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KONTRIBUSI PERILAKU BELAJAR PRAKTIK KEWIRAUSAHAAN 

DAN MOTIVASI BELAJAR PRAKTIK KEWIRAUSAHAAN TERHADAP 

KOMPETENSI EWIRAUSAHAAN MAHASISWA PENDIDIKAN 

AKUNTANSI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

ANGKATAN 2014 

 

Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) kontribusi perilaku belajar 

praktik kewirausahaan terhadap kompetensi kewirausahaan. (2)kontribusi 

motivasi belajar praktik kewirausahaan terhadap kompetensi kewirausahaan. (3) 

kontribusi perilaku belajar praktik kewirausahaan dan motivasi belajar praktik 

kewirausahaan terhadap kompetnsi kewirausahaan. Penelitian ini termasuk jenis 

penelitian kuantitatif asosiatif dengan data berupa angka yang dimaksudkan untuk 

mengetahui kontribusi atau pengaruh antar dua variabel atau lebih. Populasi dari 

penelitian ini adalah seluruh mahasiswa FKIP Akuntansi angkatan 2014 yang 

berjumlah 180 mahasiswa. Sampel diambil sebanyak 119 mahasiswa dengan 

menggunakan perpaduan probability sampling dengan simple random sampling. 

Teknik pengumpulan data menggunakan kuosioner. Teknik analisis data yang 

dipakai dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil analisis 

regresi linier berganda menunjukkan perolehan persamaan regresi: Y = 22,342 + 

0,478 X1 + 0,239 X2 . Persamaan tersebut menunjukkan bahwa perilaku belajar 

praktik kewirausahaan dan motivasi belajar praktik kewirausahaan berkontribusi 

terhadap kompetensi kewirausahaan. Berdasarkan analisis an pembahasan dapat 

disimpulkan bahwa: 1) perilaku belajar praktik kewirausahaan berkontribusi 

positif terhadap kompetensi kewirausahaan mahasiswa Pendidikan Akuntansi 

FKIP UMS angkatan 2014. Berdasarkan uji t, diperoleh thitung > ttabel 5,589 > 1,981 

dan nilai probabilitas < 0,05 yaitu 0,000. 2) motivasi belajar praktik 

kewirausahaan berkontribusi positif terhadap kompetensi kewirausahaan 

mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP UMS angkatan 2014. Berdasarkan uji t 

diperoleh thitung > ttabel 2,647 > 1,981 dan nilai probabilitas < 0,05 yaitu 0,000. 3) 

perilaku belajar dan motivasi belajar berkontribusi positif terhadap kompetensi 

kewirausahaan mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP UMS angkatan 2015. 

Berdasarkan hasil uji keberartian regresi linier berganda (uji F) diketahui Fhitung > 

Ftabel yaitu 20,548 > 3,074 dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. 4) sumbangan 

efektif variabel perilaku belajar praktik kewirausahaan 20,8% dan variabel 

motivasi belajar praktik kewirausahaan 5,4%. Sehingga total sumbangan efektif 

kedua variabel yaitu 26,2%, sedangkan sisanya 73,8% dipengaruhi oleh variabel 

lain yang tidak diteliti oleh peneliti. 

 

Kata Kunci: perilaku belajar, motivasi belajar, kompetensi kewirausahaan.  

 

Abstract 

The purpose of this study was to find out: (1) the contribution of learning behavior 

to the practice of entrepreneurship on entrepreneurial competence. (2) the 

contribution of learning motivation to practice entrepreneurship on entrepreneurial 

competencies. (3) the contribution of learning behavior to the practice of 
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entrepreneurship and the motivation to learn the practice of entrepreneurship on 

entrepreneurial competence. This research includes associative quantitative 

research with data in the form of numbers intended to determine the contribution 

or influence between two or more variables. The population of this study were all 

2014 FKIP Accounting students totaling 180 students. Samples were taken as 

many as 119 students using a combination of probability sampling with simple 

random sampling. Data collection techniques use questionnaires. The data 

analysis technique used in this study is multiple linear regression analysis. The 

results of multiple linear regression analysis show that the regression equation: Y 

= 22,342 + 0,478 X1 + 0,239 X2. The equation shows that the learning behavior 

of entrepreneurial practices and the motivation to learn entrepreneurial practices 

contribute to entrepreneurial competence. Based on the analysis of the discussion, 

it can be concluded that: 1) the learning behavior of entrepreneurial practices 

contributed positively to the entrepreneurial competence of the 2014 Accounting 

Education FKIP UMS students. Based on the t test, it was obtained tcount > ttable 

5.589> 1.981 and the probability value <0.05 which is 0.000. 2) the motivation to 

learn entrepreneurship practices contributed positively to the entrepreneurial 

competence of the 2014 Accounting Education FKIP UMS students. Based on the 

t test obtained tcount > ttable 2.647> 1.981 and the probability value <0.05 is 0.000. 

