
 

 

 

 

 

 

 

 

PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP MINAT 

BERWIRAUSAHA PADA MATA KULIAH 

KEWIRAUSAHAAN MAHASISWA PTB ANGKATAN 

2016 JURUSAN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

 

Skripsi 

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 

Pendidikan Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan 

 

 

Oleh 

Fathkur Rohman 

NIM. 5101412066 

 

 

PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN 

JURUSAN TEKNIK SIPIL 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2019 

 









 

v 
 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

   

MOTTO  

➢ Janganlah berhenti mendidik sampai kematian memisahkanmu. Q.S Al Hijr 99 

➢ Hidup itu pilihan. Mau lebih baik atau lebih buruk semua ada tanggungjawabnya. 

➢ Jangan berharap tanpa do’a. Jangan meminta tanpa usaha. Jangan bersedih tanpa 

mengevaluasi diri. 

➢ “Inna fatahna laka fat-ham mubina”. Sungguh, kami telah memberikan 

kepadamu kemenangan yang nyata. Q.S Al Fath 1 

    

 PERSEMBAHAN  

➢ Alhamdulillah segala puji syukur atas nikmat Allah S.W.T yang telah 

memberikan kemudahan dan kelancaran dalam penelitian skripsi ini. 

➢ Sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad S.A.W sebagai suri teladan bagi 

umat manusia dalam menempuh perjalanan kehidupan didunia ini. 

➢ Untuk Bapak dan Ibu yang selalu sabar dalam memberikan curahan kasih sayang 

nya. 

➢ Untuk Keluarga dan kerabat dekat yang telah memberikan dorongan semangat 

dan motivasi. 

➢ Untuk Saudara-saudariku yang selalu memberikan semangat, motivasi dan kritik 

yang membangun. 

➢ Untuk Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. 

➢ Untuk Maju nya pendidikan Indonesia yang lebih baik dan bermartabat. 
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ABSTRAK 

Fathkur Rohman. 2019. Persepsi Mahasiswa Terhadap Minat Berwirausaha 

Pada Matakuliah Kewirausahaan Mahasiswa PTB Angkatan 2016 Jurusan Teknik 

Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing: Aris Widodo 

S.Pd., M.T.  Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan. 

 

  Angka Lulusan perguruan Tinggi setiap tahun bertambah jumlahnya tetapi 

lapangan pekerjaan yang tersedia semakin sedikit. Wirausaha merupakan pilihan 

yang tepat untuk mengatasi pengangguran. Berwirausaha membuka lapangan kerja 

baru dan berperan dalam mengatasi masalah pengangguran. Minat berwirausaha 

adalah kecenderungan hati dalam diri untuk tertarik menciptakan suatu usaha yang 

kemudian mengorganisir, mengatur, menanggung resiko dan mengembangkan 

usaha yang diciptakannya tersebut. Minat berwirausaha berasal dari dalam diri 

seseorang untuk menciptakan sebuah bidang usaha.  

 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif  

dan hasil penelitian yang didapatkan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh 

data dan mengetahui persepsi mahasiswa terhadap minat berwirausaha pada 

matakuliah kewirausahan mahasiswa PTB angkatan 2019 jurusan teknik sipil 

fakultas teknik universitas negeri semarang jumlah sampel mahasiswa 24 orang.  

 

 Hasil penelitian ini persepsi mahasiswa terhadap minat berwirausaha 

mendapatkan nilai presentase dengan jumlah Ada 9 mahasiswa yang minat 

berwirausaha sangat tinggi 37,5%, 11 mahasiswa yang minat berwirausaha tinggi 

48,8%, 4 mahasiswa yang minat berwirausaha sedang 16,7%. Dari hasil 

kategorisasi diatas dapat diketahui rata-rata minat berwirausaha mahasiswa PTB 

angkatan 2016 Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang 

adalah rata-rata dalam kategori Tinggi sebesar Skor 115,125 atau 76,7 %. Dari hasil 

penelitian menunjukan bahwa mahasiswa PTB angkatan 2016 berpendapat bahwa 

minat berwirausaha tinggi. 

  

Simpulan penelitian ini adalah persepsi mahasiswa terhadap minat 

berwirausaha pada matakuliah kewirausahaan sangat membantu mahasiswa dalam 

memahami tentang wirausaha yang lebih mendalam sehingga mahasiswa setelah 

lulus sarjana maupun belum lulus bisa memulai usahanya sejak dini Saran, apabila 

terdapat kekurangan/ keterbatasan didalam penelitian ini semoga kedepannya 

diperbaiki dan dikembangkan lagi untuk penelitan selanjutnya. 

 

 

 

 

 

Kata Kunci: Persepsi, Minat Berwirausaha, Kewirausahaan  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan memegang peran penting dalam membentuk karakter suatu 

bangsa. Kemajuan pendidikan di suatu Negara selalu berkorelasi positif terhadap 

kemajuan peradaban bangsa tersebut. Melalui kegiatan pendidikan di sekolah, 

diharapkan tercipta kesempatan yang luas bagi setiap individu untuk mengembangkan 

dirinya secara optimal, sesuai potensi yang dimiliki dan sesuai pula dengan situasi 

lingkungan yang tersedia sesuai dengan rumusan tujuan pendidikan nasional. UU 

Sisdiknas tahun 2003 Bab II pasal 3 menyebutkan bahwa Pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermatabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Pada 1998, perekomonian Indonesia memasuki masa yang sangat sulit. 

Pergantian kekuasaan dari era orde baru ke era reformasi yang disertai dengan krisis 

moneter mengakibatkan pengangguran di mana-mana. Pengangguran menjadi masalah 
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serius di Indonesia yang masih sulit diatasi. Program pemerintah untuk mengurangi 

pengangguran belum mampu mengurangi pengangguran secara signifikan. 

Penyebabnya karena jumlah penduduk yang tinggi, tidak diimbangi dengan 

pertambahan lapangan kerja. Perusahaan semakin selektif menerima karyawan baru 

sementara tingkat persaingan semakin tinggi dan lapangan pekerjaan sangat terbatas. 

Saat ini pengangguran tak hanya berstatus lulusan SD sampai SMA saja, tetapi 

banyak juga sarjana. Hal ini dapat dikatakan pengangguran banyak terjadi pada 

penduduk yang berpendidikan. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan sebagian 

dari jumlah pengangguran di Indonesia adalah mereka yang berpendidikan 

Diploma/Akademi dan lulusan perguruan tinggi (Kaijun et al., 2015). Kondisi yang 

dihadapi akan semakin buruk dengan adanya persaingan global yaitu pemberlakuan 

Masyarakat Ekonomi Asean yang akan menghadapkan lulusan perguruan tinggi 

Indonesia yang bersaing secara bebas dengan lulusan perguruan tinggi asing. 

