji heteroskedatisitas Scatterplot 

 

Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat 

ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SPREID dan ZPRED 

dimana residual yang telah di studentized. Hasil pengujian metode scatterplot: 

 Berdasarkan gambar 4.3 terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak 

serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka pada sumbu Y. Hal ini dapat 

dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. 

Tabel 4.10  

Hasil Uji Heterokedastisitas 

 

 

 

 

Sumber : output spss 2021 

Berdasarkan tabel 4.10 terlihat bahwa nilai dw 1,998 > 0,05 oleh karena itu dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas terhadap data penelitian 
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4.6 Analisis Regresi Linear Berganda  

 Analisis linear berganda digunakan untuk mengetahui, pengaruh atau 

hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel  dependen dalam penelitian 

ini, analisis regresi berganda dilakukan untuk menganalisis hubungan antara 

pembelajaran kewirausahaan, lingkungan keluarga, dan minat berwirausaha 

mahasiswa. Berikut ini hasil yang diperoleh 

Tabel 4.11 

Hasil Perhitungan Regresi 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3,262 1,699  1,920 ,058 

totalx1 ,979 ,097 ,745 10,060 ,000 

totalx2 ,070 ,055 ,095 1,283 ,203 

a. Dependent Variable: totaly     

Sumber: output spss (2021) 

 Berdasarkan hasil perhitungan regresi yang diolah diatas, maka pengaruh 

variabel independent terhadap variabel dependen diuraikan berdasarkan 

persamaan berikut:  

 Y =  a+ 𝐛𝟏𝐗𝟏 + 𝐛𝟐𝐗𝟐 + e 

  Y = 3,262 + 0,979 𝐗𝟏 + 0,070𝐗𝟐 + e 

Keterangan dari persamaan diatas dijelaskan dengan uraian berikut ini : 

a.) a= menunjukkan angka 3,262 yang artinya pembelajaran kewirausahaan 

dan lingkungan keluarga jika nilainya 0, maka minat berwirausaha yang 

dihasilkan nilainya adalah 3,262 dengan asumsi variabel-variabel lain dapat 

mempengaruhi minat berwirausaha mahasiswa STIE Nobel Indonesia 
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b.) 0,979 𝐗𝟏  = nilai 0,979 merupakan nilai yang menunjukkan bahwa 

pembelajaran kewirausahaan (x1) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat berwirausaha mahasiswa STIE Nobel Indonesia (y), 

sehingga setiap penambahan 1% tanggapan responden tentang 

pembelajaran kewirausahaan(x1) maka akan mempengaruhi variabel (y) 

yaitu minat berwirausaha dengan nilai menjadi 9,79% 

c.) 0,070 𝐗𝟐  = nilai 0,070 merupakan nilai yang menunjukkan bahwa 

lingkungan keluarga (x2) berpengaruh positif namun tidak signifikan 

terhadap minat berwirausaha (y), jika terdapat penambahan tanggapan 

sebesar 1% maka akan mempengaruhi variabel (y) yaitu minat berwirausaha 

yaitu dengan nilai menjadi 0,07 % 

Berdasarkan uraian persamaan diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

variabel dengan nilai paling tinggi dibandingkan dengan nilai 

koefisien variabel bebas lainnya adalah pembelajaran kewirausahaan nilai 

koefisien sebesar 0,979 sehingga dapat dikatakan paling berpengaruh 

terhadap minat berwirausaha. 

