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 RINGKASAN 

 

Kewirausahaan dapat diartikan sebagai kemampuan dan kemauan seseorang atau 

individu dalam menciptakan peluang ekonomis dari sebuah ide usaha, baik yang 

dijalankan dalam skala kecil, sedang maupun dalam skala besar. Jenis usaha yang 

dijalankan ini bisa dilakukan oleh individu maupun berkelompok bekerjasama 

dengan orang lain. Kewiraushaan juga berhubungan dengan suatu pola pikir yang 

dimiliki oleh individu untuk mengembangkan potensi diri dalam mengelola 

jalannya suatu usaha dari ide peluang usaha yang dimilikinya. Jadi, orang yang 

menjalankan usahanya sendiri dengan berbekal kemampuan manajerialnya disebut 

sebagai seorang wirausaha atau entrepreneur. Kita dapat bersama membangun nilai, 

norma dan ekspektasi baru mengenai kewirausahaan.  

 

Bangsa kita sudah waktunya untuk diarahkan menjadi bangsa yang independen, 

kreatif, memiliki mimpi, terbuka dan berani mencoba dan memiliki stocks of 

knowledge yang memadai sehingga akan dihasilkan invensi, inovasi, kreasi dan ide-

ide baru guna mengembangkan sumberdaya yang ada disekitar kita. Jika ini terjadi, 

kita boleh berharap bangsa kita menjadi bangsa yang mampu dan maju.  

 

Berwirausaha sangat besar perannya dalam mengisi pembangunan ini. Di negara 

maju peran wirausaha sangat dominan dalam menunjang pertumbuhan 

perekonomian dan pembangunan. Akan tetapi di negara sedang berkembang seperti 

Indonesia, sangat minim orang yang mau bekerja sebagai wirausaha, padahal 

pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh keberadaan para wirausahawan ini. 

Salah satu faktor penyebabnya adalah karena masih rendahnya minat berwirausaha 

dikalangan mahasiswa. 

 

Sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi, maka laju pertumbuhan 

angkatan kerjapun menjadi cukup tinggi. Akan tetapi sangat disayangkan, daya 

serap tenaga kerja di Indonesia masih relatif rendah karena tidak semua lulusan 

perguruan tinggi dapat langsung bekerja. Napitupulu (2009) menyatakan bahwa 

saat ini masih banyak lulusan perguruan tinggi yang masih berstatus sebagai pencari 

kerja daripada sebagai pencipta lapangan kerja.  Hal ini menunjukkan bahwa 

lulusan perguruan tinggi lebih banyak bekerja di berbagai sektor, dari pada 

menciptakan lapangan usaha sendiri.  

 

Kewirausahaan diartikan sebagai kemampuan dan kemauan seseorang dalam 

menciptakan peluang ekonomis dari sebuah ide usaha. Melalui wirausaha 

diharapkan munculnya para pengusaha muda dari kalangan mahasiswa yang 

merupakan sumberdaya manusia berkualitas untuk membuka lapangan kerja baru 

dalam rangka menciptakan pemerataan kesejahteraan dan mengantisipasi semakin 

meningkatnya jumlah pengangguran.  

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh antara pendidikan 

kewiusahaan terhadap efikasi (kesiapan) diri mahasiswa dan pilihan karirnya 

sebagai wirausaha di Fakultas Pertanian dan Fakultas Ekonomi Universitas Muslim 

Nusantara Al-Waslliyah Medan.  
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Populasi penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Muslim Nusantara Al-

Wasliyah Medan yang sudah mendapat mata kuliah Kewirausahaan pada Fakultas 

Pertanian dan Fakultas Ekonomi. Sampel yang digunakan pada penelitian ini 

sebanyak 150 orang mahasiswa. Persampelan dilakukan secara sengaja, 

menggunakan instrumen kuesioner skala Likert (1-5). Penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif – kuantitatif, uji korelasi serta uji analisis regresi linear 

berganda menggunakan SPSS v.24.   

 

Hasil penelitian menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda, menunjukkan 

bahwa secara simultan, uji F = 32.792, dengan α < 0,05 bahwa efikasi diri dan 

pilihan karir mahasiswa untuk menjadi seorang wirausahawan secara nyata 

dipengaruhi oleh pendidikan pada mata kuliah kewirausahaan yang diberikan, 

dengan koefisien determinasi (R2) = sebesar 0.489.  Secara partial, uji t-hitung = 

3.315*  dengan α < 0,05 untuk variabel efikasi diri, dan t-hitung = 5.717* dengan α 

< 0,05, untuk variabel pilihan karir  mahasiswa untuk menjadi wirausahawan. 

 

 

Kata kunci : Pendidikan Kewirausahaan, Efikasi Diri; Pilihan karir; Wirausaha. 
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PRAKATA 

 

 
Penelitian merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan masalah yang 

terjadi di sekitar kita.  Masalah pengangguran yang terjadi di masyarakat 

merupakan masalah mendasar di negara-negara berkembang.  Pemerintah perlu 

mencarikan solusi yang tepat dalam menangani masalah ini.   

Penelitian ini mencoba memberikan suatu alternatif sebagai solusi dalam 

menangani masalah pengangguran melalui pemberian pendidikan mata kuliah 

kewirausahaan di Perguruan Tinggi UMN Al-Washliyah Medan.  Peneliti 

mencoba menggali sejauhmana pengaruh pemberian mata kuliah kewirausahaan 

terhadap kesiapan diri mahasiswa dan pilihan karirnya untuk menjadi seorang 

wiausahawan apabila mereka telah lulus dari UMN Al-Washliyah.   

 Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

memberikan kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan laporan penelitian 

ini.  Semoga penelitian ini memberi manfaat bagi kita semua sebagai sivitas UMN 

Al-Washliyah Medan. Wassalam. 

 

 

        Medio, Februari 2019 

        Penulis 
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BAB 1.   

PENDAHULUAN 

 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki laju pertumbuhan penduduk yang 

tinggi. Tingginya jumlah penduduk ini merupakan potensi yang besar dalam 

menjalankan proses pembangunan, karena dalam nilai-nilai universal penduduk 

merupakan pelaku dan sekaligus merupakan sasaran pembangunan yang menikmati 

hasil pembangunan tersebut. Hal ini dapat terwujud apabila jumlah penduduk yang besar 

disertai dengan komposisi dan distribusi sumberdaya manusia yang lebih merata dengan 

kualitas yang baik. Namun jumlah penduduk yang besar juga dapat menjadi beban 

apabila kualitasnya rendah. Karena sebagai pelaku pembangunan, kualitas penduduk 

yang rendah akan menjadi hambatan dalam meraih peluang dan kesempatan yang ada. 

 

Setiap tahun perguruan tinggi yang meluluskan sarjana (S1) terus meningkat 

jumlahnya. Secara kuantitas lulusan S1 dari waktu ke waktu kian bertambah, namun 

demikian mereka yang langsung diterima bekerja tidak seimbang. Hal ini tentu saja kian 

menambah persoalan mendasar yang dihadapi pemerintah yaitu masalah pengangguran 

khususnya pengangguran terdidik. Data BPS (2017) menunjukkan bahwa jumlah 

pengangguran di Indonesia saat ini mencapai 7,56 juta orang. Salah satu penyebab 

tingginya pengangguran sarjana karena banyak sarjana yang sewaktu masih menjadi 

mahasiswa bingung tentang pilihan karir setelah lulus dari perguruan tinggi.  Hal ini 

menunjukkan bahwa mereka tidak mempunyai perencanaan karir yang baik.   

 

Menurut Schumpeter (1934), jika suatu negara memiliki banyak entrepreneur, maka 

negara tersebut pertumbuhan ekonominya tinggi dan akan melahirkan pembangunan 

ekonomi yang tinggi. Jika suatu negara ingin maju, jumlah entrepreneurnya harus 

banyak. Enterprenuership is driving force behind economic growth. Rasionalisasinya 

adalah jika seseorang memiliki pengetahuan kewirausahaan, maka dia akan memiliki 

karakteristik motivasi/mimpi yang tinggi (need of achievement), berani mencoba (risk  

taker), innovative dan independence. Artinya, dengan sedikit saja peluang dan 

kesempatan ia akan mampu merubah, menghasilkan sesuatu yang baru, relasi baru, 

akumulasi modal, baik berupa perbaikan usaha yang sudah ada (upgrading) maupun 

menghasilkan usaha baru. Dengan usaha ini, akan menggerakkan material/bahan baku 
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untuk “berubah bentuk” menjadi lebih bernilai sehingga akhirnya konsumen mau 

membelinya. Pada proses ini akan terjadi pertukaran barang dan jasa, baik berupa 

sumber daya alam, uang, sumber daya sosial, kesempatan maupun sumber daya 

manusia. Dalam ilmu ekonomi, jika terjadi hal demikian, itu berarti ada pertumbuhan 

ekonomi, dan jika ada pertumbuhan ekonomi berarti ada pembangunan. 

 

Berwirausaha sangat besar perannya dalam mengisi pembangunan ini. Di negara maju 

peran wirausaha sangat dominan dalam menunjang pertumbuhan perekonomian dan 

pembangunan. Akan tetapi di negara sedang berkembang seperti Indonesia, sangat 

minim orang yang mau bekerja sebagai wirausaha, padahal pertumbuhan ekonomi 

sangat dipengaruhi oleh keberadaan para wirausahawan ini. Salah satu faktor 

penyebabnya adalah karena masih rendahnya minat berwirausaha dikalangan 

mahasiswa. 

 

Kewirausahaan dapat diartikan sebagai kemampuan dan kemauan seseorang atau 

individu dalam menciptakan peluang ekonomis dari sebuah ide usaha baik dijalankan 

dari skala kecil maupun dalam skala besar. Jenis usaha yang dijalankan ini bisa 

dilakukan oleh individu maupun berkelompok bekerjasama dengan orang lain. 