Tingkat pengangguran terdidik yang berstatus sarjana dikhawatirkan akan 

terus meningkat jika perguruan tinggi sebagai lembaga pencetak sarjana tidak memiliki 

kemampuan mengarahkan peserta didik dan alumninya menciptakan lapangan kerja 

setelah lulus nanti. Karena kenyataannya banyak sumber daya manusia lulusan 

lembaga pendidikan tinggi cenderung lebih senang mengisi lapangan kerja yang 

tersedia baik dari instansi pemerintah dan swasta dibandingkan dengan berusaha 

menciptakan lapangan kerja bagi dirinya sendiri dan orang lain. 
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Suatu negara untuk menjadi makmur minimum memiliki jumlah wirausaha 2 

persen dari total jumlah penduduk contohnya seperti negara Singapura terus meningkat 

menjadi 7,2 persen, Thailand 4,5 persen, Malaysia 5 persen. Indonesia menurut data 

dari BPS (2018) diperkirakan sebesar 3,18 persen.  

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), per Agustus 2017 jumlah 

pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 7,04 juta orang, naik 10 ribu orang year 

on year (yoy). Jumlah  Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tersebut mencapai 5,5% 

angkatan kerja. Padahal, idealnya TPT sebuah negara hanya 3%. Sementara jika dirinci 

berdasarkan pendidikan, sebanyak 5,18% TPT adalah mereka yang berpendidikan 

sarjana. Angka tersebut terus meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di 

mana pada 2016 tercatat sebesar 4,98% dan 2015 sebanyak 4,87%. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil 

Nomor. 961/KEP/M/XI/1995, definisi kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku 

dan kemampuan sesorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada 

upaya mencari, menciptakan serta menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru 

dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik 

dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. 

Menurut Kasmir “Kewirausahaan merupakan seorang yang berjiwa 

pemberani yang berani mengambil resiko untuk membuka sebuah usaha di berbagai 

kesempatan yang ada”.  
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Menurut Arif F. Hadipranata “Pengertian kewirausahaan adalah individu atau 

personal yang memiliki keinginan untuk mengelola dan mengatur urusan-urusan yang 

dapat menghasilkan berbagai keuntungan baik berupa finansial ataupun tidak. Seorang 

yang memiliki jiwa wirausaha, akan selalu memiliki keberanian dalam mengambil 

berbagai resiko yang mungkin muncul selama menjalankan bisnis”. 

Berkaitan dengan pentingnya masalah kewirausahan bagi perbaikan 

perekonomian negara, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden R.I Nomor 4, 

tahun 1995 tentang “gerakan nasional memasyarakatkan dan membudayakan 

kewirausahaan” kemudian inpres ini ditindaklanjuti oleh Depdiknas, dengan 

diluncurkannya program pengembangan kewirausahaan ini dalam bentuk paket-paket 

pendidikan dan kegiatan bagi SMK dan mahasiswa, (Murtini, 2009). Menyadari hal 

tersebut perguruan tinggi yang pada dasarnya bertujuan mengembangkan wawasan, 

cara pandang, cara berfikir, realitas dan produktif perlu mempersiapkan mahasiswa 

didikannya dengan ilmu kewirausahaan sehingga menimbulkan minat pada diri mereka 

untuk merealisasikan potensi kewirausahaan. Upaya untuk mengurangi pengangguran 

tersebut minimal harus ada perubahan pola pikir masyarakat khususnya pada lulusan 

sarjana dari mencari kerja menjadi menciptakan lapangan kerja 

Menurut Fahmi (2013:1) “Kewirausahaan adalah suatu ilmu yang mengkaji 

tentang pengembangan dan pembangunan semangat kreativitas serta berani 

menanggung risiko terhadap pekerjaan yang dilakukan demi mewujudkan hasil karya 

tersebut”. Sedangkan menurut Menurut pandangan Hisrich et al. (2008) dalam Slamet 
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et al. (2016), kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang baru dan 

memiliki nilai dengan mengorbankan waktu dan tenaga, melakukan pengambilan 

resiko finansial, fisik, maupun sosial, serta menerima imbalan moneter serta kepuasan 

dan kebebasan pribadi. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa seorang wirausaha 

adalah seseorang yang memiliki kemampuan dan sikap mandiri, kreatif, inovatif, ulet, 

berpandangan jauh ke depan, pengambil resiko yang tinggi, tanpa mengabaikan 

kepentingan orang lain dalam bidangnya atau masyarakat. Dan hal terpenting dari 

wirausaha adalah ia dapat merasakan adanya peluang yang tidak dapat dilihat oleh 

orang lain dan akan mengejar peluang-peluang yang sesuai dengan situasi dirinya. 

Pendidikan kewirausahaan yang di lakukan masuk dalam kurikulum 

pembelajaran yang mewajibkan mahasiswa menempuh mata kuliah kewirausahaan. 

Matakuliah kewirausahaan ditempuh pada semester enam. Mata kuliah tersebut 

diterapkan berupa teori dan praktik berwirausaha. 

Berdasarkan uraian diatas, mengetahui minat berwirausaha mahasiswa 

(sebagai calon wirausaha). Hal tersebutlah yang menjadi latar belakang peneliti untuk 

melakukan penelitian mengenai “Persepsi Mahasiwa Terhadap Minat 

Berwirausaha Pada Mata Kuliah Kewirausahaan Mahasiswa PTB Angkatan 

2016 Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang”. 

1.2 Batasan Masalah 
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Batasan masalah digunakan peneliti untuk membatasi dan memfokuskan 

penelitian, berdasarkan judul yang telah diajukan dan untuk pembahasan mendetail dari 

permasalahan, perlu dibuat batasan-batasan masalah agar dalam mengevaluasi 

penelitian ini bisa mendapatkan hasil sesuai yang diinginkan. Adapun batasan 

penelitian yang dimaksud yaitu : 

a. Objek penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah peminatan mahasiswa dalam berwirausaha 

pada mata kuliah kewirausahaan. 

b. Subjek penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah persepsi mahasiswa terhadap minat 

berwirausaha pada mata kuliah kewirausahaan. 

c. Parameter 

Parameter yang digunakan dalam penelitian ini adalah minat mahasiswa 

berwirausaha yang ditujukan dengan hasil angket pada mahasiswa prodi 

pendidikan teknik bangunan angkatan 2016 jurusan teknik sipil fakultas 

teknik universitan negeri semarang yang sedang menempuh matakuliah 

kewirausahaan. 
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1.3 Rumusan Masalah 

Dari batasan masalah diatas dapat disimpulkan permasalahan yang ada adalah: 

Bagaimana tanggapan mahasiswa terhadap minat berwirausaha pada mata 

kuliah kewirausahaan yang diterapkan pada mahasiswa Pendidikan Teknik 

Bangunan angkatan 2016 Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas 

Negeri Semarang? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk menentukan sasaran dari permasalahan 

penelitian agar tercapai sesuai yang diharapkan. Berdasarkan dengan rumusan masalah, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:  

Mengetahui tanggapan mahasiswa terhadap minat berwirausaha pada mata 

kuliah kewirausahaan yang diterapkan pada mahasiswa Pendidikan Teknik 

Bangunan angkatan 2016 Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas 

Negeri Semarang. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka dari hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat dalam ilmu pengetahuan dan 

perkembangan teknologi diantaranya :  
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a. Manfaat Teortis 

Sebagai sarana untuk melatih berfikir secara ilmiah dengan berdasar pada 

disiplin ilmu yang diperoleh di perkuliahan khususnya yang berhubungan 

dengan mata kuliah kewirausahaan. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Penulis 

Sebagai sarana untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman 

terkait permasalahan yang diteliti khususnya tentang persepsi mahasiswa 

terhadap minat berwirausaha dan bahan menjadi pertimbangan bagi 

pembaca khususnya mahasiswa sehingga dapa menumbuhkan minat 

berwirausaha. 