 

 

 

 

4.7 Hasil Uji Hipotesis 

4.7.1 Uji T (Uji Parsial) 
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 Uji t yaitu uji untuk mengetahui signifikan dari pengaruh variabel  

independen terhadap variabel dependen secara individual dan menganggap 

dependen yang lain konstan. Adapun hasil pengujian hipotesis sebagai berikut 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Parsial 

Variabel T hitung T tabel signifikan 

Pembelajaran 

kewirausahaan (x1) 

10,060 1,989 0,00 

Lingkungan keluarga 

(x2) 

1,283 1,989 0,23 

 Sumber : data diolah primer 2021 

 

 Jika nilai thitung > t tabel maka terdapat pengaruh variabel bebas (X) 

terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis diterima. Sedangkan jika nilai t hitung 

< dari t tabel maka terdapat pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat 

(Y) atau hipotesis ditolak. Sama halnya jika dilihat dari signifikansinya <0,05 maka 

variabel dikatakan signifikan. Jika dilihat dari atbel diatas maka dapat diuraikan 

hasil berikut ini 

1.) T hitung pembelajaran kewirausahaan (X1) 10,60 > 1,989 dengan nilai 

signifikansinya 0,00 < 0,05 yang berarti bahwa pembelajaran 

kewirausahaan (X1) berpengaruh signifikan terhadap minat berwirausaha 

sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pembelajaran kewirausahaan 

(X1) berpengaruh secara parsial terhadap variabel minat berwirausaha. 
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2.) T hitung lingkungan keluarga 1,238 < 1,989 dengan nilai signifikansinya 

0,23 > 0,05 yang berarti bahwa variabel lingkungan keluarga (X2) tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan konsumen (y), 

dengan kata lain hipotesis ditolak. 

 

4.7.2 Uji Simultan (Uji F)  

 Uji simultan f merupakan pengujian serentak variabel bebas berpengaruh 

secara bersamaa-sama atau tidaknya terhadap variabel terikat. Berikut hasiluji 

simultan penelitian: 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Simultan 

 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 Regression 293.364 2 146.682 62.866 .000b 

Residual 186.660 80 2.333   

Total 480.024 82    

a. Dependent Variable: minat berwirausaha 

b. Predictors: (Constant), lingkungan keluarga, pembelajaran kewirausahaan 

 
Sumber: output spss(2021) 

Berdasarkan tabel hasil uji simultan (uji f) diatas maka nilai f hitung 

sebesar 62.868 > f tabel 2,48 dengan niali signifikan sebesar 0,000 < 0,05 

yang berarti bahwa pengaruh signifikan. Berdasarkan hasil analisis dapat 

disimpulkan bahwa variabel bebas pembelajaran kewirausahaan (X1) dan 

lingkungan keluarga (X2) berpengaruh secara simultan terhadap minat 

berwirausaha (Y). 
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4.7.3 Uji Determinasi ( ) 

Koefisien determinasi ( ) digunakan untuk mengetahui 

presentase variabel independen secara bersama sama dapat menjelaskan 

variabel dependen. 

                                Tabel 4.14 

Hasil Uji  

 

Sumber : output spss (2021) 

Berdasarkan hasil koefisien determinasi diatas, nilai R menunjukkan 

angka 0,782 yang menghampiri angka 1, maka koefisien determinasi (R 

square) sebesar 0,782 x 0,782  = 0,601 sehingga dapat dikatakan bahwa 

variabel bebas Pembelajaran Kewirausahaan (X1) dan lingkungan 

keluarga (X2) berpengaruh secara simultan terhadap minat berwirausaha 

mahasiswa STIE Nobel Indonesia (Y) sebesar 6,01%. Jika (100%-60,1%) 

menghasilkan angka 39,9% yang dapat diartikan bahwa terdapat 39,9% 

pengaruh variabel lain diluar variabel yang tidak diteliti. 

