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I
ABSTRAK

Program Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa Berbasis Aplikasi 
Teknologi Unggulan Universitas Sriwijaya Inderalaya adalah program yang dapat 
menampung dan mengembangkan potensi wirausaha di kalangan mahasiswa dan 
menjadi langkah awal bagi penyiapan benih-benih wirausaha untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah Bagaimana 
partisipasi mahasiswa pada program pengembangan kewirausahaan mahasiswa 
berbasis aplikasi teknologi unggulan Universitas Sriwijaya Inderalaya. Tujuan 
penelitian adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi mahasiswa pada program 
pengembangan kewirausahaan mahasiswa berbasis aplikasi teknologi unggulan 
Universitas Sriwijaya Inderalaya. Adapun manfaat penelitian yaitu manfaat 
praktis dan manfaat teoritis. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan 
metode penelitian kuantitatif serta menggunakan instrumen penelitian berupa 
kuesioner. Adapun variabel penelitian adalah variabel tunggal yaitu tingkat 
partisipasi mahasiswa Unsri pada program kewirausahaan dan unit analisis 
penelitian adalah individu, yaitu mahasiswa Unsri yang berjumlah 20 Orang 
dengan menggunakan Sampel Kuota.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh hasil perhitungan sampel 
dikemukakan rata-rata tingkat partisipasi mahasiswa diperoleh 52,2%. Dapat 
disimpulkan bahwa tingkat partisipasi mahasiswa pada program pengembangan 
kewirausahaan mahasiswa berbasis aplikasi teknologi unggulan Universitas 
Sriwijaya Inderalaya adalah sedang.

Kata Kunci: Tingkat Partisipasi, Mahasiswa, Kewirausahaan.
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BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2005 penduduk Indonesia 

mencapai jumlah 218.868.791 jiwa. Seiring dengan bertambahnya jumlah 

penduduk, jumlah angkatan keija Indonesia juga meningkat. Pada Agustus 2007, 

angkatan keija Indonesia beijumlah 109,94 juta orang, naik 3,33 persen 

dibandingkan pada Agustus 2006 yang beijumlah 106,39 juta orang. Namun, 

kenaikan jumlah angkatan keija ini lebih cepat dibandingkan dengan kenaikan 

jumlah lapangan keija sehingga tentunya akan menambah jumlah pengangguran. 

Pada tahun 2007 saja, tingkat pengangguran di Indonesia mencapai angka 19,94 

juta orang. Krisis global yang teijadi pada tahun 2008 semakin memperburuk 

kondisi dunia usaha. Banyak perusahaan yang memutuskan untuk melakukan 

pemutusan hubungan keija terhadap karyawannya karena efisiensi perusahaan 

harus dilakukan. Apabila ini terus teijadi maka tingkat pengangguran Indonesia 

tiap tahun diperkirakan akan terus meningkat. (http://www.datastatistik- 

indonesia.com)

Keberhasilan pemerintah untuk meningkatkan jumlah angka partisipasi 

penduduk dalam pendidikan perguruan tinggi, tidak diikuti oleh meningkatnya 

jumlah lapangan pekeijaan yang tersedia sehingga mengakibatkan tingginya 

lulusan perguruan tinggi yang tidak bekeija. Permasalahan ini diduga muncul 

akibat system di perguruan tinggi yang cenderung mempersiapkan mahasiswa

1
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sebagai pencari kerja (job-seeker) dan bukan sebagai pencipta kerja (job-creator), 

serta tidak berorientasi kebutuhan nyata pasar dan masyarakat. Melihat kondisi 

itu, dunia pendidikan harus mampu berperan aktif menyiapkan SDM terdidik dan 

mumpuni dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan, baik lokal, regional, 

nasional, maupun internasional

Pembangunan sumber daya manusia perlu dilaksanakan 

menyeluruh, terarah, dan terpadu di berbagai bidang, terutama yang mencakup 

bidang pendidikan, latihan, serta penyediaan lapangan kerja. Program sumber 

daya manusia pada dasarnya diarahkan agar manusia mampu beradaptasi dengan 

lingkungan serta mampu aktif mengeksplorasi lingkungan. Pengembangan 

kemampuan intelektual, keterampilan dan kreativitas sangat diperlukan, sehingga 

mereka mempunyai keyakinan diri besar, mampu mandiri dan selalu berupaya 

meningkatkan etos keija yang selanjutnya mereka dapat memperoleh kesempatan 

keija atau membuka usaha sendiri (wirausaha).