2) Bagi Mahasiswa 

Sebagai bahan referensi pengetahuan mahasiswa tentang persepsi 

mahasiswa terhadap minat berwirausaha sehingga menjadi alternatif 

pilihan setelah lulus dalam menentukan masa depan. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Secara garis besar penulisan ini dibagi menjadi 3 bagian yaitu: bagian awal, 

isi dan bagian akhir. 

a. Bagian Awal 

Bagian awal skripsi meliputi: judul, abstrak, lembar pengesahan, motto, 

dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar 

lampiran. 

b. Bagian Isi 

BAB I: Pendahuluan 

Pada bab ini gambaran mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika 

penulisan skripsi. 

BAB II: Landasan Teori 

Bagian ini berisi tentang landasan teori yang mendukung dalam pelaksanaan 

penelitian. 

BAB III: Metode Penelitian 

Berisi tentang tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, dan teknik 

pengumpulan data. 

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pada bab ini mencakup analisis data penelitian serta pembahasannya. 
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BAB V: Penutup 

Berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang relavan 

dengan penelitian yang telah dilaksanakan. 

c. Bagian Akhir 

Bagian akhir skripsi berisikan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang mendukung 

hasil penelitian.. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Pengertian Persepsi 

Persepsi merupakan suatu proses penafsiran seseorang terhadap sesuatu yang 

dilihatnya   dengan   mengiterpretasikan   kesan-kesan   sensorinya   dalam   usahanya 

memberikan makna tertentu kepada lingkungannya. Menurut Khairani (2012:62) 

“Persepsi merupakan suatu proses yang didahului stimulus yang diterima oleh individu 

melalui alat reseptor yaitu indera. Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu 

faktor internal dan faktor eksternal”. 

Menurut Young Dalam Adrian (2010) “Persepsi merupakan sebuah aktivitas 

berupa mengindra, mengintegrasikan, serta memberikan penilaian pada objek-objek 

fisik ataupun sosial. Penginderaan tersebut biasanya tergantung dari stimulus fisik dan 

sosial yang berada di dalam lingkungannya. Sensari dari lingkungan ini lah yang akan 

diolah bersama sama dengan hal lainnya yang sudah dipelajari sebelumnya, baik 

berupa harapan, nilai, ingatan, sikap dan lainnya”. 

Menurut Suranto Aw (2010) “Persepsi adalah proses internal yang mana telah 

diakui oleh individu ketika menyeleksi dan mengatur stimuli yang berasal dari luar. 

Stimuli ini ditangkap oleh indera yang dimiliki seseorang, kemudian secara spontan 
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perasaan dan pikiran individu akan memberikan makna dari stimuli yang ada tersebut. 

Secara sederhana, dapat dikatakan jika persepsi adalah proses individu dalam 

memahami hubungan atau kontak dengan dunia yang ada di sekelilingnya”. 

Setiap orang tentu memiliki pandangan atau pendapatnya masing-masing di 

dalam melihat sebuah hal yang sama. Perbedaan pendapat serta pandangan ini tentu 

saja akan ditindaklanjuti dengan respon dan tindakan yang berbeda. Pandangan ini lah 

yang kemudian disebut dengan sebuah persepsi. Persepsi dari seseorang akan 

menentukan bagaimana caranya memandang sebuah dunia. Banyak faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi persepsi, antara lain: 

 Pengamat, penginterpretasian dari apa yang dilihat oleh seseorang tergantung 

dari karakteristik pribadi yang dimiliki oleh orang tersebut. 

 Motif, alasan yang berada di balik tindakan yang telah dilakukan oleh seseorang 

yang mana mampu menstimulasi serta memberikan pengaruh yang cukup kuat 

kepada pembentukan persepsi seseorang akan segala sesuatu yang ada. 

 Sikap atau attitude yang dimiliki seseorang juga akan mempengaruhi sebuah 

persepsi yang dibentuknya mengenai hal-hal yang ada di sekitarnya. 

 Pengalaman, pengetahuan ataupun kejadian yang sudah pernah dialami 

seseorang dan diambil pelajarannya. 

 Ketertarikan atau interest, fokus perhatian seseorang pada hal-hal yang sedang 

dihadapinya sehingga membuat persepsi seseorang menjadi berbeda beda satu 

sama lainnya. 
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 Harapan atau ekspetasi, merupakan ilustrasi atau gambaran yang mana 

membentuk sebuah pencitraan kepada sebuah kondisi. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa persepsi 

merupakan suatu proses yang didahului stimulus yang diterima oleh individu  berupa 

mengindra, mengintegrasikan, serta memberikan penilaian pada objek-objek fisik 

ataupun sosial. Mahasiswa Pendidikan Teknik Bangunan akan memiliki persepsi yang 

berbeda terhadap minat  berwirausaha walaupun obyek yang diamati sama. Persepsi 

yang akan muncul dapat berupa persepsi positif maupun persepsi negatif. 

2.2  Minat  

Minat merupakan suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian dan 

bertindak terhadap orang, aktifitas atau situasi yang menjadi objek dari minat tersebut 

dengan disertai perasaan senang. Dengan kata lain ada suatu usaha (untuk mendekati, 

mengetahui,menguasai dan berhubungan) dari subyek yang dilakukan dengan perasaan 

senang, ada daya tarik dari objek. 

Minat merupakan mereka yang memiliki kesadaran diri tinggi yang berasal 

dari pikiran atau hati mereka masing-masing. Minat atau kemauan mungkin hal yang 

paling mudah ataupun paling sulit dipengaruhi. Menurut Nyayu (2014: 59) 

“menyatakan bahwa adanya minat terhadap objek sesuatu yang dipelajari akan 

mendorong orang untuk mempelajari sesuatudan mencapai hasil belajar yang 

maksimal”. 
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Susanto, 2013: 56 menyatakan bahwa minat dapat diartikan sebagai suatu 

kesukaan, kegemaran, atau kesenangan akan sesuatu. Susanto, 2013: 57 “minat adalah 

suatu kondisi yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri atau arti sementara situasi 

yang berhubungan dengan keinginan-keinginan atau kebutuhan-kebutuhan sendiri”.  

Pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan minat merupakan sesuatu 

ketertarikan, rasa seseorang terhadap sesuatu yang menjadi suatu kesukaan, 

kesenangan sehingga seseorang itu menjadi lebih giat dan tertarik dan terdorong untuk 

melakukannya kembali. 

2.3  Wirausaha 

Wirausa atau wirausahawan bahasa Inggris entrepreneur adalah orang yang 

melakukan aktivitas wirausaha yang dicirikan dengan pandai atau berbakat mengenali 

produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun manajemen operasi untuk 

pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. 

Pengertian wirausaha secara umum adalah seorang yang berani berusaha 

secara mandiri dengan mengerahkan segala sumber daya dan upaya meliputi 

kepandaian mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi 

untuk menciptakan sebuah peluang usaha, pengadaan produk baru, memasarkannya, 

serta mengatur permodalan operasinya untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai lebih 

tinggi, dengan segala resiko yang akan dihadapinya. 
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Etimologi kata wirausaha adalah berasal dari kata “wira” dan “usaha”. “Wira” 

berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani dan 

berwatak agung. Sedangkan “usaha” berarti “perbuatan untuk mencapai sebuah 

tujuan”. Jadi, secara etimologis/harfiah, wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang 

melakukan perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan. 

Wirausaha secara histories sudah dikenal sejak diperkenalkan oleh Richard 

Castillon pada tahun 1755. Diluar negeri, istilah kewirausahaan telah dikenal sejak 

abad XVI, sedangkan di Indonesia baru dikenal pada akhir abad 20. Beberapa istilah 

wirausaha seperti di Belanda dikenal dengan ondernemer, di Jerman dikenal dengan 

unternehmer. Pendidikan kewirausahaan mulai dirintis sejak 1950-an dibeberapa 

Negara seperti di Eropa, Amerika, dan Canada. Bahkan sejak 1970-an banyak 

universitas yang mengajarkan entrepreneurship atau small business management. Pada 

tahun 1980-an,hampir 500 sekolah di Amerika Serikat memberikan pendidikan 

kewirausahaan. Di Indonesia, kewirausahaan dipelajari baru terbatas pada beberapa 

sekolah atau perguruan tinggi tertentu saja. Sejalan dengan perkembangan dan 

tantangan seperti adanya krisis ekonomi, maka pemahaman kewirausahaan baik 

melalui pendidikan formal maupun pelatihan-pelatihan kewirausahaan di segala 

lapisan masyarakat menjadi berkembang. Dalam bidang pemerintahan seperti 

dikemukakan oleh Osborne dan Gaebler (1992), pemerintahan saat ini dituntut untuk 

memberi corak kewirausahaan (entrepreunerial government). Dengan memiliki 

jiwa/corak kewirausahaan, maka birokrasi akan memiliki motivasi, optimisme, dan 
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berlomba untuk menciptakan cara-cara baru yang lebil efisien, efektif, fleksible sdan 

adaptif. 

Pengertian Wirausaha menurut beberapa para ahli antara lain :  

1. Pandanagan Ahli Ekonomi  

Wirausaha Adalah orang yang mengkombinasikan dan mengorganisasikan 

faktor-faktor produksi untuk tujuan memproduksi barang dan jasa, sehingga 

meningkatkan nilai yang lebih tinggi dari sebelumnya. 

2. Pandangan Ahli Manajemen 

Wirausaha adalah seseorang yang memiliki kombinasi unsur-unsur internal 

yang meliputi motivasi, visi, komunikasi, optimism, dorongan, semangat dan 

kemampuan untuk memanfaatkan peluang usaha. 

3. Pandangan Pelaku Bisnis 

Wirausaha adalah seorang pengusaha, yang merupakan pelopor dalam bisnis, 

innovator, penenggung resiko yang mempunyai visi ke depan dan memiliki 

keunggulan dalam prestasi di bidang usaha. 

4. Pandangan Psikolog 

Wirausaha adalah seseorang yang memiliki dorongan kuat dari dalam dirinya 

untuk memperoleh suatu tujuan serta suka bereksperimen untuk menampilkan 

kebebasan dirinya di luar kekuasaan orang lain. 

5. Pandangan Pemodal 
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Wirausaha adalah orang yag menciptakan kesejahteraan untuk orang lain, 

menemukan cara-cara baru untuk menggunakan sumber daya, mengurangi 

pemborosan, dan membuka lapangan kerja yang di senangi masyarakat. 

Jadi, sikap yang harus ada dalam jiwa seorang wirausaha adalah kreativitas, 

inisiatif, dan percaya diri. Adapun seorang wirausaha harus memiliki ciri-ciri antara 

lain:  

1. Berfikir teliti, inovatif, dan kreatif 

2. Berani mengambil risiko dan percaya pada diri sendiri 

3. Berorientasi ke depan 

4. Mengutamakan prestasi, tahan uji, tekun, dan tidak mudah menyerah 

5. Jujur, bertanggungjawab, dan teguh pendirian 

6. Memiliki etos kerja tinggi dan tangguh menghadapi persaingan 

7. Membiasakan diri bersikap positif dan selalu bersemangat dalam setiap 

pekerjaan 

8. Mensyukuri diri, waktu, dan lingkungan 

9. Selalu berusaha meningkatkan keunggulan dan citra perusahaan 

10. Selalu berupaya mencapai dan menghasilkan karya yang lebih baik 

untuk pelanggan, pemilik, pemasok, tenaga kerja, masyarakat, bangsa, 

dan negara. 
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Pengertian wirausaha menurut (Schumpeter dalam Alma; 2017) adalah 

Entrepeneur as the person who destroys the existing economic order by introducing 

raw material. (Seseorang wirausaha adalah orang yang mendobrak sistem ekonomi 

yang ada dengan memperkenalkan barang dan jasa yang baru. Orang tersebut 

melakukan kegiatannya melalui organisasi bisnis yang baru ataupun bisa pula 

dilakukan dalam organisasi bisnis yang sudah ada). 

Menurut Alma (2013, hlm. 5), “wirausahawan adalah seorang innovator, 

sebagai individu yang mempunyai naluri untuk melihat peluang-peluang, mempunyai 

semangat, kemampuan dan pikiran untuk menaklukan cara berpikir lamban dan 

malas”.  

Alma (2013, hlm. 52) mengatakan, untuk menjadi seorang wirausaha harus 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (Alma, Kewirausahaan, 2013)  

1.  percaya diri, merupakan sikap positif seorang individu yang 

memampukan dirinya untuk mengembangkan penilaian positif, baik 

terhadap dirinya sendiri maupun lingkungan atau situasi yang 

dihadapinya. Rasa percaya diri dapat mempengaruhi seseorang untuk 

melakukan suatu hal termasuk meningkatkan minat siswa untuk 

berwirausaha. 

2. berorientasi pada tugas dan hasil, dalam hal seseorang tidak 

mengutamakan prestise terlebih dahulu dari pada prestasi. Akan tetapi, ia 
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cenderung pada prestasi baru kemudian setelah berhasil prestisenya akan 

naik. Seseorang yang selalu memikirkan prestise lebih dulu dan prestasi 

kemudian maka dia tidak akan mendapatkan kemajuan.  

