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BAB I
PENDAHULUAN

. L atar Belakang

Kemajuan suatu bangsa sangat tergantung pada perkembangan

::;.''irausahaan di negara tersebut karena kewirausahaan adalah faktor kunci
iererhasilan perekonomian suatu negara. Mendidik masyarakat berwirausaha

sama dengan mencegah masyarakat jadi pengangguran yang pada akhirnya akan

mengurangi kemiskinan. Berkurangnya kemiskinan akan membawa suatu negara

pada kemakmuran karena rumusan suatu negara makmur adalah apabila 2o/o

jumlah penduduknya adalah pengusaha/wirausaha. Pada tahun 2009 jumlah
rvirausaha di Indonesia sebanyak 450.000 orang, atau sekitar 0,l8yo dari total
penduduk indonesia sebesar 250 juta. Jelas terlihat bahwa Indonesia belum
termasuk negara yang makmur, jika dibandingkan Amerika dengan jumlah
wirausaha sebesar '7,2yo, sedangkan Jepang dan Korea 5%. Kondisi di Indonesia

cukup lumayan karena data jumlah wirausaha Indonesia pada tahun 2012,
meningkat rnenjadi 1,55 % dari total jumlah penduduk

(pendekarinternetmarketing. com, 3 I Mei 20 I 2).

Peningkatan jumlah wirausaha di tndonesia memang cukup pesat dalam
sepuluh tahun terakhir ini. Era Reformasi yang diikuti dengan kebijakan
desentralisasi pada tahun 2000, berdampak sangat signifikan terhadap jumlah
wirausaha Indonesia yang akhirnya juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi
Indonesia yang saat ini berada pada sekitar 6Yo.Pertumubuhan ekonomi Indonesia

tetap menyisakan masalah pengangguran yang hingga kini jumlahnya masih
cukup besar. Dari tahun ke tahun perguruan tingg meluluskan jutaan

mahasiswanya tetapi persoalannya hanya sebagian kecil saja yang terserap di
dunia kerja, sebagian lagi masih menganggur atau tidak produktif secara ekonomi.

Sarjana yang relatif potensial terserap di lapangan kerja sampai pertengahan tahun

20ll lalu hanya sekitar 70 persen dari 6.000 sarjana (pertanian) lulusan 5g

perguruan tinggi di Indonesia menganggur.
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-iel:ma ini perguruan tinggi sebagian besar hanya membedkan teori:- ":r- j pendidikan kewirausahaan dibandi,g dengan memperbanyak prakteknya,
: ;r;ri3r3 itu prosentase aprikasi atau penerapan ilmu praktek di dunia usaha-:-'-r sangat rninim. Minimnya pengetahuan membuat mereka kurang siap:c:eaprikasikan irrnunya daram praktek kehidupan nyata, sehingga perru:-:rnamkan kemampuan berwirausaha bak secara teori maupun praktek agar:tereka dapat mengaplikasikan ilmunya secara tepat.

Membangun kemampuan wirausaha pada mahasiswa merarui pemberian
--,ata kuriah pendidikan kewirausahaan tidak dapat sepenuhnya menjadikan
mereka mejadi seorang wirausaha yang sukses. wirausaha sukses juga sangatditentukan oreh motivasi kuat dari mahasiswa yang bersangkutan. pada umumnya
masalahan yang dihadapi perguruan tinggi untuk dapat menjadi wadah darammenghasilkan wirausaha-wirausaha baru tidak mudah mengingat kegiatan utamakampus adarah mengajar, mentransfer irmu-irmu yang terah ada kepadamahasiswa, sehingga tidak mungkin perguruan tinggi dapat menjadiwadaworganisasi untuk menghas,kan wirausaha-wirausaha yang inovatif. Agarsuatu perguruan tinggi menjadi penghasir wirausaha_wirausaha maka harusmerubah visi dan misinya, yaitu bukan hanya sebatas sebagai ,,Learning

Instittrtion" atau "Research (Jniversity,,, akan tetapi merangkah lebih maju,bagaimana menerapkan has, pendidikan/pengajaran dan peneritian untukkepentingan dunia usaha atau menja di',Entrepreneuriar (Jnit ersity,, .