Pembangunan akan lebih berhasil jika ditunjang oleh wirausahawan yang 

dapat membuka lapangan keija karena kemampuan pemerintah sangat terbatas. 

Pemerintah tidak mampu menggarap semua aspek pembangunan karena sangat 

banyak membutuhkan anggaran belanja, personalia, dan pengawasan. Oleh sebab 

itu, wirausaha merupakan potensi pembangunan, baik dalam jumlah maupun 

dalam mutu wirausaha itu sendiri. (Alma 2007 : 1)

I^ippps merpp^kan s\ynber ilmu pengetahuan 4aji tpkjiologi. Kemampuan 

bejaj^r {}ah sumber ilmu pengpt^b^ap yang luas menjadikan kampus sebagai 

tempat menempa diri,-meningkatkan skilL Peluang untuk menguasai vbidang ilmu

secara
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untuk mendukung usaha tertentu terbuka lebar. Selama di perkuliahan mahasiswa 

mempunyai waktu yang cukup untuk belajar berbagai ilmu yang diperlukan. 

Mahasiswa dituntut untuk mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan 

dan teknologi untuk membuka peluang kerja. Peran tersebut menjadi sangat 

penting artinya mengingat kampus adalah sebagai pencetak Sumber Daya 

Manusia (SDM) dengan intelektual tinggi, idealisme, dan penguasaan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

Pengetahuan dan keterampilan mahasiswa yang diperoleh selama kuliah 

merupakan modal dasar yang dapat digunakan untuk berwirausaha dan dapat 

mendorong akan tumbuhnya partisipasi untuk berwirausaha. Menjadi wirausaha 

akan menjadikan seseorang untuk lebih giat mencari dan memanfaatkan peluang 

usaha dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Partisipasi merupakan salah 

satu cara untuk memotivasi yang mempunyai ciri khas yang lain daripada yang 

lain. Mahasiswa yang berada pada proses menuju pendewasaan berpikir dan 

persiapan menuju kehidupan pasca kampus, ditunjang dengan semangat generasi 

muda, memiliki potensi yang sangat besar untuk mulai berwirausaha.

Semangat berwirausaha merupakan salah satu elemen penting dalam 

pembangunan sumberdaya manusia. Negara-negara maju di dunia sebagian besar 

dapat berkembang pesat perekonomiannya dikarenakan tumbuh dan 

berkembangnya berbagai usaha yang didorong oleh semangat kewirausahaan. 

Heidjrachman Ranu P dalam Alma (2007: 5) mengatakan keberhasilan 

peip^apgtip^p $cppai negara Jepang ternyata cfisponsori

wirausahawan yang telah berjumlah 2% tingkat sedang, berwirausaha tingkat

oleh
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kecil sebanyak 20% dari jumlah pendudukya. Inilah kunci keberhasilan 

pembangunan negara Jepang. Jika negara Indonesia harus menyediakan 3 juta 

wirausaha wan besar dan sedang, maka masih harus mencetak 30 juta 

wirausahawan kecil. Ini adalah suatu peluang besar menantang generasi muda 

untuk berkreasi, mengadu keterampilan membina wirausahawan dalam rangka 

turut berpartisipasi membangun negara. Dorongan untuk mencapai keberhasilan 

merupakan salah satu motif berwirausaha. Alma (2007 : 27) membahas bahwa 

David Mc Clelland dalam bukunya yang beijudul The Achieving Society (1961) 

mengungkapkan bahwa dorongan untuk mencapai keberhasilan merupakan motif 

yang penting sekali, bukan saja untuk menentukan keberhasilan seseorang namun 

juga keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Mc Clelland 

dalam hasil penelitiannya mengemukakan bahwa berhasil tidaknya suatu bangsa

melaksanakan pembangunan tergantung kepada jumlah penduduknya yang

mempunyai motif untuk berhasil.