Kewiraushaan juga berhubungan dengan suatu pola pikir yang dimiliki oleh individu 

untuk mengembangkan potensi diri dalam mengelola jalannya suatu usaha dari ide 

peluang usaha yang dimilikinya. Intinya, orang yang menjalankan usahanya sendiri 

dengan berbekal kemampuan manajerialnya disebut sebagai seorang wirausaha atau 

entrepreneur.  

 

Menurut Wibowo (2011) pendidikan kewirausahaan adalah upaya internalisasi jiwa dan 

mental kewirausahaan baik melalui institusi pendidikan maupun institusi lain seperti 

lembaga pelatihan, training dan sebagainya. Lo Choi Tung (2011) mengatakan 

pendidikan kewirausahaan adalah process of transmitting entrepreneurial knowledge 

and skills to students to help them exploit a business opportunity (proses 

mentransmisikan pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan kepada mahasiswa 

untuk membantu mereka memanfaatkan peluang bisnis. 

 

Untuk menumbuhkan minat berwirausaha pada mahasiswa, salah satu faktor yang dapat 

digunakan adalah dengan pendidikan kewirausahaan. Pendidikan kewirausahaan dapat 
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membentuk pola pikir, sikap, dan perilaku pada mahasiswa menjadi seorang 

wirausahawan (entrepreneur) sejati sehingga mengarahkan mereka untuk memilih 

berwirausaha sebagai pilihan karir. Namun, pengaruh tersebut perlu dikaji lebih lanjut 

apakah dengan adanya mata kuliah kewirausahaan dapat melahirkan minat berwirausaha 

bagi mahasiswa (Retno dan Trisnadi, 2012).  

 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi minat berwirausaha adalah efikasi diri. Efikasi 

diri adalah kepercayaan seseorang atas kemampuannya dalam menguasai situasi dan 

menghasilkan sesuatu yang menguntungkan (Santrock, 2007). Seorang mahasiswa yang 

memiliki minat berwirausaha akan cenderung lebih memiliki efikasi diri yang baik. 

Mereka akan lebih percaya terhadap kemampuannya dalam menguasai keadaan saat 

berwirausaha serta akan memiliki rasa optimisme bahwa berwirausaha akan 

menghasilkan sesuatu yang menguntungkan untuk dirinya maupun lingkungannya. Jadi 

efikasi diri adalah hasil interaksi antara lingkungan eksternal, mekanisme penyesuaian 

diri serta kemampuan personal, pengalaman dan pendidikan. 
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BAB 2.  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pada awal abad 20, entrepreneurship atau kewirausahaan menjadi satu kajian hangat 

karena perannya yang penting dalam pembangunan ekonomi. Schumpeter (1934) yang 

mengatakan bahwa jika suatu negara memiliki banyak entrepreneur, negara tersebut 

pertumbuhan ekonominya tinggi, yang akan melahirkan pembangunan ekonomi yang 

tinggi. Jika suatu negara ingin maju, jumlah entrepreneurnya harus banyak. 

Enterprenuership is driving force behind economic growth. Rasionalisasinya adalah jika 

seseorang memiliki pengetahuan kewirausahaan, maka dia akan memiliki karakteristik 

motivasi/mimpi yang tinggi (need of achievement), berani mencoba (risk taker), 

innovative dan independence. Dengan sifatnya ini, dengan sedikit saja peluang dan 

kesempatan, dia mampu merubah, menghasilkan sesuatu yang baru, relasi baru, 

akumulasi modal, baik berupa perbaikan usaha yang sudah ada (upgrading) maupun 

menghasilkan usaha baru. Dengan usaha ini, akan menggerakan material/bahan baku 

untuk “berubah bentuk” yang lebih bernilai sehingga akhirnya konsumen mau 

membelinya. Pada proses ini akan terjadi pertukaran barang dan jasa, baik berupa 

sumber daya alam, uang, sumber daya sosial, kesempatan maupun sumber daya 

manusia. Dalam ilmu ekonomi, jika terjadi hal demikian, itu berarti ada pertumbuhan 

ekonomi, dan jika ada pertumbuhan ekonomi berarti ada pembangunan. 

Menurut Wibowo (2011) pendidikan kewirausahaan adalah upaya internalisasi jiwa dan 

mental kewirausahaan baik melalui institusi pendidikan maupun institusi lain seperti 

lembaga pelatihan, training dan sebagainya. Lo Choi Tung (2011) mengatakan 

pendidikan kewirausahaan adalah process of transmitting entrepreneurial knowledge 

and skills to students to help them exploit a business opportunity (proses 

mentransmisikan pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan kepada mahasiswa 

untuk membantu mereka memanfaatkan peluang bisnis 

 

Menurut Santrock (2007) efikasi diri adalah kepercayaan seseorang atas kemampuannya 

dalam menguasai situasi dan menghasilkan sesuatu yang menguntungkan. Niu (2010) 

menyebut efikasi diri adalah hasil interaksi antara lingkungan eksternal, mekanisme 

penyesuaian diri serta kemampuan personal, pengalaman dan pendidikan. 
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Menurut ahli perilaku (behaviorits), entrepreneurship sangat berperan dalam kesuksesan 

seseorang (Kets de Vries, 1977). Seseorang yang memiliki kewirausahaan tinggi dan 

digabung dengan kemampuan manajerial yang memadai akan menyebabkan dia sukses 

dalam usahanya (Priyanto, 2006). Entrepreneurship juga berperan dalam 

mengembangkan seseorang sehingga memiliki keinginan untuk memaksimalkan 

economic achievement (Mc Clelland, 1976) dan menyebabkan seseorang bisa tahan uji, 

bisa fleksibel, bisa dipercaya, bisa mengatasi masalah yang dihadapinya. Sementara itu 

Barkham, 1989 dan Pollock, 1989 dalam Ghosh (1999) mengatakan bahwa skill, attitude 

dan pencarian informasi pasar merupakan faktor yang memberikan kontribusi pada 

kesuksesan perusahaan. 

 

Ahli-ahli sosiologi mengatakan bahwa entrepreneurship berperan dalam 

mengintegrasikan, mengarbitrase dan mengatur subsistem dalam masyarakat dan 

ekonomi (Parsons and Smelser, 1956). Mereka para entrepreneur merupakan agen 

perubahan dalam masyarakat dimana dia tinggal (Barth, 1967). Storey (1982) 

berpendapat bahwa entrepreneur memegang peranan sebagai kreator dalam persaingan 

dan penciptaan lapangan kerja, sebagai “benih” dimasa depan dan sebagai alternatif 

dalam hal menghubungkan the bureaucratic employeremployee. Sementara itu Hagen 

(1960) percaya bahwa entrepreneur mampu memotivasi masyarakat karena dia 

dipandang menjadi kaum elit karena kesuksesannya di dunia usaha. Entrepreneur bisa 

memberikan inspirasi bagi masyarakat. 

 

Dari sisi psikologis, kewirausahaan adalah suatu jiwa yang yang memiliki semangat, 

mimpi, berani mencoba, keinginan besar, kreatif, memiliki need for achievement, visi 

hidup dan independen. Jiwa yang demikian ini bisa dimiliki oleh siapapun, apakah itu 

pedagang, pengusaha, karyawan maupun masyarakat pada umumnya, yang mampu 

mengelola diri dan lingkungannya sehingga akan dihasilkan ide, inovasi, penemuan 

baru, kreatifitas, semangat baru dan pasar yang baru. 

 

Yang sering kita dengar dan artikan bahwa kewirausahaan sama dengan atau selalu 

identik dengan pemahaman usaha manufaktur dan dagang. Saat ini pemaknaan 

kewirausahaan telah berkembang tidak hanya pemaknaan seseorang sebagai 

“pengusaha” namun orang yang mampu mengelola diri dan lingkungannya sehingga 

akan dihasilkan ide, inovasi, penemuan baru, kreatifitas, semangat baru dan pasar yang 
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baru. Kewirausahaan merupakan sesuatu yang ada didalam jiwa seseorang, masyarakat 

dan organisasi yang karenanya akan dihasilkan berbagai macam aktivitas (sosial, politik, 

pendidikan), usaha dan bisnis. Kewirausahaan merupakan bidang yang sangat luas 

aktivitasnya, mulai dari individual entrepreneurship, industrial entrepreneurship 

sampai yang terakhir berkembang adalah social entrepreneurship. 

Dalam teori siklus pembelajaran,  

• Munford (1995) menyatakan bahwa pembelajaran didapat dari proses 

pembelajaran atas pengalaman yang didapat dalam aktivitas sehari-hari yang 

kemudian disimpulkan dan menjadi konsep maupun sistim nilai yang 

dipergunakan untuk keberhasilan dimasa yang akan datang.  

• Sulivan (2000) menekankan pentingnya client-mentor matching dalam 

keberhasilan pembimbingan. Ia mengatakan bahwa pengetahuan, keterampilan, 

dan pembelajaran dapat difasilitasi ketika dibutuhkan wirausaha. Dengan 

memperhatikan tingkat siklus hidup wirausaha.  

• Lebih jauh, Rae (2000) menggambarkan bahwa pengembangan kemampuan 

wirausaha dipengaruhi oleh motivasi, nilai-nilai individu, kemampuan, 

pembelajaran, hubungan-hubungan, dan sasaran yang diinginkannya. Sementara 

itu menurut Zimmerer and Scarborough (2006), karakteristik wirausaha yang 

sukses antara lain sebagai berikut. 