3. pengambilan resiko, seorang wirausaha harus sadar bahwa pertumbuhan 

dalam berwirausaha akan datang apabila ia mampu mengambil peluang-

peluang masa sekarang dan mengambil resiko untuk mencapai tujuan. 

4.  kepemimpinan, yaitu seseorang yang sanggup mendorong atau mengajak 

orang lain untuk berbuat sesuatu yang berdasarkan penerimaan oleh 

kelompoknya, dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi yang 

khusus. Seorang wirausaha harus mempunyai sikap kepemimpinan agar 

dapat memimpin para karyawannya. 

5. keorisinilan, sifat keorisinilan seorang wirausaha menuntut adanya 

kreativitas dalam pelaksanaan tugasnya. 

6. berorientasi ke masa depan, merupakan upaya antisipasi terhadap masa 

depan yang menjanjikan. 

 

Ada beberapa peran dan fungsi keberadaan atau pengaruh ilmu kewirausahaan 

dalam mendukung arah pengembangan wirausahawan, (Fahmi, 2014), antara lain :  
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a. Mampu memberi pengaruh semangat atau motivasi pada diri seseorang 

untuk bisa melakukan sesuatu yang selama ini sulit untuk ia wujudkan 

namun menjadi kenyataan.  

b. Ilmu kewirausahaan memiliki peran dan fungsi untuk mengarahkan 

seseorang bekerja secara lebih teratur serta sistematis dan juga terfokus 

dalam mewujudkan mimpi-mimpinya.  

c. Mampu memberi inspirasi pada banyak orang bahwa setiap menemukan 

masalah maka disana akan ditemukan ditemukan peluang bisnis untuk 

dikembangkan. Artinya setiap orang diajarkan untuk membentuk semangat 

“solving problem”.  

d. Nilai posistif yang tertinggi dari peran dan fungsi ilmu kewirausahaan pada 

saat dipraktekkan oleh banyak orang maka angka pengangguran akan 

terjadi penurunan. Dan ini bisa memperingan beban Negara dalam usaha 

menciptakan lapangan pekerjaan. 

Berdasarkan uraian tentang minat dan berwirausaha di atas, maka yang di 

maksud minat berwirausaha dalam penelitian ini adalah dorongan, keinginan seseorang 

untuk melakukan pekerjaan yang bersifat fleksibel, imajinatif dan berani mengambil 

resiko. 
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2.4  Minat Berwirausaha 

Minat  berwirausaha  adalah kecenderungan  hati  dalam  diri  untuk tertarik  

menciptakan  suatu  usaha  yang kemudian  mengorganisir,  mengatur, menanggung  

resiko  dan  mengembangkan usaha  yang  diciptakannya  tersebut.  “Minat 

berwirausaha  berasal  dari  dalam  diri seseorang  untuk  menciptakan  sebuah bidang  

usaha.  Minat  berwirausaha  pada peserta  didik  diantaranya  keinginan, ketertarikan  

serta  kesediaan  seseorang untuk  bekerja  keras  atau  kemauaan  yang keras  dengan  

adanya  pemusatan  perhatian dalam  berwirausaha  untuk  memenuhi kebutuhan  

hidupnya  secara  mandiri” (Wahyuni 2015). 

2.5  Mata Kuliah Kewirausahaan 

Kewirausahaan merupakan salah satu mata kuliah umum yang harus ditempuh 

oleh mahasiswa Pendidikan Teknik Bangunan Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik 

Universitas Negeri Semarang. Mata kuliah kewirausahaan secara garis besar 

membahas mengenai motivasi dan minat berwirausaha. Mahasiswa diharapkan setelah 

lulus dapat berkecipung dalam dunia wirausaha. 

Menurut Marie dalam Tiara dan Nurida (2017 hlm. 91) mata kuliah 

kewirausahaan dapat diartikan sebagai berikut: merupakan proses secara sistematis dan 

berkelanjutan baik formal maupun informal dalam rangka membentuk manusia 

wirausaha. Pendidikan kewirausahaan ini tidak hanya bertujuan mengubah jiwa atau 

sikap agar memenuhi kriteria manusia wirausaha, tetapi juga bertujuan untuk dapat 
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meningkatkan keterampilan dan keahlian tertentu sehingga dapat mendukung 

seseorang atau suatu masyarakat dalam berwirausaha. 

Mata kuliah kewirausahaan yang ada pada kurikulum saat ini memiliki 

manfaat untuk memberikan pengetahuan dan pendidikan terhadap mahasiswa tentang 

kewirausahaan. Menurut Suherman dalam Yudhi dan Yunita (2014, vol. 15 no. 1 hlm. 

4) mengemukakan bahwa: pendidikan kewirausahaan merupakan pendidikan yang 

mengajarkan agar orang mampu meciptakan kegiatan usaha sendiri. Pendidikan 

tersebut ditempuh dengan cara membangun keimanan, jiwa dan semangat; membangun 

dan mengembangkan sikap mental dan watak wirausaha; mengembangkan daya pikir 

dan cara berwirausaha; memajukan dan mengembangkan daya penggerak diri; 

mengerti dan menguasai teknikteknik dalam menghadapi risiko, persaingan dan suatu 

proses kerjasama; mengerti dan menguasai kemampuan menjual ide; memiliki 

kemampuan kepengurusan atau pengelolaan; serta mempunyai keahlian tertentu 

termasuk penguasaan bahasa asing tertentu untuk keperluan komunikasi. 

Berdasarkan hasil penelitian Susilaningsih (2015, vol.11 no. 1 hlm. 8) 

pelaksanaan pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi disimpulkan sebagai 

berikut: berkaitan dengan membangun karakter wirausaha, pola pikir wirausaha, dan 

perilaku wirausaha yang selalu kreatif dan inovatif, menciptakan nilai tambah atau 

nilai-nilai baik (values), memanfaatkan peluang dan berani mengambil risiko. 

Menghadapi tantangan masa depan yang sangat kompetitif, maka perilaku 

kewirausahaan diperlukan bagi semua bidang pekerjaan atau profesi. Oleh karena itu 
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pendidikan kewirausahaan dapat dilaksanakan di perguruan tinggi dan diberlakukan 

kepada semua mahasiswa tanpa memandang bidang ilmu yang dipelajari, karena 

pendidikan kewirausahaan bukan pendidikan bisnis. 

Maka berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mata kuliah 

kewirausahaan merupakan pendidikan yang sistematis dan terstruktur yang 

dilaksanakan oleh pendidikan tinggi guna memberikan bekal kepada mahasiswa agar 

mampu menjadi wirausaha terdidik sesuai dengan bidang keilmuan yang didalaminya, 

di mana diharapkan kelak mampu menjadi wirausaha yang memiliki jiwa wirausaha 

dan mampu bersaing serta membuka lapangan pekerjaan sebagai solusi dari 

permasalahan pengangguran yang ada. 