Program pengembangan kewirausahaan mahasiswa berbasis aplikasi 

teknologi unggulan Universitas Sriwijaya merupakan salah satu program penting 

pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) di bawah binan Pusat Inkubtor 

Bisnis Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya. Melalui 

program tersebut diharapkan bisa menyiapkan mahasiswa untuk berani mandiri

dan tidak lagi terfokus menjadi pencari keija. ini memberikan kesempatan kepada 

mahasiswa untuk mengalami sendiri menjadi pengusaha dengan bimbingan^ dari , 

4os<pp df*n or^ yang berpengairan sebagai wirps^wan. ^ ^ ^

ProgTWl PWgejp^aflg^n Kswit^pha^n mahasiswa berb

»

m ;i ' J
V'l\ 0 P T

-'ST'.. ‘ //_J'
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I

teknologi unggulan Universitas Sriwijaya terdiri dari seminar dan workshop 

kewirausahaan, pinjaman dana, pembinaan, dan pemantauan usaha yang diberikan 

kepada mahasiswa dengan melalui suatu mekanisme seleksi. Salah satu tujuan 

tersebut adalah meningkatkan partisipasi mahasiswa dan perandari program

Universitas Sriwijaya dalam program Pengembangan Wirausaha di Indonesia.

Tabel 1

Jumlah Partisipasi mahasiswa pada program pengembangan kewirausahaan 

mahasiswa berbasis aplikasi teknologi unggulan Universitas Sriwijaya (2009)
Judul UsahaSatuan (Orang)FakultasNo

730Pertanian___________
Kesehatan Masyarakat

1
152
311Mipa3
311Ekonomi4.
310Ikip5
420Kedokteran Gigi 

Ilmu Komputer
6

167
11Isip8
15Hukum9
210Teknik10
1LPM Inkub 511

UKM Unsri 1512
DPM Unsri 5 113

14 BEM Unsri 5 1
Total: 129 30

Sumber: Data LPM Universitas Sriwijaya 2010

Dilihat dari data tabel 1 di atas menunjukkan bahwa minat mahasiswa

untuk mengikuti program kewirausahaan masih kecil, jika dibandingkan dengan 

jumlah mahasiswa Unsri yang masih aktif yaitu berjumlah 14.118 mahasiswa 

artinya partisipasi mahasiswa hanya 0,29 %. Partisipasi mahasiswa merupakan 

salah satu elemen yang sangat mempengaruhi keberhasilan program 

kewirausahaan. Salah satu penyebab kegagalan suatu program adalah kurangnya
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1.3 Tujuan Penelitian

Adanya pembahasan masalah pada penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui atau berusaha mencari jawaban atas permasalahan yang muncul yaitu; 

Untuk mengetahui bagaimana tingkat partisipasi mahasiswa pada program 

pengembangan kewirausahaan mahasiswa berbasis aplikasi teknologi unggulan 

Universitas Sriwijaya Inderalaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan konsep

dalam ilmu sosial, khususnya Sosiologi Ekonomi, serta dapat digunakan dalam

menambah literatur ilmu sosial dalam memahami berbagai dimensi yang berkaitan

dengan studi tentang tingkat partisipasi mahasiswa pada program pengembangan

kewirausahaan mahasiswa berbasis aplikasi teknologi unggulan Universitas

Sriwijaya Inderalaya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan referensi dan 

masukan bagi mahasiswa dan juga bagi DIKTI selaku wakil pemerintah yang 

menaungi bidang pendidikan perguruan tinggi terhadap penyelenggaraan 

pengembangan Program Kewirausahaan Mahasiswa berbasis aplikasi teknologi 

unggulan Universitas Sriwijaya kedepan.

serta
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Adapun cara untuk menggerakkan partisipasi menurut Ndraha (1990:104) 

secara umum, yaitu:

1. Disesuaikan dengan kebutuhan yang nyata

2. Dijadikan stimulasi terhadap individu yang berfungsi mendorong 

timbulnya jawaban (respons) yang dikehendaki

3. Dijadikan motivasi terhadap individu yang berfungsi membangkitkan 

tingkah laku yang dikehendaki secara berlanjut

Berdasarkan hasil penelitian Gold Smith dan Blustain dalam Ndraha 

(1990:106), berkesimpulan bahwa individu tergerak untuk berpartisipasi jika:

a. Partisipasi dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal atau yang 

sudah ada di tengah-tengah masyarakat yang bersangkutan.

b. Partisipasi memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang 

bersangkutan.

c. Manfaat yang diperoleh melalui partisipasi dapat memenuhi 

kepentingan masyarakat setempat.

d. Dalam proses partisipasi teijamin adanya kontrol yang dilakukan oleh 

masyarakat, kontrol yang dilakukan oleh masyarakat yaitu dalam hal 

pengambilan bagian dalam suatu tindakan.

Jenis-jenis partisipasi menurut Mujahir (1980 : 135) sebagai berikut:

1. Berpartisipasi tanpa mengenal idea objek partisipasi

2. Berpartisipasi karena yang bersangkutan telah mengenal idea baru tersebut

dan ada daya tarik dari objek dan minat dari subjek.
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3. Berpartisipasi karena yang bersangkutan telah meyakini bahwa ide 

tersebut memang baik.

4. Berpartisipasi karena bersangkutan yang telah melihat lebih mendetail 

tentang alternatif pelaksanaan atau pengetapan ide tersebut.

5. Berpartisipasi karena yang bersangkutan langsung dapat memanfaatkan 

ide atau usaha pembangunan tersebut untuk dirinya, keluarganya atau 

masyarakatnya.

Adapun bentuk-bentuk dari partisipasi menurut Ndraha (1990 : 104) secara

umum:

1. Partisipasi dalam atau melalui kontak dengan pihak lain (contact change)

sebagai salah satu titik awal perubahan sosial.

2. Partisipasi dalam menyerap/memperhatikan dan memberikan tanggapan

terhadap fenomena, baik dalam arti menerima, mentaati, memenuhi,

melaksanakan, mengiyakan, menerima dengan syarat, maupun dalam arti

menolaknya.

3. Partisipasi dalam pengambilan keputusan dan partisipasi dalam hal yang

bersifat teknis.

4. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan.

5. Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil 

pembangunan.

6. Partisipasi dalam menilai pembangunan yaitu menyangkut keterlibatan 

masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai 

dengan rencana.
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Dalam penelitian ini partisipasi merupakan keterlibatan individu dalam 

suatu kegiatan yang dilakukan secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak lain 

diluar dirinya, individu bertindak atas kesadaran sendiri.

Penelitian yang berkaitan dengan partisipasi mahasiswa sebenarnya pernah 

dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu, diantaranya adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Pipit (2008) yang berjudul partisipasi mahasiswa dalam 

organisasi intern kampus di kampus Fisip Unsri bertujuan untuk mengidentifikasi 

partisipasi mahasiswa. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Partisipasi 

mahasiswa Fisip Unsri terhadap organisasi dinilai masih kurang dalam kualitas 

partisipasinya, sebab dalam kegiatan organisasi tidak semua anggota berperan 

sebagai partisipasi aktif. Partisipasi cenderung terjadi jika mereka berada pada 

posisi struktural organisasi, sebab mereka memiliki tanggung jawab lebih besar 

dibanding anggota lainnya.

Ada beberapa hal yang melatar belakangi partisipasi dalam organisasi, 

diantaranya adalah latar belakang yang berasal dari dalam diri individu yaitu niat 

dan latar belakang yang berasal dari luar. Kedua latar belakang ini cukup 

mempengaruhi partisipasi berorganisasi, namun memiliki kontribusi terbesar 

adalah latar belakang yang berasal dari dalam diri individu selain itu faktor 

lingkungan juga melatar belakangi partisipasi berorganisasi. Lingkungan disini 

berupa lingkungan dari organisasi tersebut, maupun lingkungan dari luar 

organisasi. Lingkungan dari organisasinya sendiri, dan komponen-komponen 

dalam organisasi tersebut. Lingkungan diluar organisasi, diantaranya adalah 

permasalahan tempat tinggal dengan pusat kegiatan organisasi dan juga masalah
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pembagian waktu.