1. Komitmen tiilggi terhadap tugas. 

2. Mau bertanggungjawab. 

3. Mempertahankan minat kewirausahaan dalam diri. 

4. Peluang untuk mencapai cita-cita. 

5. Toleransi terhadap risiko dan ketidakpastian. 

6. Percaya pada diri sendiri. 

7. Kreatif dan fleksibel. 

8. Ingin memperoleh balikan modal segera. 

9. berenergik 

10. Motivasi untuk lebih unggul. 

11. Berorientasi ke masa depan. 

12. Mau belajar dari kegagalan. 

13. Kemampuan memimpin 
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Dalam kaitannya dengan upaya untuk mempertahankan usaha, seorang wirausahawan 

memerlukan suatu strategi positioning yang kuat serta konsisten dalam suatu lingkungan 

persaingan yang dinamis. Hal ini memerlukan suatu perbaikan yang berkelanjutan untuk 

mengelola perubahan tersebut agar efektif sehingga diperlukan suatu proses 

pembelajaran baik single-loop learning untuk memperkuat posisi saat ini maupun 

double-loop learning untuk menemukan landasan kokoh guna membangun keunggulan 

bersaing.  

 

Wright (1997) menyebutkan bahwa “akumulasi pembelajaran” merupakan salah satu 

harta tak berwujud yang menjadikan suatu kapabilitas individu atau perusahaan yang 

tidak dapat ditiru (inimitable), terutama pengetahuan teknis yang tidak kentara (tacit 

knowledge).  Pembelajaran dapat dipandang sebagai proses perubahan dan pembentukan 

pengetahuan, keterampilan, sikap dan kemampuan seorang wirausahawan, baik melalui 

pendidikan, pelatihan, mentoring, ataupun pengalaman. Prinsip dasar dalam pendidikan 

kewirausahaan adalah mereka harus dibuat tertarik dan termotivasi, kedua mereka harus 

bisa dibuat melihat adanya kesempatan untuk bisnis yang menguntungkan, ketiga, 

mereka harus memiliki beberapa keahlian seperti social skill, indutrial skill, 

organizasional skill dan strategic skill.  
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BAB 3.   

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

 

Tujuan penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 

1. Pengaruh pendidikan mata kuliah kewirausahaan terhadap efikasi (kesiapan) diri 

mahasiswa Fakultas Pertanian dan Fakultas Ekonomi Universitas Muslim 

Nusantara Al-Waslliyah Medan. 

2. Pengaruh pendidikan mata kuliah kewiusahaan terhadap pilihan karir sebagai 

wirausaha mahasiswa Fakultas Pertanian dan Fakultas Ekonomi Universitas 

Muslim Nusantara Al-Waslliyah Medan.  

 

Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak terkait agar dapat mempersiapkan 

mahasiswa dengan memiliki bekal yang cukup memadai untuk bersaing 

menciptakan pasar kerja setelah mereka lulus dari UMN Al-Washliyah Medan. 

2. Untuk mengkaji kembali pentingnya penyusunan kurikulum khususnya mata 

kuliah kewirausahaan secara bersama-sama yang komprehensif dengan 

memahami tantangan mahasiswa pada masa yang yang akan datang. 

 

  



9 
 

BAB 4.   

METODE PENELITIAN 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua mahasiswa di Fakultas Pertanian dan 

Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan yang telah 

mendapat mata kuliah kewirausahaan. Sampel yang digunakan sebanyak 150 (seratus 

lima puluh) orang, dengan teknik pensampelan secara disengaja. Instrumen yang 

digunakan adalah kuesioner dengan skala Likert (1-5), dengan format: Sangat tidak 

setuju (STS); Tidak setuju (TS); Kurang/Agak Setuju (KS): Setuju (S): dan Sangat setuju 

(SS)  

 

Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda yang mencakup uji 

validitas & reliabilitas, uji asumsi klasik (meliputi uji normalitas, uji multikoleniaritas 

dan uji heteroskedastisitas, uji hipotesis dan uji koefisien determinasi.  

Penelitian pendahuluan dilakukan untuk mengukur validitas dan reliabilitas 

instrument/kuesioner dengan menggunakan koefisien Alpha Cronbach.  Instrumen 

dikatakan reliable jika memiliki koefisien Alpha Cronbach ≥ 0.5. Selain itu juga 

dilakukan uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikoleniaritas dan uji 

heteroskedastisitas. 

 

Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji Validitas 

Uji validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur benar–benar cocok atau sesuai 

sebagai alat ukur yang diinginkan. Pengujian validitas dilakukan untuk menguji apakah 

hasil jawaban dari kuesioner oleh responden benar-benar cocok untuk digunakan dalam 

penelitian ini. Untuk menguji validitasnya menggunakan koefisien Alpha Cronbach 

terhadap setiap variabel. Instrumen dikatakan reliable jika memiliki koefisien Alpha 

Cronbach ≥ 0.5.  Pengujian validitas pada taraf signifikan yang digunakan adalah a = 

5% yaitu apabila r-hitung > r-tabel maka kuesioner dinyatakan valid; begitu pula 

sebaliknya apabila r-hitung < r-tabel maka kuesioner dinyatakan tidak valid. 

 

Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah tingkat kestabilan suatu alat pengukur dalam mengukur suatu 

gejala atau kejadian. Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah hasil 
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jawaban dari kuesioner oleh responden benar–benar stabil dalam mengukur suatu gejala 

atau kejadian. Semakin tinggi reliabilitas suatu alat pengukur, semakin stabil pula alat 

pengukur tersebut dan sebaliknya jika reliabilitas alat pengukur tersebut rendah maka 

alat tersebut tidak stabil dalam mengukur suatu gejala. Mencari reliabilitas instrument 

yang skornya bukan 0–1, tetapi merupakan rentangan antara beberapa nilai misalnya 0– 

10, 0–100 atau bentuk skala 1–3, 1–5, atau 1–7 dan seterusnya, dapat menggunakan 

teknik dari Cronbach alpha (Umar, 2002). Dengan ketentuan jika koefisien alpha (a) < 

0.6 maka butir pertanyaan tidak reliable. Jika koefisien alpha (a) > 0.6 maka butir 

pertanyaan reliable. 

 

Analisis Regresi Linear Berganda 

Selanjutnya dilakukan analisis regresi linier berganda, dengan tujuan untuk 

mengidentifikasi pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Analisis 

regresi linier berganda digunakan untuk menentukan variabel bebas yang secara nyata 

mempengaruhi variabel terikat. Adapun Model Persamaan regresinya adalah: 

 

Y = α + β1 ED + β2 PK, dimana: 

 

Y  =  Pendidikan Kewirausahaan (Y) 

α  =  Konstanta 

β1 β2  =  Koefisien regresi variabel bebas 

ED  =  Efikasi Diri Mahasiswa  (X1) 

PK =  Pilihan Karir Mahasiswa (X2,) 

 

 

Definisi Batasan Operasional Variabel Penelitian  

 

1. Efikasi Diri Berwirausaha  

Efikasi diri berwirausaha adalah keyakinan terhadap diri sendiri untuk mempertanggung 

jawabkan apa yang dilakukan agar tercipta sesuatu yang baru dan berbeda dalam 

kegiatan berwirausaha. Indikator dari efikasi diri berwirausaha dapat diukur melalui 

kepercayaan diri akan kemampuan mengelola usaha dan kepemimpinan dalam memulai 

usaha.  
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2. Pendidikan Kewirausahaan  

 

Pendidikan kewirausahaan adalah serangkaian tindakan menanamkan jiwa 

kewirausahaan guna mendewasakan diri seseorang sehingga orang tersebut mampu 

untuk hidup mandiri, kreatif, dan inovatif dengan ilmu yang semakin bertambah. 

Indikator variabel pendidikan kewirausahaan yang digunakan adalah silabus pendidikan 

kewirausahaan, metode pembelajaran pendidikan kewirausahaan, tugas-tugas selama 

pembelajaran pendidikan kewirausahaan, dan kondisi lingkungan perkuliahan 

kewirausahaan. Pendidikan kewirausahaan dalam penelitian ini berupa mata kuliah 

kewirausahaan dan praktikum kewirausahaan yang telah ditempuh oleh mahasiswa 

Pendidikan Administrasi Perkantoran angkatan 2013 dan angkatan 2014.  

 

3. Pilihan Karir  

 

Intensi berwirausaha diartikan sebagai niat untuk berwirausaha. Indikator dari efikasi 

diri berwirausaha diukur dengan skala entrepreneurial intention yaitu memilih jalur 

usaha daripada bekerja pada orang lain, memilih karir sebagai wirausaha, dan 

perencanaan untuk memulai usaha. 
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BAB 5.   

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 HASIL PENELITIAN 

 

Analisis adalah suatu metode dengan mendiskripsikan faktor–faktor yang menjelaskan 

pengaruh efikasi diri mahasiswa dan pilihan karir terhadap pendidikan kewirausahaan. 

Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis regresi linier berganda 

yang mencakup statistik deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik 

(meliputi uji normalitas, uji multikoleniaritas dan uji heteroskedastisitas), uji hipotesis 

dan uji koefisien determinasi, yaitu sebagai berikut :  

 
 

 UJI VALIDITAS DAN UJI RELIABILITAS  

Tujuan utama uji validitas dan reliabilitas data adalah untuk memastikan bahwa item 

atau soal yang ada didalam instrumen atau kuesioner untuk semua variabel yang 

diamati, apakah sudah dapat dipahami oleh responden ataupun belum. Pada tabel di 

bawah ini dapat dilihat hasil analisis validitas dan reliabilitas secara rinci. 