Dalam mendukung rahirnya wirausaha-wirausaha ungguran dari kampus,
maka metode perkuliahan kewirausahaan dititikberatkan untuk memotivas i agarmahasiswa mau memilih kewirausahaan sebagai karier hidupnya, disampinguntuk memahami disiprin ilmu kewirausahaan. perkuliahan harus dirancang
sedemikian rupa sehingga seorang mahasiswa siap menjadi wirausaha. Salah satusifat wirausaha yang paring mendasar adarah sifat kreatif dan inovatif,
kemampuan mgmanfaatkan peluang dan memecahkan masalah, oleh sebab ifupemahaman dan penguasaan metode untuk mengembangkan kreativitas
merupakan dasar seruruh perkuriahan kewirausahaan. Daram membangun mentalkreatif dan inovatif, maka perubahan mindset terhadap diri mahasiswa mdadi
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- -: :::.:i:1g untuk dilakukan. Mindset rnahasiswa harus diubah menjadi" -'-i si.r,lrlg etlrrepreneur, yaitu seorang yang harus aktif dan berwawasan
- : r:'tr:, *rernandang sesuatu termasuk cara memandang hidup ini.

Pembentukan generasi rnuda untuk berfikir rnencipta (create) merupakan
,-:-i: solusi ar.,'al dalam pernbentukan generasi yang unggul untuk mengatasi
:.=r:salahan ekonomi yang ada di lingkungan masyarakat.. Generasi muda kini
.-.:us banl'ak di turnbuhkan wawasan dan pengalaman akan dunia usaha guna
:,enumbuhkan pengusaha asri bangsa atau pengusaha pribumi yang kompeten
:.iampu meningkatkan perekonomian bangsa nantinya. Tak terkecuali dalam
bidang pendidikan yang dalam har ini para lulusan dari LprK harus mampu
menjadi Pioneer pendidikan yang tidak hanya sebatas membantu orang rain
mengajar tetapi juga dapat menghidupi orang lain dengan membuka lembaga
pendidikan/lembaga kursus misalnya. Hal ini perlu dilatih dan dibangun terlebih
dahulu mentalitas entreprenettrshipnya, setelah mentalitas itu tumbuh maka
langkah selanjutnya barulah melakukan aksi nyata.

Jurusan Manajemen pendidikan merupakan sarah satu Jurusan yang
mengajarkan pendidikan kewirausahaan dengan tujuan memberikan bekal kepada
mahasiswa agar dapat membangun jiwa kreatif dan inovatif dalam mengelola
suatu usaha khususnya mengelola lembaga pendidikan agar lebih efektil efisien
dan memiliki keungguran daya saing. Menjadikan mahasiwa jurusan Mp menjadi
seorang wirausaha ungguran tentu tidak bisa dilepaskan juga dari keharusan
membangun motivasi berwirausaha yang ada pada diri mereka, sehingga pada
akhirnya motivasi tersebut dapat membangun mindset Entrepreneirshippada diri
mereka.

Berdasarkan hal tersebut di atas,

apakah mahasiswa jurusan Manajemen

ent rep reneurs hip yang kuat.

peneliti merasa perlu untuk menganalisis

Pendidikan FIp LINJ memiliki motivasi

n



: ttruntusan }lasalah

3e:.jrsarkan latar berakang yang ada, maka dirumuskan rnasalah sebagai

- --raat

Bagairnana Motivasi Entreprenettrship Mahasiswa Jurusan

Manajemen pendidikan?

C. Tujuan Khusus

Penelitian ini dilakukan dalam rangka:

Mengetahui seberapa kuat motivasi entrepreneurship dalam diri Mahasiswa
Jurusan Manajemen pendidikan FIp LINJ.

D. Urgensi Penelitian

Menganalisis seberapa kuat motivasi entrepreneurship pada Mahasiswa
Jurusan Manajemen pendidikan FIp [INJ.



BAB IT
TINJAUAN PUSTAKA

.- 
"Iotir asi

'\lanusia daram merakukan suatu kegiatan, dipengaruhi oreh daya:l'rong yang tirnbur daram dirinya yang disebut motif intemar, dan dapat pura;rpengaruhi oreh daya dorong yang ditimburkan oreh ringkungan yangJisebut motif eksternar. Motivasi yang dapat menimburkan harapan akanpemenuhan kebutuhan atau kepuasan disebut motivasi positif, sedangkanmotivasi yang bersifat menimburkan rasa takut dan cemas disebut motivasinegatif' Kedua motivasi tersebut seraru berkaitan dan tidak pernah berdirisendiri.