Fungsi mata kuliah kewirausahaan adalah sebagai berikut: merupakan wahana 

pembelajaran untuk: menanamkan jiwa wirausaha sebagai dasar dari pelajaran lain; 

menumbuhkan sikap dan perilaku wirausaha; memberikan bekal teknis berwirausaha; 

memberikan pengalaman menjalankan usaha; dan menumbuhkan kemampuan 

beradapatasi dalam menghadapi berbagai perubahan di masyarakat. Maka mata kuliah 

kewirausahaan dapat berfungsi membimbing dan membentuk jiwa wirausaha dan 

menumbuhkan sikap dan perilaku wirausaha agar muncul minat mahasiswa untuk bisa 

berwirausaha. 

Pada dasarnya pelaksanaan mata kuliah kewirausahaan pada pendidikan 

tinggi merupakan salah satu impelementasi dari pendidikan kewirausahaan yang telah 

diwajibkan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Adapun perlunya pendidikan 



23 
 

 

kewirausahaan di Indonesia menurut R. Djatmiko Danuhadimedjo dalam Agustina 

Kristiani (2016, hlm. 26) adalah:  

1. Untuk mengembangkan, memupuk dan membina bibit atau bakat pengusaha 

sehingga bibit tersebut lebih berbobot dan selalu mengikuti perkembangan 

ilmu pengetahuan yang mutakhir. 

2. Untuk memberikan kesempatan kepada setiap manusia supaya sedapat 

mungkin dan menumbuhkan kepribadian wirausaha. 

3. Pendidikan kewirausahaan menjadi manusia berwatak dan unggul, 

memberikan kemampuan untuk membersihkan sikap mental negatif 

meningkatkan daya saing dan daya juang. 

4. Dengan demikian apabila kepribadian wirausaha kita miliki, maka negara 

kita yang sedang berkembang ini akan dapat menyusul ketinggalan atau 

menyamai negara yang sudah maju. 

5. Untuk menumbuhkan cara berpikir yang rasional dan produktif dalam 

memanfaatkan waktu dan faktorfaktor modal yang dimiliki oleh wirausaha 

tradisional pribumi. 

Kewirausahaan adalah padanan kata dari entrepreneurship dalam bahasa 

Inggris, unternehmer dalam bahasa Jerman, ondernemen dalam bahasa Belanda. 

Sedangkan di Indonesia diberi nama kewirausahaan.  

1. Kata entrepreneurship sendiri sebenarnya berawal dari bahasa Prancis yaitu 

„entreprende‟ yang berarti petualang, pencipta, dan pengelola usaha. Istilah 
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ini diperkenalkan pertama kali oleh Richard Cantillon (1755). Istilah ini 

makin populer setelah digunakan oleh pakar ekonomi J.B Say (1803) untuk 

menggambarkan para pengusaha yang mampu memindahkan sumber daya 

ekonomis dari tingkat produktivitas rendah ke tingkat yang lebih tinggi serta 

menghasilkan lebih banyak lagi. 

2. Sebenarnya telah banyak pakar yang mengemukakan pengertian mengenai 

kewirausahaan berdasarkan sudut pandangnya masing-masing. Namun 

demikian, esensi pengertian yang krusial senantiasa ada di setiap pengertian 

yang dikemukakan oleh para ahli tersebut dan menjadi hal mendasar.Peter F. 

Drucker mengatakan bahwa kewirausahaan merupakan kemampuan dalam 

menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. 

3. Definisi tersebut secara lebih luas dikemukakan oleh Hisrich dalam Suryana, 

yang mengatakan bahwa kewirausahaan adalah proses penciptaan sesuatu 

yang berbeda untuk menghasilkan nilai dengan mencurahkan waktu dan 

usaha, diikuti penggunaan uang, fisik, risiko, dan kemudian menghasilkan 

balas jasa berupa uang serta kepuasan dan kebebasan pribadi.4 Sementara itu, 

Zimmerer mengartikan kewirausahaan sebagai suatu proses penerapan 

kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan 

peluang untuk memperbaiki kehidupan (usaha). 

Dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 1995 tanggal 30 Juni 1995 

tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan, 
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bahwasanya ; “Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku dan kemampuan 

seseorang dalam menangani usaha dan kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, 

menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi dan produksi baru dengan 

meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau 

memperoleh keuntungan yang lebih besar 

Menurut Suryana (2013) “Kewirausahaan adalah suatu disiplin ilmu yang 

mempelajari tentang nilai, kemampuan (ability), dan perilaku seseorang dalam 

menghadapi tantangan hidup dan cara memperoleh peluang dengan berbagai resiko 

yang mungkin dihadapinya, dan dapat diterapkan dalam bentuk penerapan kreativitas 

dan keinovasian”. 

Timmons and spinelli (2008) menyatakan bahwa kewirausahaan adalah suatu 

cara berfikir, menelaah, dan bertindak yang didasarkan pada peluang bisnis, 

pendekatan holistik, dan kepemimpinan yang seimbang. Kewirausahaan menghasilkan 

kreasi, kemajuan, relasi, dan pembaruan nilai perusahaan, bukan hanya bagi 

pemiliknya, tetapi juga bagi pegawai dan pemegang saham. Inti dari proses 

kewirausahaan adalah kreasi dan atau penemuan peluang usaha, diikuti oleh kemauan 

dan tindakan meraih peluang tersebut. 

Kesimpulan dari pendapat para ahli yang telah dijabarkan diatas ialah 

kewirausahaan merupakan disiplin ilmu yang mempelajari tentang bagaimana berfikir, 

menelaah, dan mengkap peluang usaha serta memperhitungkan risiko yang akan 

dialami dalam menciptakan usaha tersebut. 
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2.6  Pengertian Pembelajaran 

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2013 

mengartikan pembelajaran sebagai proses interaksi antara peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Pembelajaran adalah seperangkat tindakan yang dirancang untuk mendukung 

proses belajar siswa, dengan memperhitungkan kejadian-kejadian ekstrim yang 

berperanan terhadap rangkaian kejadian-kejadian intern yang berlangsung dialami 

siswa menurut Winkel (dalam Eveline Siregar dan Hartini Nara, 2014:12). 

Pengertian pembelajaran yang dikemukakan oleh Miarso (dalam Eveline 

Siregar dan Hartini Nara, 2014:12-13) menyatakan bahwa “pembelajaran adalah usaha 

pendidikan yang dilaksanakan secara sengaja, dengan tujuan yang telah ditetapkan 

terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan, serta pelaksanaannya terkendali. 

Menurut Oemar Hamalik (2015:57) pembelajaran adalah suatu kombinasi 

yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan 

prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. 

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran adalah suatu interaksi yang terjadi antara pengajar dengan peserta didik 

dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pengajar dituntut 

untuk menguasai pengetahuan yang dimiliki untuk dapat menyampaikan kepada 

peserta didik dengan sebaik-baiknya. Mampu menciptakan lingkungan belajar yang 

mendorong peserta didik belajar secara aktif dan pengajar melibatkan peserta didik 
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dalam aktivitas belajar. Dalam pembelajaran ada beberapa komponen dalam 

pembelajaran. 