Tabel 5.1  Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Efiksi Diri,  α = 0.630 Pilihan Karir, α = 0.683 
Pendidikan Kewirausahaan,  α = 

0.794 

Item 

Corrected Item 

Total 

Correlation 

Status Item 

Corrected Item 

Total 

Correlation 

Status Item 

Corrected Item 

Total 

Correlation 

Status 

ED1 - - PK1 - - PKw1  .168 Reliabel 

ED2 .186 Reliabel PK2 .310 Reliabel PKw2  .296 Reliabel 

ED3 .372 Reliabel PK3 .314 Reliabel PKw3 - - 

ED4 .232 Reliabel PK4 .323 Reliabel PKw4  .170 Reliabel 

ED5 .376 Reliabel PK5 .287 Reliabel PKw5 - Reliabel 

ED6 .229 Reliabel PK6 .570 Reliabel PKw6 .343 Reliabel 

ED7 .287 Reliabel PK7 .386 Reliabel PKw7 - - 

ED8 .351 Reliabel PK8 - - PKw8 .402 Reliabel 

ED9 .374 Reliabel PK9 .593 Reliabel PKw9 .394 Reliabel 

ED10 .356 Reliabel PK10 .330 Reliabel PKw10 .190 Reliabel 

ED11 .234 Reliabel PK11 .219 Reliabel PKw11 .703 Reliabel 

ED12 - - PK12 - - PKw12 .323 Reliabel 

      PKw13 .449 Reliabel 

      PKw14 .475 Reliabel 

      PKw15 .481 Reliabel 

      PKw16 .326 Reliabel 

      PKw17 .569 Reliabel 

       PKw18 - - 

       PKw19 .446 Reliabel 

       PKw20 .640 Reliabel 
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Pada tabel di atas terlihat bahwa seluruh variabel adalah sah (valid) karena memiliki 

nilai cronbach α > 0.6. 

Tabel 5.2   Ringkasan Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel 
Jumlah 

Item 

Nilai 

Cronbach 

alpha 

Status 

Efikasi Diri 10 α = 0.630 Valid 

Pilihan Karir  9 α = 0.683 Valid 

Pendidikan 

Kewirausahaan 
16 α = 0.794 Valid 

 

Pada Tabel 5.2, juga dapat dilihat bahwa ada 10 (sepuluh) item soal pada variabel 

efikasi diri yaang dapat dipercaya (reliable), ada 9 (sembilan) item soal pada variabel 

pilihan karir yang dapat dipercaya (reliable), dan ada 16 (enam belas) item soal pada 

variabel pendidikan kewirausahaan yang dapat dipercaya (reliabel) karena memiliki 

nilai Corrected Item Total Correlation > 0.159.    

 

UJI ASUMSI KLASIK 

 

Model regresi linier berganda harus menepati beberapa andaian yang disebut dengan 

ujian andaian klasik. Uji andaian ini terdiri daripada beberapa tahap uji, yaitu:  

 

Uji Normalitas 

 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal. Uji normalitas data dilakukan 

untuk melihat bahwa suatu data terdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas 

data dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov menyatakan bahwa uji 

normalitas data dilihat dari hal tersebut, apabila nilai Asymp.Sig (2-tailed) lebih besar 

dari 0,05, maka data tersebut terdistribusi normal (Ghozali, 2013).  
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Tabel 5.3.   Hasil Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

 RED RPKWS RPK 

N 150 150 150 

Normal Parametersa,b Mean 3.9493 4.0084 3.9727 

Std. Deviation .30339 .31459 .30541 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .175 .067 .196 

Positive .096 .053 .102 

Negative -.175 -.067 -.196 

Kolmogorov-Smirnov Z 2.148 .824 2.396 

Asymp. Sig. (2-tailed) .102 .506 .078 
a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 

Dari Tabel 5.3  di atas dapat dilihat bahwa hasil Uji Normalitas menyatakan nilai Asymp. 

Sig. (2-tailed) seluruh variabel yang dikaji > 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat 

dinyatakan data yang digunakan dalam penelitian ini telah berdistribusi normal.  

 

Uji Normalitas data juga dapat dilihat daripola histogram data, seperti pada gambar di 

bawah ini. 

 

 

Gambar 5.1  Pola Data Histogram  

 

Dari gambar di atas, terlihat bahwa titik-titik residual berada dan mengikuti pola 

distribusi normal.  Selain itu, normalitas dapat juga dilihat dairi Plot Kebarangkalian 

Normal, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. 
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Gambar 5.2  Plot  Kebarangkalian Normal 

 

Dari gambar di atas, residu titik-titik sangat jelas terlihat berdistribusi secara normal 

di mana titik–titik tersebut mengikuti garis fit. Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa semua data terdistribusi secara normal. 

 

2. Uji Multikoliniaritas  

 

Uji Multikoliniaritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel bebas (variabel independen). Model regresi yang baik seharusnya 

tidak terjadi korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2013). Multikoliniaritas dapat 

dilihat dari nilai Tolerance dan nilai Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai 

Tolerance ≥ 0,1 dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

multikoliniaritas antar variabel independen dalam model regresi pada penelitian ini.  

 

Tabel 5. 4. Hasil Uji Multikolinearitas 

 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Correlations 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 

Zero-

order Partial Part 

Toler

ance VIF 

1 (Constant) 1.192 .311  3.834 .000      

RED .262 .079 .253 3.315 .001 .473 .264 .218 .744 1.344 

RPK .449 .078 .436 5.717 .000 .563 .426 .376 .744 1.344 

a. Dependent Variable: RPKWS 
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Dari Tabel 5.4 dapat dilihat bahwa efikasi diri mahasiswa dan pilihan karir memiliki 

nilai tolerance 0,744 > 0,1 dan nilai VIF 1,344 < 10.  Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak 

ada gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.  

 

3. Uji Heteroskidastisitas  

Uji heteroskidastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk 

mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas digunakan uji Glejser (Ghozali, 

2013). 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 gejala heteroskedastisitas.  

 

Tabel 5.5   Hasil Uji Glejser 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.569 .304  5.162 .000 

RED .255 .078 .261 3.278 .079 

RPK .359 .076 .375 4.700 .160 

a. Dependent Variable: RPKWS 

 

Berdasarkan hasil uji Glejser setelah transformasi data dalam bentuk Logaritma (LG) 

pada Tabel 5.5 dapat dilihat bahwa nilai dari variabel efikasi diri dan pilihan karir 

signifikansi dalam regresi dengan variabel Absolute Residual nilai signifikansi > 0,05. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa uji Glejser yang digunakan dalam 

penelitian ini terbebas dari heteroskedastisitas.  

 

4.1.3. Analisis Regresi Linier Berganda  

 

1. Uji Model (Uji F)  

 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau 

bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 
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terhadap variabel dependen (terikat). Hipotesis nol (H0) yang hendak diuji adalah 

apakah semua parameter dalam model sama dengan nol (Ghozali, 2013).  

 

Tabel 5.6  Hasil Uji F (Simultan) 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3.312 2 1.656 32.792 .000a 

Residual 7.423 147 .050   

Total 10.734 149    
a. Predictors: (Constant), RPK, RED 
b. Dependent Variable: RPKWS 

 

 

Berdasarkan tabel 5.6 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel efikasi diri mahasiswa (X1), pilihan karir 

(X2) berpengaruh secara simultan terhadap pendidikan kewirausahaan (Y).  

 

2. Uji Hipotesis (Uji t)  

 

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Hipotesis nol (H0) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter (bi) sama dengan 

nol (Ghozali, 2013).  

 

Tabel 5.7  Hasil Uji t (Parsial) 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 1.192 .311  3.834 .000   

RED .262 .079 .253 3.315 .001 .744 1.344 

RPK .449 .078 .436 5.717 .000 .744 1.344 

a. Dependent Variable: RPKWS 

 

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial (uji t) pada tabel 5.7 dapat diuraikan sebagai 

berikut:  
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1.   Pengaruh Efikasi Diri Mahasiswa Terhadap Pendidikan kewirausahaan  

 Berdasarkan Tabel 5.6 dapat dilihat bahwa nilai t hitung efikasi diri mahasiswa 

sebesar 3.315 dengan signifikansi 0,001 < 0,05. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa efikasi diri mahasiswa berpengaruh signifikan terhadap 

pendidikan kewirausahaan.  

 

2.  Pengaruh Pilihan karir Terhadap Pendidikan kewirausahaan  

 Berdasarkan Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa nilai t hitung pilihan karir (X2) sebesar 

5.717 dengan signifikansi 0,000 < 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa pilihan karir berpengaruh signifikan terhadap pendidikan kewirausahaan.  

 

3. Koefisien Determinasi  

 

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 

nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti 

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi 

untuk data silang (crossection) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara 

masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (time series) biasanya 

mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi (Ghozali, 2013). Karena niali R 

square bisa berubah-ubah maka sebaiknya menggunakan Adjusted R Square.  

 

Tabel 5.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 

Model Summaryb 

 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate Durbin-Watson 

1 .604a.  .489 .423 .22471 1.231 

a. Predictors: (Constant), RPK, RED 
b. Dependent Variable: RPKWS 
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Berdasarkan hasil pengujian uji koefisien determinasi pada Tabel 5.8 menjelaskan 

bahwa besarnya nilai R Square adalah 0,489 hal ini berarti bahwa 48,9% variabel 

pendidikan kewirausahaan dapat dijelaskan oleh variabel efikasi diri mahasiswa dan 

pilihan karir sebesar 48,9% sedangkan sisanya sebesar 51.1% dijelaskan oleh variabel 

lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.  

 

Tabel berikut ini menunjukkan ringkasan hasil Analisis Regresi Linear Berganda dari 

kajian yang telah dilakukan. 