 

4.8 Pembahasan Hasil Penelitian 

 Penelitian ini membahas tentang pengaruh pembelajaran 

Model Summaryb 

Mo

del R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .782a .611 .601 1.527 

a. Predictors: (Constant), lingkungan keluarga, pembelajaran kewirausahaan 

b. Dependent Variable: minat berwirausaha 
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kewirausahaan  (X1),lingkungan keluarga (X2),terhadap minat berwirausaha 

mahasiswa STIE Nobel Indonesia (Y). Berdasarkan hasil analisis diatas maka 

yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah : 

1.) Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan, bahwa Pembelajran 

kewirausahaan berpengaruh secara parsial dengan t hitung 10,60 >  t tabel 

1,989 dengan nilai signifikansinya 0,00 < 0,05 dan lingkungan keluarga 

berpengaruh berpengaruh secara positif namun tidak signifikan dengan t 

hitung 1,238< t tabel 1989 dengan nilai signifikansi 0,023>0,05 hal ini 

memperkuat hasil penelitian yang dilakukan dwi lestari ningsih 2017 yang 

berjudul “ pengaruh pembelajaran dan lingkungan keluarga terhadap minat 

berwirausaha siswa kelas XI SMK N 7 YOGYAKARTA” yang menyatakan 

bahwa pengaruh pembelajaran kewirausahaan berpengaruh positif 

2.) Berdasarkan uji hipotesis Berdasarkan tabel hasil uji simultan (uji f) diatas 

maka nilai f hitung sebesar 62.868 > f tabel 2,48 dengan niali signifikan 

sebesar 0,000 < 0,05 yang berarti bahwa pengaruh signifikan. Berdasarkan 

hasil analisis dapat disimpulkan bahwa variabel bebas pembelajaran 

kewirausahaan (X1) dan lingkungan keluarga (X2) berpengaruh secara 

simultan terhadap minat berwirausaha (Y). hal ini didukung oleh Hasil 

penelitian ini didukung oleh teori yang dikemukakan Alma (2013: yang 

menyebutkan bahwa minat berwirausaha dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya yaitu guru sekolah, sekolah memberikan mata pelajaran 

kewirausahaan, lingkungan famili. Dengan adanya pendidikan yang 

diberikan pihak sekolah dan keluarga akan lebih mendukung siswa lebih 
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mengetahui mengenai wirausaha sehingga akan dapat menumbuhkan minat  

siswa untuk menjadi wirausaha. 

3.) Berdasarkan hasil uji analisis linear berganda dapat disimpulkan bahwa 

variabel dengan nilai paling tinggi dibandingkan dengan nilai koefisien 

variabel bebas lainnya adalah pembelajaran kewirausahaan nilai koefisien 

sebesar 0,979 sehingga dapat dikatakan paling berpengaruh terhadap minat 

berwirausaha sedangkan lingkungan keluarga memiliki nilai 0,070 Hasil 

penelitian ini memperkuat penelitian yang dilakukan oleh Ida Yulianti tahun 

2013 yang berjudul “Pengaruh Mata Pelajaran Kewirausahaan dan Motivasi 

Siswa terhadap Minat Berwirausaha Siswa Kelas XI Di SMK 

Muhammadiyah Salaman Kabupaten Magelang”. Hasil penelitian ini adalah  

ada pengaruh yang positif dan signifikan antara X1 terhadap Y ditunjukkan 

dengan harga rx1y = 0,158 dan 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 1,992 dengan sig 0,048 < 0,05. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan Pembelajaraan 

Kewirausahaan terhadap Minat Berwirausaha mahasiswa STIE Nobel 

Indonesia ditunjukan dengan hasil 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 10,60  dan nilai 

signifikansi sebesar 0,00 < 0,05.  

2. Terdapat pengaruh yang positif namun tidak signifiakn Lingkungan 

Keluarga terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa STIE Nobel Indonesia. 

Hal tersebut ditunjukan dengan hasil 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 1,238 dan nilai 

signifikansi sebesar 0,23> 0,05.  

3. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan Pembelajaraan 

Kewirausahaan dan Lingkungan Keluarga secara bersama-sama terhadap 

Minat Berwirausaha Mahasiswa STIE Nobel Indonesia. Hal tersebut 

ditunjukan dengan uji F diperoleh  dengan nilai f hitung sebesar 62.868 > f 

tabel 2,48 dengan niali signifikan sebesar 0,000 < 0,05 yang berarti bahwa 

pengaruh signifikan.𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 19,245 lebih besar dari  𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dan 

nilai signifikansi F = 0,000 < 0,05.  
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5.2 SARAN  

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh, maka dapat disampaikan  

saran sebagai berikut:  

1. Data penelitian yang berasal dari angket Lingkungan Keluarga butir  

Pernyataan  6 “Orang tua saya mengarahkan saya untuk menjadi wirausaha” 

terdapat 3,6% mahasiswa menjawab “sangat tidak setuju” dan 2,4% mahasiswa 

menjawab “tidak setuju” pada pernyataan kali ini artinya orang tua mahasiswa 

tidak mengarahkan mahasiswa untuk menjadi wirausahawan, tentu hal ini sangat 

disayangkan karena menjadi wirausahawan dapat menjadikan alternatif untuk 

membuka lapangan kerja baru juga dapat membantu perekonomian negara. 

.  

2. Data penelitian yang berasal dari angket Lingkungan Keluarga butir  terdapat 

1,2% mahasiswa menjawab “sangat tidak setuju” dan 3,6% mahasiswa menjawab 

“tidak setuju” dalam pernyataan “Orangtua saya mengajarkan harus berani 

mengambil resiko dengan apa yang saya lakukan” hal ini berarti orang tua 

mahasiswa tidak cukup memberikan kebebasan terhadap mahasiswa atas apa yang 

ingin mahasiswa melakukan wirausaha padahal wirausaha sebaiknya dilakukan 

sejak dini. 
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4. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik  

minat brewirausaha sebaiknya mencari variabel selain pembelajaraan  

kewirausahaan dan lingkungan keluarga, karena dari hasil penelitian kedua  

variabel tersebut menunjukkan bahwa terdapat sumbangan pengaruh  

terhadap minat berwirausaha sebesar 39,9% Hal ini menunjukkan bahwa  

masih terdapat variabel lain yang mempengaruhi minat berwirausaha sebesar  

60,1% 
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KUESIONER PENELITIAN 

“PENGARUH PEMBELAJARAN DAN LINGKUNGAN KELUARGA TERHADAP 
MINAT BERWIRAUSAHA MAHASISWA STIE NOBEL INDONESIA MAKASSAR” 

 

Assamalu’alaiku wr.wb Perkenalkan saya Amaliah Rahma Rasyid mahasiswa Jurusan 

Manajemen STIE NOBEL INDONESIA MAKASSAR, saat ini saya sedang melakukan penelitian 

tentang pengaruh pembelajaran kewirausahaan dan lingkungan keluarga terhadap minat 

berwirausaha mahasiswa Stie NOBEL INDONESIA, untuk itu saya meminta bantuan kepada 

teman-teman dalam memberikan sedikit waktunya untuk mengisi kuesioner  ini agar saya dapat 

menyelesaikan penelitian ini. terimakasih 

Petunjuk pengisian kuesioner: 

Silahkan beri tanda (✓) pada jawaban yang anda pilih dan hanya pilih satu jawaban dari setiap 

pertanyaan yang diajukan. Adapun jawaban yang tersedia yaitu : 

Predikat Bobot 

STS  : Sangat Tidak Setuju 1 

TS    : Tidak Setuju 2 

KS    : Kurang Setuju 3 

S      : Setuju 4 

SS   : Sangat Setuju 5 

  

A. Profil Responden 

1. Nama  : 

2. Nim  : 

3. Jurusan   : 

4. Jenis kelamin  : 



 

Daftar Pernyataan 

1. Pembelajaran kewirausahaan 

No Pernyataan SS S KS TS STS 

1 Dengan belajar kewirausahaan saya 

mempunyai keinginan untuk 

Berwirausaha 

     

