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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Ruang Lingkup

Penelitian ini menekankan kepada Peran Sosio demografi dan Kontekstual 

terhadap minat berwirausaha mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

B. Sumber Dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

skunder. Data primer adalah pengambilan data yang diperoleh secara langsung 

oleh peneliti dari lapangan. Adapun skunder adalah data penelitian yang 

diperoleh secara tidak langsung melalui media pearntara. Sumber penelitian ini 

diperoleh melalui metode observasi berperan serta (partician observation), 

wawancara (interview) dan dokumentasi. 

Penelitian ini dilakukan di Universitas Muhammadiyah Malang dengan 

menggunakan jenis data Primer dimana sebagai respondennya adalah 

mahasiswa aktif Fakultas Agama Islam Jurusan Ekonomi Syari’ah UMM 

Tahun Angkatan 2013-2017. Dan data skunder berupa data yang diperoleh 

secara tidak langsung berupa bukti, catatan atau laporan arsip data mahasiswa 

Ekonomi Syariah.  
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C. Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. 

Kualitatif merupakan metode naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada 

kondisi yang masih alamiah (natural setting).
25

 Metode kualitatif dibagi menjadi 5 

bagian takni, fenomenologi, etnografi, studi kasus, teori grounded, dan naratif.  

peneliti menggunakan pendekatan berupa studi kasus dimana merupakan 

jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelediki dan memahami sebuah 

kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai 

macam informasi yang kemudian dioalh untuk mendapatkan sebuah solusi agar 

masalah yang diungkap dapat terselesaikan. 

 

D. Instrumen  Penelitian 

Instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri, 

namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan 

akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat 

melengkapi  data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan 

melalui observasi dan kuesioner.  

Peneliti akan terjun ke lapangan sendiri,dimana peneliti akan membagikan 

angket kuesioner dan mewawancarai sejumlah informan yang dikenal 

sebelumnya baik pada grand tour question, tahap focused and selection, 

melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan.
26
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 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta: 

2014). 
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 Sugiono, Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2014), 

hal 224. 
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E. Populasi Dan Sampel 

1. Populasi  

Pada penelitian peran Sosio Demografi dan Kontesktual terhadap 

minat berwirausaha mahasiswa ini peneliti menggunakan populasi seluruh 

mahasiswa  Jurusan Ekonomi Syariah Tahun Angkatan 2013-2017 dengan 

rincian sebagai berikut: 

Tabel 3.1  

Jumlah Mahasiswa Ekonomi Syariah UMM 2013-2017 

No. Tahun Angkatan Jumlah Mahasiswa 

1.  2013 59 orang mahasiswa 

2.  2014 111 orang mahasiswa 

3.  2015 102 orang mahasiswa 

4.  2016 117 orang mahasiswa 

5.  2017 148 orang mahasiswa 

Jumlah 537 orang mahasiswa 

         Sumber: kantor Bahasa Arab UMM diolah, 2018. 

2. Sampel Dan Teknik Pengambilan Sample 

Sampel adalah sebagian dari populasi, yang artinya ialah tidak 

akan ada sampel jika tidak ada populasi. Penelitian ini menggunakan 

teknik purposive sampling, yaitu responden yang terpilih menjadi sampel 

atas dasar pertimbangan peneliti sendiri.
27

 Sampel ditentukan oleh peneliti 

berdasarkan pertimbangan masalah, tujuan, hipotesis,metode, dan 

instrumen peneltian. Adapun kriteria yang dipilih oleh peneliti adalah 

sebagai berikut: 
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 Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif.(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2013), hal 152. 
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a. Mahasiswa Ekonomi Syariah yang masih aktif  

Peneliti mengambil sampel menggunakan rumus Slovin
28

, dengan 

tingkat Eror Margin sebesar 10%. 

  
 

     
 

Keterangan: 

   Jumlah sampel minimal  

   Jumlah Populasi (537 orang mahasiswa) 

   Eror Margin (10%) 

  
 

     
 

  
   

            
 

  
   

            
 

   
   

      
 

  
   

    
 

        

Jadi jumlah sampel yang digunakan sebanyak 84,30 / 85 orang 

mahasiswa Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Malang 

angkatan 2013-2017  yang masih aktif.  

Untuk menentukan besarnya sampel pada tiap kelas dilakukan 

dengan alokasi proporsional agar sampel yang diambil lebih proporsional, 

                                                             
28

 Sujarweni V. Wiratna, Metode Penelitian-Ekonomi & Bisnis. Yogyakarta: Pustaka 

Baru Press 2015 hlm 82. 
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hal ini dilakukan dengan menggunakan Rumus Slovin dalam Usman dan 

Abdi (2009). 