3) learning behavior and learning motivation contribute positively to the 

entrepreneurship competency of the 2015 FKIP UMS Accounting Education 

students. Based on the results of the significance test of multiple linear regression 

(F test), it is known that Fcount > Ftable is 20.548> 3.074 and a significance value 

<0.05 is 0.000. 4) effective contribution of entrepreneurship practice learning 

variables 20.8% and motivation variables to learn entrepreneurship practices 

5.4%. So that the total effective contribution of both variables is 26.2%, while the 

remaining 73.8% is influenced by other variables not examined by the researcher. 

 

Keywords: learning behavior, learning motivation, entrepreneurial competence. 

 

1. PENDAHULUAN 

Perkembangan jaman ke arah modernisasi yang semakin maju di bidang ilmu 

maupun teknologi berdampak terhadap kehidupan manusia. Termasuk dalam 

dunia wirausaha yang semakin Kompetitif. Maka kompetensi kewirausahaan 

seseorang menjadi penting. Menurut Mulyasa (2004:5) “Perkembangan teknologi, 

informasi, dan komunikasi dewasa ini membuka peluang bagi setiap individu 

untuk mengakses hal tersebut keseluruh dunia. Setiap orang berusaha menguasai 

jaringan informasi dan perangkat komunikasi yang semakin kompetitif. Individu 

yang dapat menguasai informasi untuk memperoleh pengetahuan dan ilmu akan 

menjadi unggul dalam budaya global. Oleh karena itu, diperlukan belajar 

sepanjang hayat (life long learning) secara terus-menerus dalam mengembangkan 
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kemampuan untuk memperluas pengetahuan dan ilmu (learning to know)”. 

Kegiatan belajar dapat dilakukan melalui jalur pendidikan.  

Mahasiswa dapat memperoleh kompetensi kewirausahaan melalui belajar. 

Harapannya mahasiswa akan mampu bersaing dengan bekal kompetensi 

kewirausahaan setelah menjadi sarjana. Tapi harapan tersebut terkadang tidak 

tercapai. Pasalnya lulusan perguruan tinggi dengan gelar sarjana hanya memiliki 

peluang ruang yang sangat sedikit dan persaingan yang begitu kompetitif. Tujuan 

dari pendidikan tinggi Indonesia menurut UU No. 12 (2012) tentang Pendidikan 

Tinggi pasal 5 adalah sebagai berikut:  

a. Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan 

bangsa;  

b. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/ atau 

Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing 

bangsa;  

c. Dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi 

kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; 

dan  

d. Terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya 

Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa.  

Mata kuliah Praktik Kewirausahaan merupakan salah satu upaya untuk 

menunjang mahasiswa dalam mempersiapkan sikap mental yang sesuai dengan 

tujuan pendidikan tinggi tersebut, sehingga mahasiswa memiliki jiwa wirausaha 

sejati dan mampu menghadapi persaingan global. Praktek Kewirausahaan adalah 

mata kuliah yang berfokus pada kegiatan bisnis sebagai sarana belajar dan berlatih 

berwirausaha bagi mahasiswa. Mata kuliah Praktik kewirausahaan memberikan 

bimbingan khusus kepada mahasiswa untuk menekuni ranah wirausaha. Materi 

yang diberikan di Kampus, termasuk materi praktik kewirausahaan pada 



4 

 

umumnya sudah baik, akan tetapi tidak semua mahasiswa memiliki Kompetensi 

Kewirausahaan. Penyebabnya adalah kurangnya perhatian mahasiswa saat proses 

pembelajaran Praktik Kewirausahaan, dan kurangnya motivasi dalam mempelajari 

mata kuliah Praktik Kewirausahaan.  

Kesenjangan antara fakta dan harapan tersebut menimbulkan masalah seperti 

rendahnya kompetensi kewirausahaan yang dimiliki mahasiswa dan kurangnya 

penguasaan materi praktik kewirausahaan yang telah diberikan saat perkuliahan. 

Sementara untuk memiliki kompetensi kewirausahaan yang mumpuni harus 

menguasai ilmu dari praktik kewirausahaan. Pembelajaran di Kampus merupakan 

sarana belajar yang intensif bagi mahasiswa.  