Sementara penelitian yang dilakukan oleh Leonard C. Indito (2008) yang 

beijudul Partisipasi mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan di kampus 

Fakultas Limu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman menunjukkan 

bahwa partisipasi mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan masih kurang. 

Anggota organisasi aktif apabila ada kegiatan saja. Sedangkan untuk tugas dan 

kegiatan rutinitas mahasiswa dalam organisasi masih kurang. Jika dilihat dari 

kegiatan organisasi kemahasiswaan yang sudah berjalan, kegiatan-kegiatan 

tersebut cukup banyak dikerjakan sesuai dengan program kerja organisasi 

kemahasiswaan.

Sedangkan untuk faktor penghambat mahasiswa untuk berpartisipasi 

dalam organisasi kemahasiswaan adalah faktor dari dalam diri manusia sendiri 

yang menganggap ikut aktif dan berpartisipasi dalam organisasi kemahasiswaan 

dapat mengambat studinya. Faktor kemahasiswaan yang ada. Adanya AD/ART 

keluarga mahasiswa Fisip Universitas Mulawarman juga salah satu faktor yang 

menghambat mahasiswa untuk aktif berpartisipasi dalam organisasi 

kemahasiswaan di kampus Fisip Universitas Mulawarman.

Penelitian yang dilakukan oleh Pipit dan Leonard sebenarnya sudah 

memberikan gambaran mengenai tingkat partisipasi mahasiswa itu disebabkan 

oleh faktor dari diri manusia itu sendiri. Dari faktor tersebut hanya ditemukan satu 

hal saja, padahal tidak menutup kemungkinan masih ada faktor lain 

menyebabkan rendahnya partisipasi mahasiswa.

Penelitian berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh S.U Pranata

yang
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Negara (2008) yang beijudul Partisipasi masyarakat dalam implementasi 

penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) di kecamatan Lahat. 

Mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program 

penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) di kecamatan lahat sudah cukup 

baik, dari data keikutsertaan masyarakat dalam tahapan kegiatan program 

penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) mencapai 76,37 %. Tingkat 

partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan 

perkotaan (P2KP) karena rata-rata warga tidak hadir dalam kegiatan disebabkan 

kurang mengerti dengan kegiatan tersebut. Tingginya keikutsertaan masyarakat 

program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) tidak lepas dari 

kesadaran masyarakat untuk membantu dalam penanggulangan kemiskinan di 

daerahnya masing-masing.

Partisipasi masyarakat terhadap kegiatan program penanggulangan 

kemiskinan perkotaan (P2KP) dapat berupa sumbangan pemikiran berupa ide-ide, 

usulan kegiatan juga pandangan mengenai pendapat mengenai persoalan 

kemiskinan dan penanggulangannya. Sumbangan tenaga berupa pengawasan 

tergadap penggunaan anggaran BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) dalam 

setiap kegiatan yang dijalankan. Sumbangan berupa penyediaan sarana dan 

prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kegiatan.

Penelitian yang akan dilakukan ini tidak jauh berbeda dengan penelitian 

Pipit (2008) dengan penelitian Leonard (2008) namun berbeda dengan penelitian 

S.U Pranata (2008) perbedaannya adalah pada obyek yang diteliti, pada penelitian 

S.U pranata obyek penelitiannya adalah masyarakat. Penelitian yang akan

program
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dilakukan oleh peneliti obyek penelitiannya sama dengan penelitian Pipit (2008) 

yaitu mahasiswa namun yang membedakan dilihat dari penelitian sebelumya 

adalah keterlibatan obyek penelitian yang bukan dilihat dari ketika ia sudah 

berada di dalam program tersebut yang diukur dari intensitas pertemuan atau 

lain sebagainya, partisipasi disini yaitu dilihat dari ketika mahasiswa tertarik 

untuk terlibat dalam program kewirausahaan baik itu atas keinginannya sendiri 

maupun diluar dirinya dan dari jumlah mahasiswa yang berpartisipasi akan dilihat 

bagaimana tingkat partisipasi mahasiswa Unsri pada program kewirausahaan, 

apakah tinggi, sedang, ataupun rendah.