Mitche, mendefinisikan motiv asi ,,motivation 
as the degree to whichan individuar wants and chooses to engage in certain specified behavior,,tMotivasi sebagai tingkat keinginan dan pilihan seseorang untukmelaksanakan per,aku tertentu. Seseorang yang tidak mem,iki keinginantidak akan terdorong untuk merakukan tindakan. Untuk itu seseorang yangmemiriki motivasi adarah mereka yang memiriki keinginan sehin gga iaberusaha melakukan kegiatan untuk memenuhi keinginannya.

pemaparan yang hampir sama dikemukakan pura oreh werther andDavis yang mendefinisikan motivasi sebagai ,,motivation 
is a person,s driveto take an acfion because that person t

feer that they hove to.,,2 Motirur, Jon" 
to do so people act because they

terupakan dorongan seseorang untukbertindak karena orang itu ingin merakukannya. orang bertindak karenamereka merasa bahwa mereka harus merakukan itu. Sehingga seseorang

:::::::"..1.::: 
d,atarberakangi oreh dorongan untuk memenuhi

il:#:";.1

-

^ 
Lalrie J. Mullins, Management And OrstPrentice uall pinanclal'Ti,,,{ ,6; 1,'i.'"o.ri.'tonizational 

Behavior, Seventh Edition (England:

j.*1,,r-.1 B. Werther, Jr and Keith Davis. Hu,York: McGraw Hitt, t 6oo;, p.50 L 
vnqn Resources qnd Pet'sonnel Management. (New



sementara itu, Dessler mendefinisikan motivasi sebagai ,,ntotivation is the
;tiensit! of a person's desire to engage in sonte activity,,3 (motivasi adalah
keinginan seseorang untuk terlibat dalarn beberapa kegiatan secara intensif),
arti dari motivasi di sini adalah keinginan untuk rnelakukan kegiatan secara
simultan, sehingga jika seseorang hanya melakukan kegiatan sesekali saja, itu
belurn dikatakan bahwa ia merniliki rnotivasi, kecuali ia melakukan kegiatan
tersebut secara terus-menerus barulah dikatakan ia memiliki motivasi.

Pendapat selanjutnya mengenai motivasi dikemukakan oleh Slocum
and Hellriegel yang mengatakan"Motivation represents theforces acting on
or within a person that cause the person to behave in a spesific, goal_directed
manner."a Motivasi merupakan dorongan untuk bertindak di daram diri
seseorang yang menyebabkan orang itu berperilaku secara spesifik yang
diarahkan untuk mencapai tujuan. Dengan adanya motivasi dapat
mengarahkan seseorang untuk bertindak secara spesifik sehingga
memudahkan dalam pencapaian tujuan. Mowrer yang dikutip Mc.crelland
mengemukakan bahwa"motit,ation prirnarily as anxiety over the possibility
of painfitl sensations arising from the failure to satisfy primary biological
needs."r (motivasi pada dasarnya merupakan kecemasan akan kegagalan
untuk memenuhi kebutuhan primer).

Ditambahkan oreh Everard yang menyatakan ,,Motivation can be
defined as getting result through people or getting the best out of peopre.,,6
(Motivasi merupakan mencapai hasil melalui orang lain atau mendapatkan
yang terbaik melalui orang lain). Pendapat terakhir dari Robbins and Coulter
yang menyatakan bahwa "Motivation refers to the process by which a
person's efforts are energized, directed, and sustained toward attaining a

' Gury Dessler, Management (New Jersey: prentice Hall, 2001), p. 321 .
'John w' Slocum Jr, and Don Hellriegel, Fundamentals of organizational Behavior. (ThomsonSouth-Weste m, 2007 ), p. 393.

;?''o 
c' Mcclelland, et al, The Achievement Motive,(New york : John wiley and Sons, 1976),

6-K'B 
Everard, Geoffrey Morris and Ian wilson, Effective school Management Fourth Edition(Paul Chapman Publishing ,2004), p.23.
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icrti. Motivasi

energi. diarahkan, ;ffi#::J:"'* 
di mana usaha seseorans diberi

kunci vang penting untuk definisi ,::::: "tcapainva 
tujuan' Tiga elemen

energi adarah uru.]n ;;;":j""":1" 
tnt vaitu: energi, arah, dan ketekunan.

:**#i ni:::;fi 
fi ::; ;*ffi ff .,ilT:;

organ i s as i a un t",,rli :ffi 
" 
[:;:::,r, 

*"hkan d an kon s i

dalam organisasi untuk mencapai tujuan 

Di mana o"t "'*ijllffi"i#
r yang telah ditentukan.