1. Komponen Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan suatu sistem istruksional yang mengacu pada 

seperangkat komponen yang saling bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan. 

Jadi, dalam pembelajaran itu terdapat beberapa komponen yang saling berkaitan, 

komponen-komponen tersebut adalah tujuan, subyek belajar, materi pelajaran, strategi, 

media, evaluasi dan penunjang. (Rifa’i dan Anni, 2012: 159) 

a. Tujuan  

Tujuan yang secara jelas ingin dicapai melalaui pembelajaran ini biasanya 

dapat berbentuk pengetahuan dan keterampilan atau sikap. Setelah peserta didik 

melakukan proses belajar mengajar dengan memperoleh hasil belajar, peserta didik 

juga mendapatkan dampak sampingan dari hasil pembelajaran (nurturant effect) berupa 

mampu berpikir kritis, kreatif, disiplin, tenggang rasa, kecermatan dan sebagainya. 

Maka tujuan pembelajaran dalam ranah afektif akan lebih memungkinkan dicapai 

melalui dampak sampingan ini. 

b. Subjek Belajar 

Peserta didik adalah subjek dalam pembelajaran. Subyek belajar dalam sistem 

pembelajaran ini merupakan komponen utama karena selain sebagai subyek juga 

sebagai obyek. Peserta didik sebagai subyek karena merupakan individu yang 

melakukan proses belajar mengajar dan sebagai obyek karena kegiatan pembelajaran 

diharapkan dapat mencapai perubahan perilaku pada diri subyek belajar (peserta didik). 
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Oleh karena itu, untuk perencanaan pembelajaran ini sangat diperlukan partisipasi aktif 

dari peserta didik. 

c. Materi Pelajaran 

Materi pelajaran juga merupakan komponen utama dalam sistem 

pembelajaran, karena materi pelajaran akan memberikan warna dan bentuk dari 

kegiatan pembelajaran. Materi pelajaran yang komprehensif, terorganisasi secara 

sistematis dan dideskripsikan dengan jelas akan berpengaruh juga terhadap intensitas 

proses pembelajaran. 

Materi pelajaran dalam sistem pembelajaran berada dalam Silabus, Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan buku sumber. Maka pendidik hendaknya dapat 

memilih dan mengorganisasikan materi pelajaran agar proses pembelajaran 

berlangsung intensif. 

d. Strategi Pembelajaran 

Dalam penerapan strategi pembelajaran, pendidik perlu memilih model-model 

pembelajaran yang tepat, metode mengajar yang sesuai dan teknik-teknik mengajar 

yang menunjang pelaksanaan metode mengajar. Untuk menentukan strategi 

pembelajaran yang tepat, pendidik mempertimbangkan akan tujuan, karakteristik 

peserta didik, materi pelajaran dan sebagainya agar strategi pembelajaran tersebut 

dapat berfungsi maksimal. 
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e. Media Pembelajaran 

Media pembelajaran adalah alat yang digunakan pendidik dalam proses 

pembelajaran untuk membantu penyampaian pesan pembelajaran. Media digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran antara lain karena:  

1.  media dapat memperbesar benda yang sangat kecil dan tidak tampak oleh 

mata menjadi dapat dilihat dengan jelas.  

2. dapat menyajikan benda yang jauh dari subyek belajar. 

3. menyajikan peristiwa yang komplek, rumit, dan berlangsung cepat 

menjadi sistematik dan sederhana, sehingga mudah diikuti. Untuk 

meningkatkan fungsi media dalam pembelajaran, pendidik perlu memilih 

media yang sesuai. 

f. Penunjang 

Komponen penunjang yang dimaksud dalam sistem pembelajaran adalah 

fasilitas belajar, buku sumber, alat pelajaran, bahan pelajaran dan semacamnya. 

Komponen penunjang berfungsi memperlancar, melengkapi dan mempermudah 

terjadinya proses pembelajaran. Sehingga sebagai salah satu komponen pembelajaran 

pendidik perlu memperhatikan, memilih dan memanfaatkannya. 

Program pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi dapat diinterelasikan 

melaui nilai pokok kewirausahaan yang diintegrasikan ke semua matakuliah pada 

langkah awal ada enam nilai pokok yaitu: madiri, kratif pengambilan resiko, 

kepemimpinan, oriesntasi pada tindakan dan kerja keras. Prinsip pembelajran yang 

digunakan dalam pengembangan  pendidikan kewirausahaan mengusahakan agar 
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mahasiswa mengenal dan menerima nilai-nilai kewirausauhaan sebagai milik meraka 

dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil melakui tahapan mengenal 

pilihan, menilai pilihan, menetukan pendirian diri. Dengan prinsip ini, mahasiswa 

belajar melaui proses berpikir, bersikap, dan berbuat. Kegita porses ini dimaksudkan 

untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam melakukan kegiatan yang 

terkait dengan nilai-nilai kewirausahaan. 

Implementasi pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi dapat dilakukan 

dengan upaya yang meliputi: 

1. Menanamkan pendidikan kewirausahaan ke dalam diri mahasiswa 

maupun dosen kewirausahaan. 

2. Mengembangkan kurikulum pendidikan yang memberikan muatan 

pendidikan kewirausahaan yang mampu meningkatkan pemahaman 

tentang kewirausahaan, menumbuhkan karakter dan keterampilan/ sklill 

berwirausaha 

3. Menumbuhkan budaya berwirausaha di lingkungan perguruan tinggi. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi minat wirausaha siswa adalah faktor 

pendidikan. Dalam pendidikan kewirausahaan untuk meumbuhkan minat wirausaha 

mahasiswa adalah dengan aspek kepibadian mahasiswa itu sendiri, hubungan 

mahasiswa dengan mahasiswa lain di kampus, hubungan mahasiswa dengan keluarga 

serta hubungan mahasiswa dengan lingkungan kampus atau lingkungan tempat 

tinggalnya. Sedangkan yang menjadi faktor pemicu dalam pendidikan kewirausahaan 
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untuk menumbuhkan minat wirausaha mahasiswa adala dengan adanya praktek pada 

setiap pembelajaran kewirausahaan. 

Kegiatan pembelajaran kewirausahaan diterapkan agar para mahasiswa 

diajarkan berbagai sikap dan kegiatan dalam berwirausaha. Oleh karena itu dibutuhkan 

perencanaan yang baik sebelum kegiatan pembelajaran kewirausahaan dilaksanakan. 