1.6 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas pertanyaan penelitian, yang 

kebenarannya akan diuji berdasarkan data yang dikumpulkan (Bungin, 2003:43). 

Dengan demikian, hipotesis dalam suatu penelitian merupakan satu langkah lebih 

maju daripada pertanyaan penelitian. Adapun hipotesis dalam penlitian ini, yaitu:

Diduga karena keterbasan atau tiadanya manipulasi, terapi, informasi, 

konsultasi, penentraman, kemitraan, pendelegasian, dan pengendalian 

menyebabkan rendahnya partisipasi mahasiswa dalam program pengembangan 

kewirausahaan mahasiswa berbasis aplikasi teknologi unggulan Universitas 

Sriwijaya Inderalaya.

warga
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1.7 Metode Penelitian 

1.7.1 Desain Penelitian

Format penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan 

menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ditujukan untuk meneliti variabel. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, 

berupa data kuantitatif atau berbentuk angka. Dalam hal ini, jelas ada hipotesis 

akan diuji kebenarannya. Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik 

inferensil (Bungin, 2003 : 51)

yang

1.7.2 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik 

perhatian penelitian (Arikunto, 1998: 99). Penelitian ini menggunakan satu 

variabel yaitu tingkat partisipasi mahasiswa Universitas Sriwijaya pada Program 

Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa Berbasis Aplikasi Teknologi

Unggulan Universitas Sriwijaya Inderalaya.

1.7.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di kampus Univerisitas Sriwijaya 

Inderalaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Alasan yang mendasari pemilihan lokasi 

di kampus ini karena program kewirausahaan mahasiswa berbasis aplikasi 

teknologi unggulan Universitas Sriwijaya hanya ada di kampus Universitas 

Sriwijaya Inderalaya
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1.7.4 Defenisi

a. Defenisi Konsep

Menurut Singarimbun (1985 : 17), konsep adalah unsur penelitian yang 

terpenting dan menurut defenisi yang dipakai oleh para peneliti untuk 

menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial.

1. Partisipasi Mahasiswa

Keikutsertaan atau keterlibatan mahasiswa dalam Program kewirausahaan 

yang mencakup manipulasi, terapi, informasi, konsultasi, penentraman, 

kemitraan, pendelegasian, dan pengendalian warga.

2. Program Kewirausahaan

Program pengembangan kewirausahaan mahasiswa merupakan salah satu

program dari pemerintah (DIKTI) melalui perguruan tinggi yang dikelola oleh

pusat inkubator bisnis Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM)

Universitas Sriwijaya dan yang menjadi sasaran program tersebut adalah

mahasiswa.

b. Defenisi Operasional

Menurut Singarimbun dan Effendy (1989), defenisi operasional adalah 

suatu informasi ilmiah yang amat membantu peneliti. Dari informasi tersebut 

peneliti akan dapat mengetahui bagaimana cara mengukur variabel yang dipakai.
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Tabel 2

Defenisi Operasional
ItemIndikaorDimensiVariabel

1Tidak mengetahui tujuan
Sumber yang menggerakkan
Pelatihana

a. ManipulasiTingkat Partisipasi
3
1b. Terapi
1Pendampingan
2Penerimaan iformasic. Informasi
1Media informasi
1Penjaringan aspirasi