 

Table 5.9  Ringkasan Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 
  

Variable Beta t-value 

Konstanta 1.192 3.834 

Efikasi diri mahasiswa 0.262 3.315* 

Pilihan karir mahasiswa 0.449 5.717* 

R Square 0.489 

Adjust. R Square 0.423 

F-Test 32.792
**

 

Sig. (2-tailed)) 0.000 

 

 

Dari tabel di atas, kemudian diperoleh Model Persamaan Regresi Linier Berganda dari 

hasil penelitian, yaitu sebagai berikut: 

 

Y = 1.192 + 0.262  ED  +   0.449 PK   

 

dimana:  Y =  Pendidikan Kewirausahaan 

     ED = Efikasi Diri Mahasiswa  

  PK  =    Pilihan Karir Mahasiswa  

 

Dari hasil persamaan regresi linier berganda di atas, maka pengaruh setiap variabel 

ditafsirkan untuk menjelaskan variabel partisipasi anggota adalah sebagai berikut:  

1.  Konstanta 1.192, bermakna bahwa jika tidak ada faktor-faktor bebas yang 

mempengaruhi, maka pendidikan kewirausahaan sebesar 0.104. 

2.  Koefisien regresi 0.262 bermakna bahwa setiap faktor efikasi diri bertambah 1 (satu) 

unit, maka pendidikan kewirausahaan akan meningkat sebesar 0.262.  
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3.  Koefisien regresi 0.449 bermakna bahwa setiap faktor motivasi anggota bertambah 

1 (satu) unit, maka pendidikan kewirausahaan akan meningkat sebesar 0.449.  

 

 

5.2 Pembahasan  

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh efikasi diri 

mahasiswa dan pilihan karir terhadap pendidikan kewirausahaan di Universitas Muslim 

Nusantara Al-Washliyah Medan  

 

4.2.1. Pengaruh Efikasi Diri Mahasiswa Terhadap Pendidikan Kewirausahaan 

 

Hasil regresi secara parsial melalui uji t maka memperoleh hasil bahwa variabel efikasi 

diri mahasiswa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendidikan 

kewirausahaan di Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan. 

 

Signifikansinya efikasi diri mahasiswa artinya menunjukkan bahwa besar kecilnya nilai 

efikasi diri atau tingkat kesiapan mahasiswa untuk menjadi seorang wirausahawan 

berpengaruh terhadap baik atau tidaknya penyelenggaraan mata kuliah kewirausahaan 

yang diberikan di UMN Al-Wshliyah Medan. Dikatakan signifikan dilihat dari tabel t 

hitung efikasi diri mahasiswa (X1) sebesar 3.278 dengan signifikansi 0,001 < 0,05. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efikasi diri mahasiswa dipengaruhi oleh 

pendidikan yang diberikan melalui mata kuliah kewirausahaan di Perguruan Tinggi 

UMN Al-Washliyah Medan.  

 

Nilai efikasi diri mahasiswa yang tinggi diartikan berbanding lurus dengan nilai 

pendidikan kewirausahaan yang tinggi yang diperoleh mahasiswa pula, sebaliknya nilai 

efikasi diri mahasiswa yang rendah diartikan berbanding lurus pula dengan rendahnya 

nilai pendidikan kewirausahaan yang diterima oleh mahasiswa. Variabel efikasi diri 

mahasiswa berfluktuasi terhadap nilai pendidikan kewirausahaan yang diberikan.  
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4.2.2. Pengaruh Pilihan karirTerhadap Pendidikan Kewirausahaan 

 

Hasil regresi secara parsial melalui uji t maka diperoleh hasil bahwa variabel pilihan 

karir mahasiswa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pendidikan 

kewirausahaan yang diberikan kepada mahasiswa. 

 

Signifikannya pilihan karir terhadap pendidikan kewirausahaan artinya bahwa banyak 

ataupun sedikitnya mahasiwa yang memilih karir untuk menjadi seorang wirwusahawan 

berpengaruh terhadap baik atau tudaknya pendidikan kewirausahaan yang diberikan di 

Perguruan Tinggi UMN Al-Washliyah Medan.  Dikatakan signifikan dilihat dari tabel t 

hitung pilihan karir (X2) sebesar 4.700 dengan signifikansi 0,000 < 0,05. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa pilihan karir mahasiswa untuk menjadi seorang 

wirausahawan dipengaruhi oleh baik ataupun tidaknya pendidikan melalui mata kuliah 

kewirausahaan yang diberikan di Perguruan Tinggi UMN Al-Washliyah Medan  

Banyaknya mahasiswa yang berminat untuk berkarir menjadi seorang wirausahawan 

berarti berbanding lurus dengan baik ataupun tidaknya penyelenggaraan pendidikan 

melalui mata kuliah kewirausahaan yang diberikan, sebaliknya juga rendahnya minat 

mahasiswa dalam memilih karir sebagai seorang wirausahawan juga berarti diikuti oleh 

buruknya penyelenggaraan pendidikan melalui mata kuliah kewirausahaan di Perguruan 

Tinggi UMN Al-Washliyah Medan. 

 

Adanya pengaruh variabel pilihan karir mahasisw untuk menjadi seorang wirausahawan 

terhadap pendidikan kewirausahaan disebabkan oleh semakin membaiknya kondisi 

pengelolaan pendidikan khususnya proses belajar mengajar yang dilakukan di Perguruan 

Tinggi UMN Al-Washliyah Medan.  Pengertian pengelolaan pendidikan dalam hal ini 

mencakup pembaharuan dan penyesuaian kurikulum dan silabus mata kuliah 

kewirausahaan. Adanya perpaduan pemberian teori dan praktek kewirausahaan sangat 

membantu mengenali aspek kognitif, affektif dan psikomotorik yang dimiliki 

mahasiswa sehingga kesiapan diri dalam memahami dan minat pilihan karir sebagai 

seorang wirausahawan juga semakin tinggi pula.  
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BAB 6.   

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 1.  Terdapat pengaruh yang nyata antara variabel bebas (efikasi diri dan pilihan karir 

mahasiswa) dengan pendidikan kewirausahaan yang diberikan. 

2.   Diperoleh model persamaan regresi hasil penelitian sebagai berikut:  
 

Y = 1.192 + 0.262  ED  +   0.449 PK   
 

4. Koefisien determinasi R2 sebesar 0.489, artinya adalah 48.9% dari perubahan 

pendidikan kewirausahaan dapat dijelaskan oleh variabel bebas yang diteliti, 

sedangkan sisanya sebesar 51.1% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti. 

5. Efikai diri dan pilihan karir mahasiswa sebagai seorang wirausahawan secara nyata 

dipengaruhi oleh pendidikan melalui mata kuliah kewirausahaan yang diberikan di 

Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan. 

 

SARAN 

1. Untuk mencapai keberhasilan pendidikan kewirausahaan yang lebih baik lagi 

pada masa yang akan datang, maka perlu diadakan penambahan jam perkuliahan 

melalui penambahan SKS untuk mata kuliah in,i sehingga bekal yang diberikan 

baik secara teori maupun praktek semakin banyak dan berkualitas.   

2. Selain itu perlu diadakannya pusat cikal bakal bisnis yang dapat 

mengkoordinasikan perusahaan dengan mahasiswa pemula yang ingin 

berwirausaha, termasuk dalam memberikan bantuan modal usaha, peralatan, 

maupun fasilitas yang dibutuhkan agar minat mahasiswa dalam berwirausaha 

semakin meningkat.  

3. Kajian ini hanya melibatkan 20% (3 dari 15) program studi yang ada di Universitas 

Muslim Nusantara Al-Washliyah.  Mengingat besarnya pengangguran dari lulusan 

perguruan tinggi saat ini, maka disarankan agar semua program studi yang ada di UMN 

Al-Washliyah membekali mahasiswa dengan mata kuliah kewirausahaan di dalam 

kurikulumnya. 

 

KETERBATASAN KAJIAN 

Kajian ini hanya melibatkan tiga program studi dari 15 program studi yang ada di Universitas 

Muslim Nusantara Al-Washliyah. 
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5. Instrumen Penelitian 

 
Kepada Mahasiswa/i  

Program Studi Manajemen/Akuntansi/Agribisnis  

Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan 

 

Dalam rangka menyelesaikan Laporan Penelitian, kami bermaksud mengadakan uji coba instrumen penelitian 

dengan tujuan untuk mengukur tingkat kevalidan atau kesahihan instrumen ini.  

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Anda untuk: 

1. Menjawab pernyataan dalam kuesioner penelitian ini dengan sebaik-baiknya.  

2. Bahwa kuesioner ini bukan merupakan sebuah ujian/tes, sehingga tidak ada jawaban benar atau 

salah. Jawaban yang paling baik adalah jawaban yang sesuai dengan keadaan sebenarnya atau sesuai 

dengan apa yang anda rasakan sendiri.    

3. Hasil dari kuesioner ini tidak akan berpengaruh terhadap nilai Anda.  

4. Identitas responden hanya digunakan untuk mempermudah pengolahan data. 

 

I.   Petunjuk Pengisian Kuesioner  

1.  Tulislah identitas terlebih dahulu pada tempat yang telah disediakan.  

2.  Jawablah pernyataan dengan memilih salah satu dari 5 alternatif jawaban.  

3.  Jawablah dengan memberikan tanda checklist (√) pada salah satu jawaban pada kolom yang telah 

disediakan sesuai dengan pendapat atau kondisi yang anda rasakan.  