Menurut Syah (2005:118) “dalam memahami arti belajar dan inti dasar 

perubahan sikap karena belajar, para ahli sependapat bahwa perilaku belajar 

diwujudkan dalam sembilan bentuk, yaitu: kebiasaan, keterampilan, pengamatan, 

berpikir asosiatif dan daya ingat, berpikir rasional dan kritis, sikap, inhibisi, 

apresiasi, dan tingkah laku afektif”.  

Selain perilaku belajar dalam pembelajaran praktik kewirausahaan, mahasiswa 

juga memerlukan motivasi sebagai penggerak untuk belajar. Menurut Donald 

dalam Sardiman (2003:198) “motivasi adalah perubahan energi dalam diri 

seseorang yang ditandai dengan munculnya “feeling” dan didahului dengan 

tanggapan terhadap adanya tujuan”. Motivasi belajar adalah sesuatu yang 

mendorong, menggerakkan, dan mengarahkan siswa dalam belajar (Astuti, 

2010:67).  

 

2. METODE 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif asosiatif dengan data yang 

berbentuk angka kemudian dianalisis sesuai dengan metode statistik. Penelitian ini 

menggunakan desain penelitian survei. Penelitian ini dilaksanakan pada FKIP 

Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan subyek mahasiswa Pendidikan 

Akuntansi angkatan 2014.  

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Pendidikan Akuntansi 

angkatan 2014 yang berjumlah 180 mahasiswa, dan dengan taraf signifikansi 5%, 
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maka menurut tabel Krejcie sampel dalam penelitian ini sebanyak 119 mahasiswa. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik perpaduan 

atara probability sampling dengan simplle random sampling. Teknik 

pengumpulan data menggunakan angket dan dokumentasi. Variabel terikat yaitu 

kompetensi kewirausahaan (Y) sedangkan variabel bebas yaitu perilaku belajar 

praktik kewirausahaan (X1) dan motivasi belajar praktik kewirausahaan (X2).  

Penelitian ini menggunakan instrumen berupa item-item pertanyaan dalam 

bentuk angket yang sebelumnya telah diuji coba kepada 20 mahasiswa. Hasil uji 

coba instrument dianalisis dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. 

Hasil dari pengumpulan data kemudian diuji dengan menggunakan uji prasyarat 

analisis terdiri dari uji normalitas, uji linieritas. Teknik analisis data kuantitatif 

menggunakan analisis regresi linier berganda yang kemudian dilakukan pengujian 

hipotesis dari hipotesis yang telah diajukan sebelumnya. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel perilaku belajar praktik 

kewirausahaan dan motivasi belajar praktik kewirausahaan masing-masing 

berkontribusi terhadap kompetensi kewirausahaan. Kontribusi positif diketahui 

berdasarkan koefisien regresi masing-masing variabel bebas sedangkan adanya 

kontribusi yang signifikan baik secara parsial maupun secara bersama-sama 

dibuktikan melalui pengujian statistik (uji t dan uji F).  

Tabel 1. Hasil Uji Hipotesis 

Variabel Bebas B t Sig. 

Konstanta 

Perilaku Belajar Praktik 

Kewirausahaan (X1) 

Motivasi Belajar Praktik 

Kewirausahaan(X2) 

22,342 

0,478 

 

0,239 

2,488 

5,589 

 

2,647 

0,014 

0,000 

 

0,009 

R
2
 = 0,262 

F = 20,548 

Sig. = 0,000 
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3.1 Kontribusi perilaku belajar praktik kewirausahaan terhadap kompetensi 

kewirausahaan 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Grafik Uji t Kontribusi Perilaku Belajar Praktik Kewirausahaan 

terhadap Kompetensi Kewirausahaan 

 

Hipotesis pertama penelitian ini adalah “Perilaku belajar praktik kewirausahaan 

berkontribusi terhadap kompetensi kewirausahaan pada Mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Akuntansi UMS angkatan tahun 2014”. Hipotesis ini diterima 

berdasarkan hasil uji t yang menunjukkan bahwa thitung > ttabel yaitu 5,589 > 1,981 

atau signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. Kontribusi bersifat positif berdasarkan 

koefisien regresi sebesar 0,478. Variabel perilaku belajar praktik kewirausahaan 

memiliki sumbangan efektif sebesar 20,8% dan sumbangan relatif sebesar 79,7% 

terhadap kompetensi kewirausahaan. 