2 Metode pembelajaran kewirausahaan 

yang Saya Terima membuat saya 

memahami konsep kewirausahaan 

     

3 Media pembelajaran kewirausahaan 

yang digunakan dapat memotivasi saya 

berwirausaha 

     

4 Mengikuti direct selling selalu dapat 

memberikan motivasi untuk 

Berwirausaha 

     

  

2. Lingkungan keluarga  

No Pernyataan SS S KS TS STS 

1 Orang tua saya memberikan pengalaman 

dalam berwirausaha 

     

2 Orang tua saya mengarahkan saya untuk 

menjadi wirausaha 

     

3 Keadaan ekonomi orang tua mendorong      



 

saya untuk berwirausaha 

4 Orang tua siap memberikan modal untuk 

saya berwirausaha 

     

5 Orang tua saya mengajarkan harus berani 

mengambil resiko dengan apa yang saya 

lakukan 

     

  

3. Minat berwirausaha 

No Pernyataan SS S KS TS STS 

1 Sebagai pandangan atau acuan dalam 

berwirausaha saya memperhatikan 

wirausahawan-wirausahawan yang telah 

berhasil dalam usahanya 

     

2 Saya ingin mengikuti penyuluhan usaha 

kecil serta mengikuti seminar-seminar 

kewirausahaan baik di sekolah maupun di 

luar Kampus 

     

 

3 

Saya merasa senang apabila ada yang 

menganjurkan saya berwirausaha 

     

4 Saya bangga dapat mendirikan sebuah 

usaha dengan kemampuan saya sendiri 

     

5 Saya akan memilih berwirausaha karena 

saya merasa wirausaha akan 

menghantarkan masa depan cerah 

     



 

Presepsi Pembelajaran 
Kewirausahaan (X1) 

x1.1 x1.2 x1.3 x1.4 total x1 

5 4 4 4 17 

5 4 5 4 18 

5 4 5 5 19 

5 5 5 5 20 

5 4 5 4 18 

4 4 4 4 16 

4 4 4 4 16 

4 4 5 4 17 

5 5 5 5 20 

4 5 4 4 17 

5 5 5 4 19 

5 4 5 5 19 

3 4 4 4 15 

5 5 5 5 20 

5 5 5 5 20 

4 4 4 5 17 

4 4 4 5 17 

5 4 4 3 16 

5 5 5 5 20 

4 4 4 5 17 

3 4 3 4 14 

5 4 4 5 18 

5 5 5 5 20 

5 3 4 5 17 

5 5 5 4 19 

4 5 4 4 17 

5 4 4 4 17 

5 5 4 5 19 

4 4 4 4 16 

5 5 5 5 20 

5 5 5 5 20 

5 5 4 5 19 

5 5 4 4 18 

5 4 4 4 17 

5 4 4 4 17 

5 5 5 5 20 

4 4 4 4 16 



 

5 5 5 5 20 

5 4 4 4 17 

4 4 4 4 16 

5 5 5 5 20 

5 4 5 4 18 

5 4 4 4 17 

4 4 5 4 17 

4 4 5 4 17 

4 4 4 4 16 

5 5 5 5 20 

5 4 4 4 17 

4 3 4 5 16 

5 4 5 5 19 

5 5 5 4 19 

4 4 4 5 17 

5 4 4 4 17 

5 5 5 5 20 

4 4 4 4 16 

5 5 5 5 20 

4 5 5 5 19 

4 4 3 4 15 

5 4 4 5 18 

4 4 5 4 17 

5 4 3 5 17 

4 4 4 4 16 

5 4 4 4 17 

4 4 4 4 16 

5 5 4 5 19 

4 4 4 4 16 

5 4 4 5 18 

5 4 5 5 19 

5 5 5 4 19 

4 4 4 3 15 

4 4 4 4 16 

4 4 4 3 15 

5 5 5 5 20 

4 5 4 5 18 

5 5 5 4 19 

4 4 4 5 17 



 