 

II. Identitas Responden 

 

1. Nama : ……… ……………………………………………….….. 

2. NPM  : 

3. Prodi : 

2. Jenis Kelamin :          Pria      Wanita 

3. Tempat/Tgl.lahir : ………….………………………………………………. 

4. Saya berusia:   a. ≤ 17 thn   b. 17-25 thn  

    c. 26-35 thn    d. 36- 45 thn  

 

Pendapat anda digolongkan ke dalam 5 kategori: 

� Sangat Tak Setuju (STS) 

� Tak Setuju (TS) 

� Cukup Setuju (CS) 

� Setuju (S) 

� Sangat Setuju (SS) 

No Pernyataan 

S
a

n
g

a
t 

T
id

a
k

 
S

e
tu

ju
 

T
id

a
k

 
S

e
tu

ju
 

C
u

k
u

p
 

S
e

tu
ju

 

S
e

tu
ju

 

S
a

n
g

a
t 

S
e

tu
ju

 

 Efikasi Diri STS TS CS S SS 

1 Saya yakin terhadap kemampuan saya dalam melakukan suatu usaha      

2 Saya yakin bahwa setiap usaha yang saya lakukan akan diterima banyak 

orang 

     

3 Jika saya gagal berarti usaha yang saya lakukan sia-sia      

4 Saya sudah memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk berwirausaha      

5 Saya mampu mengatasi masalah yang saya hadapi nantinya      

6 Saya memiliki keyakinan jika saya berwirausaha akan mendapatkan 

keuntungan 

     

7 Saya memiliki kemampuan dalam memimpin      
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8 Saya mampu memimpin teman-teman saya      

9 Saya mudah menyerah ketika tugas yang diberikan sulit      

10 Saya mampu mengarahkan sumber daya yang ada di sekitar saya      

11 Saya mampu memimpin diri saya sendiri      

12 Saya dapat memberikan pengaruh bagi lingkungan sekitar saya      

 Variabel Pendidikan Kewirausahaan      

1 Saya memahami isi silabus kewirausahaan      

2 Materi kewirausahaan yang diberikan sesuai dengan isi silabus 

kewirausahaan 

     

3 Isi silabus kewirausahaan sudah mencakup tujuan pendidikan 

kewirausahaan yang akan dicapai 

     

4 Saya lebih menguasai materi pada saat menggunakan metode ceramah      

5 Praktik langsung berwirausaha adalah metode yang saya sukai dalam 

belajar berwirausaha 

     

6 Saya tidak menguasai materi pada saat praktik berwirausaha      

7 Metode yang digunakan sesuai dengan materi yang akan disampaikan      

8 Metode yang digunakan membuat saya memahami konsep 

kewirausahaan 

     

9 Penyampaian materi yang menarik membuat saya memperhatikan 

pembelajaran 

     

10 Saya mengerjakan tugas-tugas kewirausahaan yang diberikan oleh 

dosen 

     

11 Saya mampu membuat business plan      

12 Saya yakin pada business plan yang saya buat      

13 Business plan yang saya buat sesuai dengan kemampuan yang saya 

miliki 

     

14 Business plan yang saya buat sesuai dengan modal yang saya miliki      

15 Saya telah mempresentasikan business plan yang saya buat      

16 Setelah selesai mengikuti kuliah kewirausahaan saya melaksanakan 

business plan yang telah saya buat 

     

17 Saya antusias mengikuti mata kuliah kewirausahaan      

18 Praktik kewirausahaan adalah mata kuliah yang menyenangkan      

19 Pembelajaran kewirausahaan berjalan kondusif      

20 Saya membolos saat pembelajaran kewirausahaan      

 Pilihan karir sebagai Wirausaha      

1 Saya sudah memiliki sebuah usaha      

2 Saya lebih memilih menjadi wirausaha daripada karyawan      

3 Lebih menyenangkan menjadi karyawan daripada menjadi wirausaha      

4 Orang terdekat saya menyukai jika saya menjadi wirausaha      

5 Saya lebih nyaman jika bekerja secara mandiri tanpa diperintah orang      

6 Saya pernah memiliki sebuah usaha sebelumnya      

7 Harapan orang di sekitar saya adalah saya bisa mengembangkan 

kreativitas yang saya milliki untuk berwirausaha 

     

8 Dengan saya berwirausaha, saya akan mengetahui keuntungan yang 

saya dapatkan 

     

9 Saya memiliki ide untuk berwirausaha tetapi belum saya terapkan      

10 Saya takut untuk memulai usaha      

11 Saya telah merencanakan segala sesuatu yang saya butuhkan untuk 

berwirausaha 

     

12 Saya siap untuk menghadapi setiap risiko yang menghambat dalam 

berwirausaha 
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DAMPAK PEMBELAJARAN KEWIRAUSAHAAN TERHADAP EFIKASI DIRI 
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ABSTRAK 

 

Kewirausahaan diartikan sebagai kemampuan dan kemauan seseorang dalam menciptakan peluang 

ekonomis dari sebuah ide usaha.  Kewiraushaan juga berhubungan dengan pola pikir yang dimiliki 

individu untuk mengembangkan potensi diri dalam mengelola jalannya suatu usaha.  Tujuan penelitian 

ini adalah untuk melihat pengaruh antara efikasi (kesiapan) diri mahasiswa dan pilihan karirnya 

sebagai wirausahawan sebagai akibat dari pendidikan melalui mata kuliah kewirausahaan yang 

diperoleh di Perguruan Tinggi Universitas Muslim Nusantara Al-Waslliyah Medan. Populasi 

penelitian ini adalah mahasiswa yang sudah mendapat mata kuliah kewirausahaan pada Fakultas 

Pertanian dan Fakultas Ekonomi. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 150 orang 

mahasiswa dengan menggunakan instrumen kuesioner skala Likert (1-5). Hasil penelitian 

menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda, menunjukkan bahwa secara simultan, uji F = 32.792, 

dengan α < 0,05 bahwa efikasi diri dan pilihan karir mahasiswa untuk menjadi seorang 

wirausahawan secara nyata dipengaruhi oleh pendidikan pada mata kuliah kewirausahaan yang 

diberikan, serta dengan koefisien determinasi (R2) = sebesar 0.489.  Secara partial, uji t-hitung 

= 3.315*  dengan α < 0,05 untuk variabel efikasi diri, dan t-hitung = 5.717* dengan α < 0,05, 

untuk variabel pilihan karir  mahasiswa untuk menjadi wirausahawan. 
 

Kata kunci : Pendidikan Kewirausahaan, Efikasi Diri; Pilihan karir; Wirausaha. 

 
ABSTRCT 

 

Entrepreneurship is defined as a person's ability and willingness to create economic 

opportunities from a business idea. Entrepreneurship is also related to the mindset that 

individuals have to develop their own potential in managing the course of a business. The 

purpose of this study was to look at the effect of student self-efficacy and career choice as 

entrepreneurs, as a result of education through entrepreneurship courses which were obtained 

at the Univesitas of Muslim Nusantara Al-Waslliyah Medan. The study population was 

students, who had received entrepreneurship courses at the Faculty of Agriculture and the 

Faculty of Economics. The sample used in this study was 150 students, using a Likert scale 

questionnaire (1-5). The results of the study used Multiple Linear Regression Analysis, showing 

that simultaneously, the F test = 32,792, with α <0,05 that self-efficacy and student career 

choices to become an entrepreneur are significantly influenced by education in 

entrepreneurship courses given, as well as with coefficients determination (R2) = 0.489. 

Partially, the t-test = 3.315* with α <0.05 for the variable self-efficacy, and t-count = 5.717* 

with α <0.05, for the variable career choice of students to become entrepreneurs. 

 
Keywords: Entrepreneurship Education, Self Efficacy; Career choice; Entrepreneurship 
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Pendahuluan 

 

Menurut Schumpeter (1934), jika suatu 

negara memiliki banyak entrepreneur, maka  

negara tersebut pertumbuhan ekonominya 

tinggi dan akan melahirkan pembangunan  

ekonomi yang tinggi. Jika suatu negara ingin 

maju, jumlah entrepreneurnya harus banyak. 

Enterprenuership is driving force behind 

economic growth. Rasionalisasinya adalah 

jika seseorang memiliki pengetahuan 

kewirausahaan, maka dia akan memiliki 

karakteristik motivasi/mimpi yang tinggi 

(need of achievement), berani mencoba (risk  

taker), innovative dan independence. 

Artinya, dengan sedikit saja peluang dan 

kesempatan ia akan mampu merubah, 

menghasilkan sesuatu yang baru, relasi baru, 

akumulasi modal, baik berupa perbaikan 

usaha yang sudah ada (upgrading) maupun 

menghasilkan usaha baru. Dengan usaha ini, 

akan menggerakkan material/bahan baku 

untuk “berubah bentuk” menjadi lebih 

bernilai sehingga akhirnya konsumen mau 

membelinya. Pada proses ini akan terjadi 

pertukaran barang dan jasa, baik berupa 

sumber daya alam, uang, sumber daya 

sosial, kesempatan maupun sumber daya 

manusia. Dalam ilmu ekonomi, jika terjadi 

hal demikian, itu berarti ada pertumbuhan 

ekonomi, dan jika ada pertumbuhan 

ekonomi berarti ada pembangunan. 

Indonesia merupakan salah satu 

negara yang memiliki laju pertumbuhan 

penduduk yang tinggi. Dari waktu ke waktu 

perguruan tinggi meluluskan sarjana terus 

meningkat jumlahnya. Secara kuantitas 

lulusan S1 semakin bertambah, namun 

lulusan yang langsung diterima bekerja 

tidak seimbang. Hal ini semakin menambah 

masalah pengangguran khususnya 

pengangguran terdidik. Data BPS (2017) 

menunjukkan bahwa jumlah pengangguran 

di Indonesia saat ini mencapai 7,56 juta 

orang. Salah satu penyebab tingginya 

pengangguran sarjana karena banyak 

sarjana yang sewaktu masih menjadi 

mahasiswa bingung tentang pilihan karir 

setelah lulus dari perguruan tinggi.  Ini 

menunjukkan bahwa mereka tidak 

mempunyai perencanaan karir yang baik.   