Rumus Slovin: 

                           

 
             

               
                                

Tabel 3.2.  

Perhitungan Jumlah Sampel Untuk Masing-Masing Angkatan 

 

No 
Angkatan Perhitungan Jumlah sampel 

1. 2013   

   
    10 

2. 2014   

   
     17 

3. 2015   

   
     16 

4. 2016   

   
     19 

5. 2017   

   
     23 

Jumlah 85 

Sumber: data primer yang diolah, 2018 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Data merupakan bahan penting yang digunakan oleh peneliti untuk 

menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis dan mencapai tujuan penelitian. 

Oleh karena itu, data dan kualitas data merupakan pokok penting dalam 

penelitian karena menentukan kualitas hasil penelitian. 
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1. Observasi  

Observasi ini dilakukan agar mendekatkan peneliti dengan orang-

orang yang ditelitinya dan pada situasi atau lingkungan mereka 

sebenarnya. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi partisipatif 

dimana peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari, periwtiwa, kejadian, 

pose dan sejenisnya dengan disertai oleh daftar yang perlu untuk 

diobservasi.
29

 

Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi secara langsung 

karena peniliti mengambil data secara langsung (primer) dan juga peneliti 

adalah salah satu mahasiswa Ekonomi Syariah Univerwitas 

Muhammadiyah Malang yang telah mengikuti matakuliah kewirausahaan 

yang masuk pada peran kontekstual 

2. Metode angket (Kuesioner) 

kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanya tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya, dapat diberikan secara langsung atau melalui pos atau 

internet. jenis angket data ada 2 yaitu, tertutu dan terbuka. kuesiner yang 

digunakan dalam hal ini adalah kuesioner terbuka yaitu kuesioner yang 

sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih dan 

menjawab secara langsung.
30
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 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta: 2014) 
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Kuesioner ini ditujukan kepada mahasiswa Ekonomi Syariah 

Universitas Muhammadiyah Malang tahun angkatan 2013-2017 untuk 

mengetahui peran Sosio Demografi dan kontekstual terhadap minat 

berwira usaha mahasiswa dalam bentuk Google form. 

3. Metode Wawancara  

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak 

yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang 

memberikan jawaban atas pertanyaann.
31

 Disini peneliti menggunakan 

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Oleh 

karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah 

menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan yang 

sama dengan urutan yang sama kepada semua responden, agar 

menimbulkan tanggapan yang sama hingga tidak menimbulkan ksulitan 

pada saat pengelolahan.  

Wawancara terstruktur disini ditujukan kepada mahasiswa 

Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Malang, sebagai 

pendukung metode kuesioner dalam mengumpulkan data, apabila metode 

kuesioner kurang mendalam sehingga dengan metode wawancara akan 

memperoleh informasi lebih mendalam dari informan tentang peran Sosio 

Demografi dan Kontekstua terhadap minat berwirausaha Mahasiswa 

Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Malang. 
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4. Dokumentasi  

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

dari seseorang. Pada penelitian ini peneliti menggunakan dokumen berupa 

catatan, buku absen mahasiswa jurusan Ekonomii Syariah yang ada di 

Fakultas Agama Islam. 

5. Tabulasi 

Adalah penyusunan data kedalam bentuk tabel. Tujuan tabulasi 

adalah agar data mudah disusun, dijumlah, dan mempermudah penataan 

data untuk disajikan serta dianalisa. Untuk mempermudah dalam proses 

penelitian, peneliti menggunakan skala likert dimana variabel yang akan 

diukur dijabarkan menjadi indikator variabel kemudian indikator tersebut 

dijadikan sebagai titik tolak untuk mennyusun item-item instrumen yang 

dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Jawaban setiap item instrumen 

yang digunakan menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat 

positif sampai sangat negatif, yang dapat berupa kata-kata antara lain: 

Tabel 3.3 

Skor Modifikasi Skala Likert 

Jawaban Skor 

Sangat Setuju (SS) 4 

Setuju (S) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Sumber: metode penelitian kuantitatif kualitatif fan R&D, 2014 

Penelitian ini menggunakan responden sebanyak 85 responden. 