2.7 Tujuan dan Manfaat Pembelajaran 

1. Tujuan Pembelajaran 

Merujuk pada tulisan Hamzah B. Uno (2008) berikut ini dikemukakan 

beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli. Robert F. Mager (1962) 

mengemukakan bahwa tujuan pembelajaran adalah perilaku yang hendak dicapai atau 

yang dapat dikerjakan oleh siswa pada kondisi dan tingkat kompetensi tertentu.  Kemp 

(1977) dan David E. Kapel (1981) menyebutkan bahwa tujuan pembelajaran suatu 

pernyataan yang spesifik yang dinyatakan dalam perilaku atau penampilan yang 

diwujudkan dalam bentuk tulisan untuk menggambarkan hasil belajar yang diharapkan. 

Henry Ellington (1984) bahwa tujuan pembelajaran adalah pernyataan yang 

diharapkan dapat dicapai sebagai hasil belajar. Sementara itu, Oemar Hamalik (2005) 

menyebutkan bahwa tujuan pembelajaran adalah suatu deskripsi mengenai tingkah 

laku yang diharapkan tercapai oleh siswa setelah berlangsung pembelajaran. 

Meski para ahli memberikan rumusan tujuan pembelajaran yang beragam, 

tetapi semuanya menunjuk pada esensi yang sama, bahwa : 
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1. Tujuan pembelajaran adalah tercapainya perubahan perilaku atau kompetensi 

pada siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. 

2. Tujuan dirumuskan dalam bentuk pernyataan atau deskripsi yang spesifik. 

Menurut Kemp dan David E. Kapel bahwa perumusan tujuan pembelajaran 

harus diwujudkan dalam bentuk tertulis.  Hal ini mengandung implikasi 

bahwa setiap perencanaan pembelajaran seyogyanya dibuat secara tertulis. 

2. Manfaat Pembelajaran 

Dalam Permendiknas RI No. 52 Tahun 2008 tentang Standar Proses 

disebutkan bahwa tujuan pembelajaran memberikan petunjuk untuk memilih isi mata 

pelajaran, menata urutan topik-topik, mengalokasikan waktu, petunjuk dalam memilih 

alat-alat bantu pengajaran dan prosedur pengajaran, serta menyediakan ukuran 

(standar) untuk mengukur prestasi belajar siswa. 

Upaya merumuskan tujuan pembelajaran dapat memberikan manfaat tertentu, 

baik bagi guru maupun siswa. Nana Syaodih Sukmadinata (2002) mengidentifikasi 4 

(empat) manfaat dari tujuan pembelajaran, yaitu: 

1. Memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar 

kepada siswa, sehingga siswa dapat melakukan perbuatan belajarnya secara  

lebih mandiri. 

2. Memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar. 

3. Membantu memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan media 

pembelajaran. 

4. Memudahkan guru mengadakan penilaian. 
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2.8  Kerangka Berfikir 

Permasalahan pengangguran dari lulusan sarjana dari tahun ketahun semakin 

meningkat. Perguruan Tinggi memiliki peran untuk menyiapkan peserta didik agar siap 

bekerja secara mandiri. Bekerja secara mandiri tidak terlepas dari kegiatan 

berwirausaha. Kewirausahaan berperan dalam mendorong pertumbuhan ekononi. 

Akan tetapi kewirausahaan di Indonesia belum sesuai dengan harapan karena masih 

sedikit jumlah wirausahawan di Indonesia. Melihat kondisi kewirausahaan di Indonesia 

tersebut, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar proses pembelajaran di 

Perguruan Tinggi mampu melahirkan lulusan yang memiliki karakter dan perilaku 

wirausaha. Salah satunya dengan peran Dosen dalam mengembangkan model 

pembelajaran.  

Dosen pendidikan kewirausahaan menjalankan perannya dalam proses 

pendidikan yang amatlah menentukan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. 

Dosen harus lebih maksimal dalam menjalankan peran dan tugasnya sebagai pendidik 

dengan mengembangkan ide kreatif dalam pembelajaran kewirausahaan sehingga 

mahasiswa mampu meningkatkan kualitas diri, kemandirian, pengetahuan, dan  

wawasan serta dorongan motivasi dan memfasilitasi siswa agar mampu 

mengembangkan diri. Peran dosen pendidikan kewirausahaan sangat strategis karena 

dosen berhubungan langsung dengan mahasiswa di kampus dan lingkungan perguruan 

tinggi.  
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Apabila dosen mampu menjalankan perannya dengan baik maka akan 

membentuk pribadi mahasiswa yang pandai, berkarakter, kreatif dan inovatif. Maka 

diharapkan mahasiswa nantinya sebagai generasi penerus bangsa dapat mengentaskan 

masalah di bidang ekonomi misalnya pengangguran dan kemiskinan. Minat 

berwirausaha mahasiswa yang masih rendah menjadikan lulusan sarjana lebih memilih 

bekerja daripada membuka lapangan pekerjaan sendiri.  

Berdasarkan tinjauan dari landasan teori, maka dapat disusun suatu kerangka 

pemikiran dalam penelitian ini seperti yang disajikan dalam gambar : 

 

 

 

 Gambar 2.1 

Persepsi mahasiswa terhadap minat berwirausaha 

Persepsi Mahasiswa 

(X)  

 

Minat Berwirausaha  

(Y) 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Pada bab ini disajikan kesimpulan dan saran untuk berbagai pihak. 

Kesimpulan yang disajikan berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan. Saran 

yang diberikan dalam penelitian itu didasarkan pada hasil penelitian yang ditujukan 

kepada pihak yang terkait. 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa tanggapan Mahasiswa PTB angkatan 2016 Jurusan Teknik Sipil 

Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang mengenai persepsi mahasiswa terhadap 

minat berwirausaha yang terdiri dari 9 indikator diperoleh total skor 2761 dan 

presentase sehingga dapat dikatakan bahwa minat berwirausaha pada mahasiswa PTB 

angkatan 2016 dalam kategori tinggi.  

Persepsi mahasiswa terhadap minat berwirausaha pada matakuliah 

kewirausahaan sangat membantu mahasiswa dalam memahami tentang wirausaha yang 

lebih mendalam sehingga mahasiswa setelah lulus sarjana maupun belum lulus bisa 

memulai usahanya sejak dini. 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan pengamatan ada beberapa saran untuk pihak yang terkait sesuai 

hasil penelitian ini pada mahasiswa PTB angkatan 2016 Jurusan Taknik Sipil Fakultas 

Teknik Universitas Negeri Semarang. 

Berdasarkan penelitian ada beberapa mahsiswa yang masuk dalam kategori tinggi 

dalam minat berwirausaha. Untuk itu mahasiswa PTB harus mendalami potensi pada 

diri sendir agar dapat mengembangkan potensi tersebut dalam matakuliah 

kewirausahaan. Mahasiswa dapat mengungkapkan potensi dalam diri kepada dosen  

matakuliah kewirausahaan supaya bisa berdiskusi sesama teman dan dosen 

matakuliah kewirausahaan dan dapat mengevaluasi potensi masing-masing mahasiswa 

yang masuk dalam kategori tinggi dalam minat berwirausaha. Dosen matakuliah 

kewirausahan peran penting dalam menumbuhkan semangat mahasiswa yang 

berpotensi dalam minat berwirausaha. 
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