Kewiraushaan juga berhubungan 

dengan suatu pola pikir yang dimiliki oleh 

individu untuk mengembangkan potensi diri 

dalam mengelola jalannya suatu usaha dari 

ide peluang usaha yang dimilikinya. Intinya, 

orang yang menjalankan usahanya sendiri 

dengan berbekal kemampuan manajerialnya 

disebut sebagai seorang wirausaha atau 

entrepreneur.  

Menurut ahli perilaku (behaviorist), 

entrepreneurship sangat berperan dalam 

kesuksesan seseorang (Kets de Vries, 1977). 

Seseorang yang memiliki kewirausahaan 

tinggi dan digabung dengan kemampuan 

manajerial yang memadai akan 

menyebabkan dia sukses dalam usahanya 
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(Priyanto, 2006). Entrepreneurship juga 

berperan dalam mengembangkan seseorang 

sehingga memiliki keinginan untuk 

memaksimalkan economic achievement (Mc 

Clelland, 1976) dan menyebabkan 

seseorang bisa tahan uji, bisa fleksibel, bisa 

dipercaya, bisa mengatasi masalah yang 

dihadapinya. Sementara itu Barkham, 1989 

dan Pollock, 1989 dalam Ghosh (1999) 

mengatakan bahwa skill, attitude dan 

pencarian informasi pasar merupakan faktor 

yang memberikan kontribusi pada 

kesuksesan perusahaan. 

Menurut Wibowo (2011) pendidikan 

kewirausahaan adalah upaya internalisasi 

jiwa dan mental kewirausahaan baik melalui 

institusi pendidikan maupun institusi lain 

seperti lembaga pelatihan, training dan 

sebagainya. Lo Choi Tung (2011) 

mengatakan pendidikan kewirausahaan 

adalah process of transmitting 

entrepreneurial knowledge and skills to 

students to help them exploit a business 

opportunity (proses mentransmisikan 

pengetahuan dan keterampilan 

kewirausahaan kepada mahasiswa untuk 

membantu mereka memanfaatkan peluang 

bisnis. Wright (1997) menyebutkan bahwa 

akumulasi pembelajaran merupakan salah 

satu harta tak berwujud yang menjadikan 

suatu kapabilitas individu atau perusahaan 

yang tidak dapat ditiru (inimitable), 

terutama pengetahuan teknis yang tidak 

kentara (tacit knowledge). Pembelajaran 

dapat dipandang sebagai proses perubahan 

dan pembentukan pengetahuan, 

keterampilan, sikap dan kemampuan 

seorang wirausahawan, baik melalui 

pendidikan, pelatihan, mentoring, ataupun 

pengalaman. Prinsip dasar dalam 

pendidikan kewirausahaan adalah mereka 

harus dibuat tertarik dan termotivasi, kedua 

mereka harus bisa dibuat melihat adanya 

kesempatan untuk bisnis yang 

menguntungkan, ketiga, mereka harus 

memiliki beberapa keahlian seperti social 

skill, indutrial skill, organizasional skill dan 

strategic skill.  

Faktor lain yang dapat 

mempengaruhi minat berwirausaha adalah 

efikasi diri. Efikasi diri adalah kepercayaan 

seseorang atas kemampuannya dalam 

menguasai situasi dan menghasilkan sesuatu 

yang menguntungkan (Santrock, 2007). Niu 

(2010) menyebut efikasi diri adalah hasil 

interaksi antara lingkungan eksternal, 

mekanisme penyesuaian diri serta 

kemampuan personal, pengalaman dan 

pendidikan. 

Seorang mahasiswa yang memiliki 

minat berwirausaha akan cenderung lebih 

memiliki efikasi diri yang baik. Mereka 

akan lebih percaya terhadap kemampuannya 

dalam menguasai keadaan saat 

berwirausaha serta akan memiliki rasa 

optimisme bahwa berwirausaha akan 
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menghasilkan sesuatu yang menguntungkan 

untuk dirinya maupun lingkungannya. Jadi 

efikasi diri adalah hasil interaksi antara 

lingkungan eksternal, mekanisme 

penyesuaian diri serta kemampuan personal, 

pengalaman dan pendidikan. 

Menurut Zimmerer dan Scarborough 

(2006), karakteristik wirausahawan yang 

sukses antara lain adalah komitmen tiilggi 

terhadap tugas, mau bertanggung jawab, 

mempertahankan minat kewirausahaan 

dalam diri, peluang untuk mencapai cita-

cita, toleransi terhadap risiko dan 

ketidakpastian, percaya pada diri sendiri, 

kreatif dan fleksibel, ingin memperoleh 

balikan modal segera, energik, motivasi 

untuk lebih unggul, berorientasi ke masa 

depan, mau belajar dari kegagalan, dan 

kemampuan memimpin.  

 

METODE 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua 

mahasiswa di Fakultas Pertanian dan 

Fakultas Ekonomi UMN Al-Washliyah 

Medan yang telah mendapat mata kuliah 

kewirausahaan. Sampel yang digunakan 

sebanyak 150 orang. Instrumen yang 

digunakan adalah kuesioner dengan skala 

Likert (1-5).  Analisis data yang digunakan 

adalah analisis regresi linier berganda yang 

mencakup uji validitas & reliabilitas, uji 

asumsi klasik (meliputi uji normalitas, uji 

multikoleniaritas dan uji heteroske-

dastisitas, uji hipotesis dan uji koefisien 

determinasi.  

 

Definisi Batasan Operasional : 

1.  Efikasi Diri Berwirausaha  

Indikator dari efikasi diri berwirausaha 

dapat diukur melalui kepercayaan diri 

akan kemampuan mengelola usaha dan 

kepemimpinan dalam memulai usaha.  

2.  Pendidikan Kewirausahaan  

Pendidikan kewirausahaan adalah 

serangkaian tindakan menanamkan jiwa 

kewirausahaan guna mendewasakan 

seseorang sehingga orang tersebut 

mampu untuk hidup mandiri, kreatif, 

dan inovatif dengan ilmu yang semakin 

bertambah.  

3.  Pilihan Karir  

Indikator pilihan karir diartikan sebagai 

intensi atau niat untuk berwirausaha. 

 

HASIL PENELITIAN 
 

UJI VALIDITAS & RELIABILITAS  

 

 

Pada tabel 1 dapat dilihat hasil analisis 

validitas dan reliabilitas secara rinci. 

Tabel 1  Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Variabel 

Jumlah 

Item 

Soal 

Nilai 

Cronbach 

alpha 

Status 

ED 10 α = 0.630 Valid 

PK 9 α = 0.683 Valid 

PKW 16 α = 0.794 Valid 
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Semua variabel memiliki nilai koefisien 

Cronbach alpha α ≥ 0.6. Terdapat jumlah 

item soal yang dapat dipercaya (reliabel) 

karena memiliki nilai Corrected Item Total  

Correlation > 0.159.    

 

UJI ASUMSI KLASIK 

Uji Normalitas 

 

Dari Tabel 2 diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-

tailed) seluruh variabel yang dikaji > 0,05, 

sehingga dinyatakan data yang digunakan 

dalam penelitian ini berdistribusi normal.  

 
 

Tabel 2.  Hasil Uji One-Sample Kolmogorov-

Smirnov Test 

 

 RED RPKW RPK 

N 150 150 150 

Normal 

Parametersa

,b 

Mean 3.9493 4.0084 3.9727 

Std. 

Deviation 

.30339 .31459 .30541 

Most 

Extreme 

Differences 

Absolute .175 .067 .196 

Positive .096 .053 .102 

Negative -.175 -.067 -.196 

Kolmogorov-Smirnov Z 2.148 .824 2.396 

Asymp. Sig. (2-tailed) .102 .506 .078 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Demikian pula dari pola histogram seperti 

pada gambar di bawah ini terlihat bahwa 

titik-titik residual berada dan mengikuti pola 

distribusi normal.   

 

 

Gambar 1  Pola Data Histogram  

Uji Multikoliniaritas  

 

Multikoliniaritas dapat dilihat dari nilai 

Tolerance dan nilai Variance Inflation 

Factor (VIF). Jika nilai Tolerance ≥ 0,1 dan 

nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada multikoliniaritas antar 

variabel independen. Dari uji 

multikoliniaritas dalam model regresi 

penelitian ini tidak ditemukan adanya 

korelasi antar variabel bebas (variabel 

independen). 

 

Tabel 3.  Hasil Uji Multikolinearitas 

 
 

Uji Heteroskidastisitas  

Untuk mendeteksi ada tidaknya gejala 

heteroskedastisitas digunakan uji Glejser 

(Ghozali, 2013).  

 

 

Tabel 4  Hasil Uji Glejser 

Coefficientsa 

Model Unstandardiz

ed 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error 

Toler

ance VIF 

1 (Cons 1.192 .311 3.834 .000   

RED .262 .079 3.315 .001 .744 1.344 

RPK .449 .078 5.717 .000 .744 1.344 

a. Dependent Variable: RPKWS 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error 

1 (Constant) 1.569 .304 5.162 .000 

RED .255 .078 3.278 .079 

RPK .359 .076 4.700 .160 

a. Dependent Variable: RPKWS 
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Setelah melakukan transformasi data dalam 

bentuk LG dapat dilihat bahwa nilai variabel 

efikasi diri dan pilihan karir signifikan 

dalam regresi dengan variabel Absolute 

Residual nilai signifikansi > 0,05. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa uji 

Glejser yang digunakan dalam penelitian ini 

terbebas dari heteroskedastisitas.  

 

Analisis Regresi Linier Berganda  

Uji Model (Uji F)  

 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan 

apakah semua variabel independen pada 

model mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen. 

Hipotesis nol (H0) yang hendak diuji adalah 

apakah semua parameter dalam model sama 

dengan nol (Ghozali, 2013).  