Perilaku belajar praktik kewirausahaan dalam penelitian ini diukur dengan 

empat indikator yaitu kebiasaaan mengikuti pelajaran, kebiasaan membaca buku, 

kunjungan ke perpustakaan, dan kebiasaan dalam menghadapi ujian (Suwardjono, 

dalam Filia, 2010:38-39). Perilaku belajar praktik kewirausahaan yang diukur 

tidak hanya khusus untuk materi atau objek kewirausahaan melainkan secara 

keseluruhan, sehingga skill atau keterampilan yang dipengaruhi bersifat umum. 

Meskipun begitu karena kewirausahaan merupakan salah satu obyek yang 

dipelajari dalam Program Studi Pendidikan Akuntansi maka perilaku belajar 

praktik kewirausahaan para mahasiswa tersebut tentu sedikit banyak juga 

berkontribusi terhadap keterampilan atau kompetensi kewirausahaan mereka. 

Astuti (2010:313) menyatakan bahwa perilaku belajar adalah kebiasaan, kemauan 

dan keterampilan belajar yang dimiliki oleh seseorang. Semakin baik perilaku 

Daerah terima H0 

Daerah tolak H0 Daerah tolak H0 

-1,981 

 

5,589 1,981 0 
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belajar seseorang maka akan semakin baik kuantitas dan kualitas hasil belajar 

yang dapat meliputi kompetensi atau sikap yang dapat dicapai orang tersebut. 

Kesimpulan dalam penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Hanifah dan Syukriy (2001:67). Hanifah dan Syukriy 

mengemukakan bahwa perilaku belajar diukur dengan kebiasaan mengikuti 

pelajaran, kebiasaan membaca buku teks, kunjungan ke perpustakaan dan 

kebiasaan menghadapi ujian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara serentak 

faktor kebiasaan mengikuti pelajaran, kebiasaan membaca buku teks, kunjungan 

ke perpustakaan dan kebiasaan menghadapi ujian berpengaruh terhadap prestasi 

mahasiswa.  

3.2 Kontribusi motivasi belajar praktik kewirausahaan terhadap kompetensi 

kewirausahaan 

 

Gambar 2.  Grafik Uji t Kontribusi Motivasi Belajar Praktik Kewirausahaan 

terhadap Kompetensi Kewirausahaan 

 

Hipotesis kedua penelitian ini adalah “Motivasi belajar praktik kewirausahaan 

berkontribusi terhadap kompetensi kewirausahaan pada Mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Akuntansi UMS angkatan tahun 2014”. Hipotesis ini diterima 

berdasarkan hasil uji t yang menunjukkan bahwa thitung > ttabel yaitu 2,647 > 1,981 

atau signifikansi < 0,05 yaitu 0,009. Kontribusi bersifat positif berdasarkan 

koefisien regresi sebesar 0,239. Variabel motivasi belajar praktik kewirausahaan 

memiliki sumbangan efektif sebesar 5,3% dan sumbangan relatif sebesar 20,3% 

terhadap kompetensi kewirausahaan. 

Kompetensi kewirausahaan merupakan salah satu bentuk hasil atau 

prestasi yang dicapai dalam kegiatan belajar perkuliahan di Program Studi 

Daerah terima H0 

Daerah tolak H0 Daerah tolak H0 

-1,981 

 

2,647 1,981 0 
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Pendidikan Akuntansi. Sebagaimana umumnya kegiatan pembelajaran, hasil atau 

prestasi yang baik dapat diraih apabila proses kegiatan belajar berjalan dengan 

baik, sedangkan agar kegiatan belajar dapat berjalan diperlukan sebuah faktor 

penggerak. Astuti (2010:67) mengatakan bahwa motivasi belajar adalah sesuatu 

yang mendorong, menggerakkan, dan mengarahkan siswa dalam belajar. Dengan 

demikian apabila mahasiswa memiliki motivasi belajar yang tinggi maka hasil 

belajar yang dicapai juga akan semakin baik.  