Sebelumnya kita membuat rentang skalanya. Untuk memastikannya kita 

mencari skor terendah dan skor tertinggi. Sampel yang kita gunakan 
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sebanyak 85 responden dan banyaknya alternatif jawaban berjumlah 4 

(sangat setuju, setuju, tidak setuju, sanga zt tidak setuju) maka
32

:  

a) Skor terendah = bobot terendah x jumlah sampel = 1x85 = 85 

b) Skor tertinggi  = bobot tertinggi x jumlah sampel = 4x85= 340 

Sedangkan untuk menentukan rentang skala dengan menggunakan 

rumus: 

   
      

 
 

   
       

 
       

Keterangan: 

RS= Rentang Skala 

N = Jumlah responden 

n = Nilai skor maksimal 

Untuk membuat rentang skalanya. Karena 85 merupakan nilai 

terendah maka 85 ditambah RS, maka hasilnya adalah: 

85 + 63,75 = 148,75 

148,75 + 63,75= 212,5 

Demikian seterusnya ditambah dengan 63,75 sampai skor 

tertingginya yaitu 340. Sehingga akan terbentuklah tabel rentang skala 

sebagai berikut: 
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2012), hal 29. 
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Tabel 3.4  

Rentan Skala 

No Skor Keterangan 

1 85   -  148,75 Sangat tidak setuju 

2 148,76  -  212,5 Tidak setuju 

3 212,6  -  276,25 Setuju 

4 276,26 – 340 Sangat setuju 

Sumber : Data diolah, 2018 

Tabel 3.5 

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Faktor Sosio Demografi 

Sosio 

Demografi 
Indikator Instrumen 

Jenis kelamin 
(1) Laki-laki 

(2) Perempuan 

Angkatan  

(1) 2013 

(2) 2014 

(3) 2015 

(4) 2016 

(5) 2017 

Usia  

(1) 16-20 

(2) 21-25 

(3) 26-30 

Latar 

belakang 

pendidikan 

terakhir 

(1) SMA 

(2) SMK 

(3) 
Pondok Pesantren 

Latar 

Belakang 

pekerjaan 

Orang Tua 

(1) 
Pejabat lembaga legislatif, pejabat tinggi dan 

manajer,  

(2) 
Tenaga profesional, Teknisi dan asisten tenaga 

profesional 

(3) 

Tenaga tata usaha, tenaga usaha jasa dan 

tenaga penjualan ditoko dan pasar, tenaga 

usaha pertanian dan pertenakan, tenaga pengel 

olahan dan kerajinan 

(4) 
Operator dan praktisi mesin, pekerja kasar, 

tenaga kebersiham 

(5) Anggota Tentara Indonesia dan Kepolisian 

Pengalaman 

berwirausaha 

(1) Pernah Berwirausaha 

(2) Tidak pernah berwirausaha 

Sumber: data diolah, 2018 
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Tabel 3.6 

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Kontektual & Minat Berwirausaha 

Variabel Indikator Bulir pertanyaan 

Kontekstual 

Pendidikan kewirausahaan 

berbasis syariah 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

Academic support 8, 9, 10, 11, 12 

Enviroental support 13, 14, 15, 16, 17 

Minat 

berwirausaha 

Memiliki rasa ingin tahu dan 

senang terhadap kegiatan 

kewirausahaan 

18, 22, 23,  

Melihat peluang untuk 

berwirausaha 

19, 

Berani menghadapi resiko 

dan tantangan 

20, 

Sifat mandiri 21, 

Sumber: data diolah, 2018. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh 

adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan 

rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur 

klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, 

wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya diproses terlebih 

dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyutingan, 

atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang 

biasanya disusun kedalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan 

perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.  

Kegiatan analisis terdiri dari tiga kegiatan yang terjadi secara bersamaan, 

yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Terjadi 

secara bersamaan berarti reduksi data, penyajian data, dan oenarikan 

kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang saling jalin menjalin merupakan 
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proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama dan sesudah 

pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang membangun wawasan umum 

yang disebut “Analisis”.
33

 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup 

transkip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan 

triangulasi. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesmpulan. 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi 

data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik 

dan diverivikasi. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah 

penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.  

Dalam penelitian kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan 

dalam aneka macam cara: melalui seleksi ketat, melalui ringkasan atau uraian 

singkat, menggolongkan dalam suatu pola yang lebih luas dan sebagainya. 