 

Tabel 5  Hasil Uji F (Simultan) 

 

ANOVAb 

Model Sum of 

Square

s df 

Mean 

Squar

e F Sig. 

1 Regressi

on 

3.312 2 1.656 32.792 .000a 

Residual 7.423 147 .050   

Total 10.734 149    

a. Predictors: (Constant), RPK, RED 

b. Dependent Variable: RPKWS 

 

Berdasarkan tabel 5, uji F = 32.792, dengan 

α < 0,05. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa variabel efikasi diri 

mahasiswa dan pilihan karir berpengaruh 

secara simultan terhadap pendidikan 

kewirausahaan.  

 

Uji Hipotesis (Uji t)  
 

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa 

jauh pengaruh satu variabel penjelas/ 

independen secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel dependen.  

Hipotesis nol (H0) yang hendak diuji adalah 

apakah suatu parameter (bi) sama dengan 

nol (Ghozali, 2013).  

 

Tabel 6.   Hasil Uji t (Parsial) 
 

 

 

Dari tabel 6 dapat diuraikan sebagai berikut:  

1.   Pengaruh Efikasi Diri Mahasiswa 

Terhadap Pendidikan kewirausahaan  

 Dari Tabel 6, nilai t hitung = 3.315 

dengan signifikansi 0,001 < 0,05. 

Disimpulkan bahwa efikasi diri 

mahasiswa berpengaruh signifikan 

terhadap pendidikan kewirausahaan.  

2.  Pengaruh Pilihan Karir Terhadap 

Pendidikan kewirausahaan  

 Dari Tabel 6, nilai t hitung = 5.717 

dengan signifikansi 0,000 < 0,05. 

Coefficientsa 

Model Unstandardiz
ed 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error 

Toler
ance VIF 

1 (Cons
tant) 

1.192 .311 3.834 .000 
  

RED .262 .079 3.315 .001 .744 1.344 

RPK .449 .078 5.717 .000 .744 1.344 

a. Dependent Variable: RPKWS 
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Disimpulkan bahwa pilihan karir 

mahasiswa berpengaruh signifikan 

terhadap pendidikan kewirausahaan.  

 

3. Koefisien Determinasi  

Koefisien determinasi (R²) pada intinya 

mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Nilai R² kecil berarti kemampuan 

variabel independen dalam menjelaskan 

variasi dependen sangat terbatas. Nilai yang 

mendekati satu berarti variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

dependen (Ghozali, 2013).  

 

Tabel 7   Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 

 

Mode

l 

R 

R 

Square 

Adjuste

d R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .604a.  .489 .423 .22471 1.231 

a. Predictors: (Constant), RPK, RED 
b. Dependent Variable: RPKWS 

 
 

 

Hasil uji koefisien determinasi pada Tabel 7 

menjelaskan bahwa besarnya nilai R2 = 

0,489, hal ini berarti bahwa 48,9% variabel 

pendidikan kewirausahaan dapat dijelaskan 

oleh variabel bebas efikasi diri dan pilihan 

karir, sedangkan sisanya sebesar 51.1% 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diuji 

termasuk dalam penelitian ini.  

Tabel 8 menunjukkan ringkasan 

hasil Analisis Regresi Linear Berganda dari 

kajian yang telah dilakukan. Dari tabel di 

atas, diperoleh Model Persamaan Regresi 

Linier Berganda:  
 

Y = 1.192 + 0.262  ED  +   0.449 PK   

dimana:   Y =  Pendidikan Kewirausahaan 

   ED = Efikasi Diri Mahasiswa  

 PK =    Pilihan Karir Mahasiswa  

 

Table 8.  Ringkasan Analisis Regresi Linier 

Berganda 
 

 
 

Variable Beta t-value 

Konstanta 1.192 3.834 

Efikasi diri mahasiswa 0.262 3.315* 

Pilihan karir  0.449 5.717* 

R Square 0.489 

Adjust. R Square 0.423 

F-Test 32.792
*
 

Sig. (2-tailed)) 0.000 

 

 

Pembahasan  

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh efikasi diri 

mahasiswa dan pilihan karir terhadap 

pendidikan kewirausahaan di Universitas 

Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan  

 

Pengaruh Efikasi Diri Mahasiswa 

Terhadap Pendidikan Kewirausahaan 

 

Hasil regresi secara parsial melalui uji t 

diperoleh hasil bahwa variabel efikasi diri 

mahasiswa secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap pendidikan 

kewirausahaan yang diberikan di UMN Al-

Washliyah Medan. 
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Signifikansinya efikasi diri 

mahasiswa artinya menunjukkan bahwa 

besar kecilnya nilai efikasi diri atau tingkat 

kesiapan mahasiswa untuk menjadi seorang 

wirausahawan berpengaruh terhadap baik 

atau tidaknya penyelenggaraan mata kuliah 

kewirausahaan yang diberikan di PT UMN 

Al-Washliyah Medan. Dikatakan signifikan 

dilihat dari tabel t hitung efikasi diri =  3.278 

dengan signifikansi < 0,05. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa efikasi 

diri mahasiswa dipengaruhi oleh pendidikan 

yang diberikan melalui mata kuliah 

kewirausahaan di Perguruan Tinggi UMN 

Al-Washliyah Medan.  

Nilai efikasi diri mahasiswa yang 

tinggi diartikan berbanding lurus dengan 

nilai pendidikan kewirausahaan yang tinggi 

yang diperoleh mahasiswa pula, sebaliknya 

nilai efikasi diri mahasiswa yang rendah 

diartikan berbanding lurus pula dengan 

rendahnya nilai pendidikan kewirausahaan 

yang diterima oleh mahasiswa. Variabel 

efikasi diri mahasiswa berfluktuasi terhadap 

nilai pendidikan kewirausahaan yang 

diberikan.  

 

Pengaruh Pilihan Karir Terhadap 

Pendidikan Kewirausahaan 

 

Hasil regresi secara parsial melalui uji t 

diperoleh bahwa variabel pilihan karir 

mahasiswa berpengaruh signifikan terhadap 

pendidikan kewirausahaan yang diberikan 

kepada mahasiswa. 

 Signifikannya pilihan karir terhadap 

pendidikan kewirausahaan artinya bahwa 

banyak ataupun sedikitnya mahasiwa yang 

memilih karir untuk menjadi seorang 

wirausahawan berpengaruh terhadap baik 

atau tudaknya pendidikan kewirausahaan 

yang diberikan di Perguruan Tinggi UMN 

Al-Washliyah Medan.  Dikatakan signifikan 

dilihat dari tabel t hitung = 4.700, dengan 

signifikansi < 0,05. Dengan demikian, 

disimpulkan bahwa pilihan karir mahasiswa 

untuk menjadi seorang wirausahawan 

dipengaruhi oleh baik ataupun tidaknya 

pendidikan melalui mata kuliah 

kewirausahaan yang diberikan di Perguruan 

Tinggi UMN Al-Washliyah Medan  

Banyaknya mahasiswa yang berminat untuk 

memilih karir menjadi seorang 

wirausahawan berarti berbanding lurus 

dengan baik ataupun tidaknya 

penyelenggaraan pendidikan melalui mata 

kuliah kewirausahaan yang diberikan, 

sebaliknya juga rendahnya minat mahasiswa 

dalam memilih karir sebagai seorang 

wirausahawan juga berarti diikuti oleh 

buruknya penyelenggaraan pendidikan 

melalui mata kuliah kewirausahaan di 

Perguruan Tinggi UMN Al-Washliyah 

Medan. 

 Adanya pengaruh variabel pilihan 

karir mahasiswa untuk menjadi seorang 
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wirausahawan terhadap pendidikan 

kewirausahaan disebabkan oleh semakin 

membaiknya kondisi pengelolaan 

pendidikan khususnya proses belajar 

mengajar yang dilakukan di Perguruan 

Tinggi UMN Al-Washliyah Medan.  

Pengertian pengelolaan pendidikan dalam 

hal ini mencakup pembaharuan dan 

penyesuaian kurikulum dan silabus mata 

kuliah kewirausahaan. Adanya perpaduan 

pemberian teori dan praktek kewirausahaan 

sangat membantu mengenali aspek kognitif, 

affektif dan psikomotorik yang dimiliki 

mahasiswa sehingga kesiapan diri dalam 

memahami dan minat pilihan karir sebagai 

seorang wirausahawan juga semakin tinggi.  

 

KESIMPULAN  

1. Terdapat pengaruh yang nyata antara 

variabel bebas (efikasi diri dan pilihan 

karir mahasiswa) dengan pendidikan 

kewirausahaan yang diberikan. 

2.   Diperoleh model persamaan regresi 

hasil penelitian sebagai berikut:  

Y = 1.192 + 0.262  ED  +   0.449 PK 

4. Koefisien determinasi R2 sebesar 0.489, 

artinya bahwa 48.9% dari perubahan 

pendidikan kewirausahaan dapat 

dijelaskan oleh variabel bebas yang 

diteliti.  

5. Efikasi diri dan pilihan karir mahasiswa 

sebagai seorang wirausahawan secara 

nyata dipengaruhi oleh pendidikan 

melalui mata kuliah kewirausahaan 

yang diberikan di UMN Al-Washliyah 

Medan. 
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ANGGARAN DANA 
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No 
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(jam) 

Satuan 
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Biaya 

Satuan 
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SUB TOTAL (Rp) 2,500,000   
       

  
  

 
 

     
2.     Bahan Habis Pakai 

   

No 
Material 

Justifikasi  

Pemakaian Kuantitas 
Harga Satuan Jumlah Harga  

(Rp) (Rp)  
1 Kertas HVS Ketik dan print  10 rim 35,000 350,000 

 
2 USB Simpan data 1 buah 50,000 50,000  
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