Aturan pengajuan usulan 
Negosiasi
Saran rencana kegiatan

d. Konsultasi
1
1e. Penentraman
2
1Mitra sejajar 

Akses bantuan
f. Kemitraan

1
1Perencanaan

Pelaksanaan
g. Pendelegasian

1
1Monitoring

Keinginan sendiri 
Kesepakatan bersama

1h. Pengendalian 
Warga_____ 1

1.7.5 Metode Pengumpulan Data

a. Unit Analisis Data

Unit analisa adalah unit yang diteliti atau di analisa (Singarimbun dan

Effendy, 1995:155). Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang menjadi unit 

analisis dalam penelitian ini adalah individu yang berpartisipasi maupun yang 

tidak berpartisiasi pada Program Kewirauahaan Mahasiswa Berbasis Aplikasi 

Teknologi Unggulan Universitas Sriwijaya Inderalaya.

b. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk
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dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2006:90). Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Universitas Sriwijaya Inderalaya yaitu 

beijumlah 14118 mahasiswa.

Tabel 3
Jumlah Populasi Penelitian

JumlahTahun AkademikNo
4532004-20051
8712005-20062
17482006-20073
26252007-20084
25992008-20095
29922009-20106
31992010-20117
1-4118Total

Sumber: BAAK Unsri

c. Sampel Penelitian

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel kuota/ Quota 

Sample. Teknik sampling ini dilakukan tidak mendasarkan diri pada strata atau 

daerah, tetapi mendasarkan diri pada jumlah yang sudah ditentukan.

Dalam mengumpulkan, peneliti menghubungi subjek yang memenuhi 

persyaratan ciri-ciri populasi. Yang penting diperhatikan di sini adalah 

terpenuhinya jumlah (quorum) yang telah ditetapkan. Sampel yang telah 

ditetapkan oleh peneliti adalah dua orang dari masing-masing fakultas satu orang 

yang menjadi peserta program dan yang satunya bukan peserta 

Berdasarkan jumlah fakultas yang ada di kampus Universitas Sriwijya Indralaya 

yang beijumlah 10 fakultas , maka total sampel yang telah ditetapkan oleh peneliti 

beijumlah 20 orang.

program.
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d. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini di bagi menjadi dua yaitu:

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari responden dan memiliki hubungan langsung 

dengan penelitian ini. Di dalam penelitian ini data primer diperoleh dari 

jawaban responden dari kuesioner berupa angket yang disebarkan sesuai 

dengan jumlah sampel yang telah ditetapkan.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari responden, tetapi

merupakan data penunjang di luar data primer yang digunakan dalam

penelitian. Sumber data sekunder dapat diperoleh melalui buku, koran,

internet, laporan penelitian, dokumen atau arsip dari lembaga 

bersangkutan, seperti mengenai jumlah mahasiswa Unsri, jumlah peserta 

program kewirausahaan dan lain-lain. Data sekunder ini untuk melengkapi 

data primer.

yang

3. Skala Data

Pada penelitian ini menggunakan skala Likert yang merupakan data ordinal 

dan kemudian dijadikan data interval.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara peneliti 

turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data dan fakta serta informasi yang 

aktual. Dalam hal ini Field yang digunakan adalah lokasi kampus Universitas
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Sriwijaya Inderalaya. Untuk membuktikan dan memperkuat suatu penelitian 

sehingga penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan teknik 

pengumpulan data yang mencakup:

1. Observasi

Peneliti akan melihat secara langsung ke lokasi penelitian dan mencatat 

secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diteliti. Pengamatan

yang diteliti harus berhubungan dengan keperluan penelitian, akan tetapi 

pengamatan yang dilakukan bukan sekedar mengamati sesuatu namun

pengamatan dalam penelitian harus berada dalam lingkup kegiatan ilmiah.

Pengamatan harus dapat tergolong sebagai pengumpulan data yang ilmiah

bila memenuhi kriteria sebagai berikut:

• Pengamatan dimanfaatkan untuk penelitian yang direncanakan

sistematik

• Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian.

• Pengamatan harus dicatat secara sistematik.

Observasi dalam penelitian ini yaitu partisipan observasi (partisipasi terlibat), 

yaitu peneliti terlibat secara langsung pada objek yang akan diteliti. 

Pengamatan (observasi) merupakan data sekunder kualitatif digunakan untuk 

menunjang data kuantitatif.