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan 

dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih 

baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau 

orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti 

akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang  memiliki nilai 

temuan dan pengembangan teori yang signifikan. 
34
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 Sugiono, Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2014), 
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 Sugiono, Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2014), 

hal 249. 
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2. Penyajian data (Data Display) 

Setelah data diresuduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Dalam penelitian ini dapat dilakukan dalam bentuk 

tabel, grafik, phic chard, pichtogram dan sejenisnya. Melalui penyajian 

data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, 

sehingga akan semakin mudah difahami.  

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk 

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan 

apa yang telah difahami tersebut. Selanjutnya disarankan, dalam 

melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat 

berupa, grafik, matrik, network (jejaring kerja)  dan chart.  

3. Conclusion Drawing/Verification 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti 

yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung 

oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke 

lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel.
35

 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan 

baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi 
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 Sugiono, Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2014), 

hal 252. 
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atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau 

gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal 

atau interaktif, hipotesis atau teori.
36

 Kesimpulan yang mula-mulanya 

belum  jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci.  

Kesimpulan-kesimpulan “final” akan muncul bergantung pada 

besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, 

penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan 

peneliti, dan tuntutan pemberi data, tetapi sering kali kesimpulan itu telah 

sering dirumuskan sebelumnya sejak awal. 

4.  Uji Validitas 

a. Uji validitas angket ini digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-

butir dalam suatu daftar pernyataa dalam mendefinisikan suatu 

variabel. Uji validitas sebaiknya dilakukan pada setiap butir 

pertanyaan di uji validitasnya. Tingkat validitas dapat diukur dengan 

membandingkan nilai r hitung dengan r tabel. Dengan degree of 

freedom (df)=n-2, dimana n adalah jumlah sampel dengan α= 5%, 

dengan kriteria untuk penilaian uji validitas sebagai berikut: 

r hitung > r tabel, maka pernyataan tersebut valid 

r hitung < r tabel, maka pernyataan tersebut tidak valid
37

 

Rumus yang digunakan untuk uji validitas yaitu:
38
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 ∑    ∑   ∑  

√  ∑    ∑     ∑    ∑    
 

Keterangan: 

n = Banyaknya pasangan data 

X = Variabel pertama 

Y = Variabel kedua 

∑ = Jumlah 

b. Uji Reliabilitas angket pada penelitian ini menunjukkan sejauh mana 

suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila diukur berulang kali 

dengan alat ukur yaang sama, yang berarti dengan menggunakan alat 

ukur yang sama dilakukan pengukuran berulang-ulang maka hasilnya 

pun akan tetap sama.
39

 Pengambilan keputusan berdasarkan jika nilai 

Alpha melebihi 0,6 maka pernyataan tersebut reliabel dan jika Alpha 

kurang dari 0,6 maka pernyataan tersebut tidak reliabel.
40

 

Pengujian Reliabilitas menggunakan rumus:
41

 

[
 

     
] [  

∑  
 

  
 

] 

Keterangan: 

r        = koefisien reability instrumen 

k        = banyaknya butir pertanyaan 

∑  
  = total varian butir 

  
     = total varian 
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Jadi pada penelitian ini peneliti menggunakan uji validitas untuk 

membuktikan apakah pada setiap bulir-bulir kuesioner yang diberikan 

reponden itu valid atau tidak. Uji validitas juga didukung dengan uji 

reabilitas yang digunakan untuk menetapkan apakah instrumen yang 

dalam kuesioner itu realiabel dan dapat  mengatahui tingkat  konsistensi 

setiap instrumen pernyataan ketika digunakan lebih dari satu kali.  

c. Coding Data (pengkodean) 

Pengkodean adalah proses membagi data kedalam bagian-bagian 

sistem klasifikasi. Pengkodean Wawancara atau kuesioner dilakukan di 

kampus fakultas Agama islam Prodi Ekonomi Syariah. 

Kode: A1 = aspek 1 

Aspek yang diteliti: 

A. Biodata 

1. Jenis kelamin 

2. Latar belakang pendidikan  

3. Latar belakang pekerjaan orang tua 

4. Pengalaman berwirausaha 

B. Pendidikan kewirausahaan berbasis syariah 

C. Academic support 

D. Enviromental support 

E. Minat berwirausah 
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Tabel 3.7  

Pengkodean Data Kuesioner 

 

Kode No Keterangan Koding 

Sosio Demografi 

A.1  Apa Jenis Kelamin Responden 

1. Laki –laki A1.1 

2. Perempuan  A1.2 

A2  Usia  

 1. 16-20 A2.1 

 2. 21-25 A2.2 

 3. 26-30 A2.3 

A3  Angkatan Tahun 

 1. 2013 A3.1 

 2. 2014 A3.2 

 3. 2015 A3.3 

 4. 2016 A3.4 

 5. 2017 A3.5 

A.4  Latar belakang pendidikan responden 

1. SMA A4.1 

2. SMK A4.2 

 3. Pondok Pesantren A4.3 

A.5  Latar belakang Pekerjaan Orang Tua 

1. Pejabat lembaga legislatif, Pejabat Tinggi dan 

Manajer. 