4 4 4 4 16 

5 4 4 4 17 

5 5 4 4 18 

5 4 5 3 17 

5 4 4 5 18 

2 5 1 1 9 

5 5 5 5 20 

 
 

  

 

PRESEPSI LINGKUNGAN KELUARGA (X2) 

X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 TOTAL X2 

3 3 3 2 4 15 

3 4 5 3 3 18 

4 5 5 3 4 21 

4 4 4 4 5 21 

4 4 4 5 5 22 

5 5 5 5 4 24 

3 3 4 3 4 17 

2 4 5 3 4 18 

4 5 4 4 5 22 

3 3 3 4 5 18 

2 3 3 5 4 17 

3 3 5 3 5 19 

2 2 3 3 4 14 

5 5 5 5 5 25 

4 4 4 4 4 20 

3 4 5 3 5 20 

4 4 4 4 4 20 

5 5 4 5 4 23 

4 1 3 1 4 13 

4 3 5 5 5 22 

3 3 3 3 4 16 

5 5 5 5 3 23 

3 5 5 4 5 22 

3 4 3 5 5 20 

2 3 3 2 4 14 

4 4 4 4 4 20 

5 3 5 5 4 22 

4 4 4 4 5 21 



 

3 3 3 3 4 16 

3 3 2 5 5 18 

4 5 5 1 5 20 

4 4 4 4 5 21 

4 5 3 5 4 21 

1 1 1 5 1 9 

4 4 3 4 4 19 

5 5 5 4 5 24 

4 4 4 4 4 20 

5 5 5 3 5 23 

4 5 4 4 5 22 

3 3 3 4 4 17 

5 5 5 5 5 25 

4 5 5 5 5 24 

4 4 4 3 4 19 

3 3 4 4 2 16 

3 3 4 4 2 16 

2 4 4 4 4 18 

5 5 5 5 5 25 

4 3 3 2 5 17 

3 4 5 4 3 19 

3 3 3 3 3 15 

5 5 5 4 5 24 

4 3 5 5 5 22 

5 5 4 5 5 24 

5 4 4 3 5 21 

1 1 4 3 4 13 

5 5 4 5 5 24 

5 4 4 3 5 21 

3 4 3 3 3 16 

4 4 5 3 5 21 

5 3 3 4 5 20 

3 3 4 5 5 20 

2 4 4 4 4 18 

5 4 4 4 5 22 

1 2 2 3 5 13 

5 4 4 4 5 22 

4 4 4 4 3 19 

5 4 5 4 5 23 



 

4 3 5 4 5 21 

4 4 4 5 4 21 

4 3 3 3 4 17 

4 4 4 4 5 21 

3 4 3 3 3 16 

5 4 5 5 5 24 

4 4 5 4 5 22 

3 3 3 2 5 16 

4 3 3 3 5 18 

3 3 3 3 5 17 

4 4 4 4 4 20 

4 5 3 5 4 21 

5 5 1 3 5 19 

5 3 4 5 4 21 

5 5 5 5 2 22 

5 5 4 5 5 24 

 

 

 

PRESEPSI MINAT BERWIRAUSAHA (Y) 

Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 TOTAL Y 

4 4 5 4 5 22 

5 4 5 5 5 24 

4 3 4 5 5 21 

4 4 4 4 5 21 

5 4 5 5 5 24 

4 4 5 5 5 23 

4 4 5 4 4 21 

5 5 5 4 4 23 

5 5 5 5 5 25 

5 4 5 4 3 21 

5 4 5 5 4 23 

5 5 5 5 5 25 

4 4 4 4 4 20 

5 5 5 5 5 25 

4 4 4 4 4 20 

4 4 3 5 4 20 

4 5 5 5 4 23 

5 3 5 5 4 22 

5 5 5 5 5 25 



 