2. Kuesioner

Yaitu suatu dokumen tertulis yang bisa menjawab pertanyaan penelitian kita 

dengan cara dibacakan atau digunakan sebagai 

responden penelitian (singarimbum dan Effendy, 1989: 175) dan

interview guide bagi

menurut
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(Koenjaraningrat 1986 : 138), kuesioner adalah suatu daftar pertanyaan untuk 

memproduksi dari responden, maka dalam penulisan ini kuesioner adalah 

teknik yang terpenting dalam penelitian ini. Kuesioner disusun berdasarkan 

indikator-indikator yang tercermin dalam defenisi operasional.

3. Dokumentasi

Yaitu teknik data yang menggunakan dokumentasi sebagai sumber data, 

teknik ini dilaksanakan dengan cara mengambil data sekunder yang tersedia 

di lokasi penelitian. Yang dimaksud dengan dokumentasi adalah laporan 

tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri atas penjelasan dan pemikiran 

terhadap suatu peristiwa serta tertulis dengan sengaja untuk menyimpan atau 

meneruskan keterangan mengenai peristiwa tersebut.

!

4. Studi Kepustakaan

Merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari data sekunder

antar variabel yang akan diteliti misalnya hasil penelitian, artikel, atau

literatur lain yang dapat mendukung penelitian.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Mardalis (2004 : 77) adalah proses penyusunan data 

yakni menggolongkan data dalam pola atau kategori. Seluruh' data yang telah 

dikumpulkan dari lapangan yang berasal dari seluruh kuesioner diedit dan 

dilakukan tabulasi untuk melakukan analisis mulai awal hingga akhir penelitian 

dalam mencapai suatu kesimpulan yang sesuai dngan kenyataan yang ada dalam 

lapangan. Hal ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:
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Tahapan dalam teknik analisis data adalah:

1. Persiapan

Dengan mengecek nama, jenis kelamin, fakultas, dan kelengkapan identitas 

responden yang telah mengisi kuesioner, termasuk mengecek data, artinya 

memeriksa isi instrumen pengumpulan data.

2. Tabulasi Data

a. Memberikan skor (Scoring) terhadap item-item yang perlu diberi skor.

b. Memberikan kode terhadap item-item yang perlu diberi skor.

c. Melakukan koding data, yaitu berupa pemberian kode pada variabel

data.

d. Memberikan tabel data untuk kuantitatif yang dilakukan sesuai dengan

v bentuk penyajian data yang sesuai dengan pendekatan penelitian.

1.7.8 Teknik Pengolahan Data

Untuk melakukan pengujian statististik parametrik antara lain 

terpenuhinya syarat-syarat dalam pengujian yaitu:

a. Validitas instrumen, dengan menggunakan rumus korelasi product

moment.

b. Reliabilitas instrumen, dengan menggunakan rumus korelasi product 

moment.

(nI*y)CE:jO(£y)r =
(I*)}2{(nZy2) - (Zy-)}
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c. Normalitas data

Pengujian normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

rumus Chi-Kuadrat (Chi-Square).

x2=y\̂
 Jh

2x = Chi-Kuadrat observasi

fo = Frekuensi observasi

fh = frekuensi harapan

d. Data Interval

nterval data dalam penelitian dan analisis data sangat bermanfaat untuk 

mengubah data ordinal menjadi data interval atau mengubah skor mentah

menjadi skor baku dengan rumus:

10(v — v)j
z — score = 50 —

SD

x = Skor total setiap variabel

x = Rata-rata

SD = Standar deviasi

1.7.9 Teknik Pengujian Hipotesis

1. menentukan hipotesis secara statistik

Ho : |io = 0

Ho : po ^ 0
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A

2. Kriteria pengujian

thitung > ttabei* hipotesis diterima

thiiung < ttabci * hipotesis ditolak

3. Menentukan teknik perhitungan

X -fi
t — test S

v'n

= nilai yang dihitungt

v = nilai rata-rata

- nilai yang dihipotesiskan

— simpangan baku sampel 

= jumlah anggota sampel

s

n

4. Membuat kesimpulan
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