A5.1 

2. Tenaga Profesional, Teknisi dan Asisten Tenaga 

Profesional 

A5.2 

3. Tenaga Tata Usaa, Tenaga usaha jasa dan Tenaga 

Penjualan di toko dan pasar, Tenaga Usaha pertanian 

dan Peternakan, Tenaga Pengelolahan dan Kerajinan 

A5.3 

4. Operator dan praktisi mesin, pekerja kasar, tenaga 

kebersihan 

A5.4 

5. Anggota Tentara Indonesia dan Kepolisian A5.5 

A.6  Pengalaman berwirausaha 

1. Pernah Berwirausaha A6.1 

2. Tidak Pernah Berwirausaha A6.2 

Kontekstual 

B.1 Pendidikan kewirausahaan berbasis syariah 

 1. Mata kuliah kewirausahaan berbasis syariah sebagai 

mata kuliah wajib dijurusan Ekonomi Syariah 

B1.1 

 2. Saya sering mengikuti seminar atau pendidikan 

kewirausahaan yang di adakan oleh kampus 

B1.2 

 3. Saya sering mengikuti seminar atau pendidikan 

kewirausahaan yang diadakan diluar kampus 

B1.3 

 4. Pembekalan bisnis plan dan pembekalan pengelolaan B1.4 
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Kode No Keterangan Koding 

teknik mengantisipasi masalah sangat  penting dalam 

kewirausahaan 

 5. Pendidikan kewirausahaan dapat membentuk prilaku 

mahasiswa untuk menjadi seoang wirausahawan 

B1.5 

B.2 Accademic Support (Dukungan Akademik) 

 1. Dukungan universitas dan program studi dalam 

menumbuhkan minat berwirausaha mahasiswa sangat 

besar 

B2.1 

 2. Ketersediaan laboraturium kewirausahaan bagi 

mahasiswa di universitas (program studi) 

B2.2 

 3. Dengan adanya infrastruktur seperti LAB dapat 

mendukung minat mahasiswa untuk berwirausaha 

B2.3 

 4. Keikutsertaan dalam kegiatan bazar yang diadakan 

oleh Universitas (program studi) dapat membantu 

menumbuhkan minat berwirausaha mahasiswa  

B2.4 

 5. Keikutsertaan dalam kegiatan bazar yang diadakan di 

luar kampus dapat menumbuhkan minat berwirausaha 

mahasiswa 

B2.5 

B.3 Enviromental Support (Dukungan Lingkungan sekitar) 

 1. Sahabat, teman atau orang sekitar dapat memberikan 

dorongan pada minat berwirausaha 

B3.1 

 2. Sember daya yang dekat dan banyak dapat membentuk 

minat berwirausaha mahasiswa 

B3.2 

 3. Ketersediaan informasi tentang kewirausahaan dapat 

memberikan dorongan terhadap minat berwirausaha 

mahasiswa 

B3.3 

 4. Kualitas jaringan sosial yang luas dapat menimbulkan 

minat mahasiswa untuk berwirausaha 

B3.4 

 5. Ketersediaan investor keuangan dapat mendorong 

minat berwirausaha mahasiswa. 

B3.5 

Minat Berwirausaha 

Y 1. Memiliki rasa ingin tahu dan perasaan senang terhadap 

kegiatan kewirasaan dapat membentuk minat 

berwirausaha mahasiswa 

Y1.1 

 2. Selalu melihat peluang untuk berwirausaha dapat 

membentuk minat berwirausaha mahasiswa 

Y1.2 

 3. Berani menghadapi tantangan dan berani mengambil 

resiko  

Y1.3 

 4. Memiliki sifat yang mandiri dan memiliki keinginan 

yang tinggi dalam hal kreatiivitas 

Y1.4 

 5. Keinginan untuk mewujudkan cita-cita melalui 

kewirausahaan 

Y1.5 

Sumber: data yang dioalah, 2018. 