4 4 4 4 4 20 

4 4 4 4 3 19 

5 3 5 5 5 23 

5 5 5 5 5 25 

5 3 4 5 5 22 

4 4 5 5 5 23 

4 4 4 4 4 20 

5 4 4 5 4 22 

5 4 5 5 5 24 

4 3 4 5 5 21 

4 5 5 5 5 24 

5 5 5 4 5 24 

5 4 5 5 5 24 

3 4 5 5 5 22 

5 5 5 5 5 25 

4 4 4 5 4 21 

5 5 5 5 5 25 

4 4 4 4 4 20 

5 5 5 5 5 25 

5 4 4 5 5 23 

4 3 4 4 4 19 

5 5 5 5 5 25 

5 5 5 5 5 25 

4 4 4 4 4 20 

4 3 3 4 4 18 

4 3 3 4 4 18 

4 4 4 4 4 20 

5 5 5 5 5 25 

5 4 2 5 2 18 

5 4 4 3 5 21 

4 5 5 5 4 23 

4 4 4 5 5 22 

4 4 4 4 4 20 

4 4 5 5 5 23 

5 4 4 4 5 22 

4 4 4 5 4 21 

4 5 5 5 5 24 

5 4 4 4 5 22 

3 4 4 4 4 19 



 

4 4 5 5 5 23 

4 4 5 5 3 21 

5 4 5 5 5 24 

4 4 4 4 4 20 

5 5 4 4 5 23 

3 3 4 4 5 19 

5 4 5 5 5 24 

3 3 3 4 4 17 

5 4 5 5 5 24 

4 5 5 4 5 23 

5 5 5 5 4 24 

4 3 4 4 3 18 

5 4 4 4 4 21 

3 3 3 5 4 18 

5 5 5 5 5 25 

4 5 5 5 5 24 

5 4 4 5 5 23 

4 4 4 5 3 20 

4 4 4 4 4 20 

4 5 3 4 4 20 

3 4 5 5 5 22 

3 3 4 5 5 20 

5 4 4 5 5 23 

2 3 3 2 2 12 

4 5 5 5 5 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UJI VALIDITAS ITEM (r > 0.215) 

1. VALIDITAS PEMBELAJARAN KEWIRAUSAHAAN 
 



 

 

 
 

2. VALIDITAS LINGKUNGAN KELUARGA 
 



 

 

 
 

3. VALIDITAS MINAT BERWIRAUSAHA 
 



 

 

 

 

• UJI RELIABILITAS 

1. RELIABILITAS PEMBELAJARAN KEWIRAUSAHAAN 
 

 
 

2. RELIABILITAS LINGKUNGAN KELUARGA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai Cronbach’s 

Alpha 0.714 > 0.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai Cronbach’s 

Alpha 0.701 > 0.50 



 

 

 
 

3. RELIABILITAS MINAT BERWIRAUSAHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nilai Cronbach’s 

Alpha 0.765 > 0.50 



 

 

 

• UJI ASUMSI KLASIK 

1. UJI NORMALITAS 

Nilai Sig 0.026 < 0.05 → Data tidak terdistribusi normal 

 

 

 
2. UJI MULTIKOLINEARITAS → NILAI VIF < 10.00 

 



 

 

 
 

3. UJI HETEROSKEDASTISITAS 

Data tersebar di atas dan di bawah titik 0 pada sumbu Y, disimpulkan tidak terjadi 

heteroskedastisitas 

 



 

 

 

 

• UJI HIPOTESIS 

1. UJI T → T TABEL = 1.990 

t hitung > t tabel = ADA PENGARUH 

t hitung < t tabel = TIDAK ADA PENGARUH 
 
 

 

 

 
2. UJI F → F TABEL = 3.11 

 



  

 

 
 

3. UJI KOEFISIEN REGRESI 

 
Pembelajaran Kewirausahaan & Lingkungan Keluarga → Minat 

Berwirausaha 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



  

 

 
 
 

 

 
 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
  