3.3 Kontribusi perilaku belajar praktik kewirausahaan dan motivasi belajar 

praktik kewirausahaan terhadap kompetensi kewirausahaan 

 

Gambar 3.  Grafik Uji F Kontribusi Perilaku Belajar Praktik Kewirausahaan dan 

Motivasi Belajar Praktik Kewirausahaan terhadap Kompetensi Kewirausahaan 

 

Hipotesis ketiga penelitian ini adalah “Perilaku belajar praktik kewirausahaan dan 

motivasi belajar praktik kewirausahaan berkontribusi terhadap kompetensi 

kewirausahaan pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi UMS 

angkatan tahun 2014”. Hipotesis ini diterima berdasarkan hasil uji F yang 

menunjukkan bahwa Fhitung > Ftabel yaitu 20,548 > 3,074 atau signifikansi < 0,05 

yaitu 0,000. Kontribusi secara bersama-sama bersifat positif berdasarkan 

kontribusi masing-masing variabel yang bersifat positif. Perilaku belajar praktik 

kewirausahaan dan motivasi belajar praktik kewirausahaan memiliki kontribusi 

pengaruh sebesar 26,2% terhadap kompetensi kewirausahaan. Adapun 73,8% 

sisanya merupakan kontribusi pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

Perilaku belajar praktik kewirausahaan dan motivasi belajar praktik 

kewirausahaan masing-masing memiliki kontribusi terhadap kompetensi 

Daerah tolak H0 

3,074 

 

0 

Daerah terima H0 

20,548 
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kewirausahaan. Dengan demikian keduanya secara kolektif atau bersama-sama 

tentu akan memiliki kontribusi lebih besar terhadap kompetensi kewirausahaan. 

Sebenarnya terdapat juga kemungkinan konsep lain bahwa motivasi belajar 

berkontribusi terhadap perilaku belajar, baru kemudian perilaku belajar tersebut 

berkontribusi terhadap kompetensi kewirausahaan. Apapun itu yang pasti kedua 

faktor merupakan kontributor positif, tidak hanya untuk kompetensi 

kewirausahaan namun juga prestasi belajar secara umum. 

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan perolehan persamaan 

regresi: Y = 22,342 + 0,478 X1 + 0,239 X2 . Persamaan tersebut menunjukkan 

bahwa perilaku belajar dan motivasi belajar berkontribusi terhadap kompetensi 

kewirausahaan. Berdasarkan analisis an pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 

1) perilaku belajar praktik kewirausahaan berkontribusi positif terhadap 

kompetensi kewirausahaan mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP UMS 

angkatan 2014. Berdasarkan uji t, diperoleh thitung > ttabel 5,589 > 1,981 dan nilai 

probabilitas < 0,05 yaitu 0,000. 2) lingkungan keluarga berkontribusi positif 

terhadap kompetensi kewirausahaan mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP 

UMS angkatan 2014. Berdasarkan uji t diperoleh thitung > ttabel 2,647 > 1,981 dan 

nilai probabilitas < 0,05 yaitu 0,000. 3) perilaku belajar dan motivasi belajar 

berkontribusi positif terhadap kompetensi kewirausahaan mahasiswa Pendidikan 

Akuntansi FKIP UMS angkatan 2015. Berdasarkan hasil uji keberartian regresi 

linier berganda (uji F) diketahui Fhitung > Ftabel yaitu 20,548 > 3,074 dan nilai 

signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. 4) sumbangan efektif variabel perilaku belajar 

20,8% dan variabel motivasi belajar 5,4%. Sehingga total sumbangan efektif 

kedua variabel yaitu 26,2%, sedangkan sisanya 73,8% dipengaruhi oleh variabel 

lain yang tidak diteliti oleh peneliti. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada mahasiswa Pendidikan 

Akuntansi FKIP UMS angkatan 2014 dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Perilaku belajar praktik kewirausahaan berkontribusi positif terhadap 

kompetensi kewirausahaan mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP UMS 
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angkatan 2014. Berdasarkan uji t, diperoleh thitung > ttabel 5,589 > 1,981 dan 

nilai probabilitas < 0,05 yaitu 0,000. 

lingkungan keluarga berkontribusi positif terhadap kompetensi 

kewirausahaan mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP UMS angkatan 2014. 

Berdasarkan uji t diperoleh thitung > ttabel 2,647 > 1,981 dan nilai probabilitas < 

0,05 yaitu 0,000.  

perilaku belajar dan motivasi belajar berkontribusi positif terhadap 

kompetensi kewirausahaan mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP UMS 

angkatan 2015. Berdasarkan hasil uji keberartian regresi linier berganda (uji F) 

diketahui Fhitung > Ftabel yaitu 20,548 > 3,074 dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 

0,000. 4) sumbangan efektif variabel perilaku belajar 20,8% dan variabel motivasi 

belajar 5,4%. Sehingga total sumbangan efektif kedua variabel yaitu 26,2%, 

sedangkan sisanya 73,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh 

peneliti. 
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