B. Kewirausahaan (Entrepreneurship)

Kewirausahaan mulai tumbuh dan dikenapenemuan-penemuan 
besar oro. ;;; ;:, 

ott<enal bersamaan dengan

pemintar, dan rain rain yang 0"",:::: 
u".'.' seperti mesin uap, mesin

: ;;: :' ;';'; ;: 
; 
;:: ":,:,,:.^i 

?J:: 
-#IH::: 

ffil " :::
berbagai alat-arat produksi orttunu"n 

adalah agen yang menyatukan

ffi::}Tff H::," -ffi d HJjfi 
". ffi -" T:::'#I

hasir yang 0",,,,r'r,iff;::,"ffrat produksi untuk r

kata lain usaha yang dimaksud diartik' 

bekeda' berbuat rrnenshasitkan 
sebuah

tertentu, yai tu rn el akukan a,"u o *0, ..'::.t :[i 
ioil ,JilHi'::ff;

Menurut Dan Steinhoff dan John F. Burgess wirayang mengorganisir, mengelola, au, *,L:'":"^" 
wtrausaha adalah orang

menciptakan usahai"","r"""'-L 
t* berani menanggung resiko untuk

bahwa pengusaha j 
o"* dan peluang usaha' '' o"tinirl tersebut bermakna

mengerora sumber jf:::::::::::u sekerompok orang yans berusahamengetola sumber daya yang*. **i r;#:r;rj,fl:r[:#;
Mary Coulter.

ewira usahaan.htmldiakses

ffi ::::::^, : 
r; pe rsp e kt ir Ko nd is i B a ngsa i ndones ia,Bandung 

:

, ^ ", ot/y^tu Londisi Bangsa indonesia,

tsahaan/ diakses tanggal 5 februari 2012



::-: sebuah peluang usaha yang dibutuhkan oleh pasar dan berani
-:--:ingzung setiap resiko yang mungkin terjadi. Ditambahkan menurut

-i;humpeter dalam Alma, Entreprenetr as the person w,ho destrovs the
.:;isring economic order by introdttcing new, proclttcts ancl services, by
creating new' forms of organization, or by exploiting new raw ntaterials.tt
\lenurut Schumpeter wirausaha adalah orang yan mendobrak sistel-r ekonomi

lang ada dengan memperkenalkan barang dan jasa yang baru, dengan
menciptakan bentuk organisasi baru atau rnengolah bahan baku baru. orang
tersebut melakukan kegiatannya rnelalui organisasi bisnis yang baru ataupun
melalui organisasi bisnis yang sudah ada.

Sama dengan schumpeter, Lupiyoadi mendefinisikan wirausaha
sebagai pelaku utama dalam pembangunan ekonomi dan fungsinya adalah
untuk melakukan inovasi, atau menciptakan kombinasi-kombinasi baru.12

Inovasi dan penegmbangan dapat berupa: (l) memperkenalkan produk baru
atau dengan kualitas baru, (2) memperkenalkan metoda produksi baru, (3)
membuka pasar yang baru (new market), (4) Memperoreh sumber pasokan

baru dari bahan atau komponen baru, atau (5) menjalankan organisasi baru
pada suatu industri. Menururt Joseph Schumpeter lebih cenderung bahwa
wirausahawan adalah seorang yang berinovasi dalam penciptaan sesuatu dan
diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan pasar (masyarakat).

Dalam buku kiat sukses berwirausaha karangan Rachbini Didik J.

Mengatakan bahwa:

Memiliki stok modal sumber daya manusia pada hierarki yang paling
tinggi ini (sebagai wirausahawan) setidaknya z,5oh dal total jumlah
manusia yang ada dalam suatu bangsa dan masyarakat bersari kutan
akan membaut perekonomian bangsa tersebut maju. Jika sejirmlah
kecil manusia wirausahawan tersebut uaat ada, dan di dalam turgruitu hanya ada sekumpulan birokrat serta masyarakat yang bercorak
feodal, jangan harap bangsa tersebut mampu 

-n,"n"upui 
tahap maju

dalam perekonomiannya. Selama stok sumber daya manusia seperti

11 Buchari Alma, kauirausahaan untuk mahasiswa dan umum,Bandung : Alfabeta Bandung,2009,htm.22.
r2Rambat 

Lupiyoadi, Entrepreneurship from mindset to strateg/, Depok : penerbitan FakultasEkonomi Universitas indonesia, 2004, hlm. 2



ini tidak hadir, dalarn waktu berabad-abad pun bangsa tersebut akan
tenggelam dalarn kubangan keternelakargun.,,

wirausaha merupakan sesorang yang mampu mengambil resiko

dalam setiap usaha yang dilakukannya dan optirnis akan keberhasilan

(pantang menyerah) untuk meraih kesuksesan. Menurut Bob Sadino, .,kunci

kesuksesan adalah tidak rnudah menyerah dan jangan takut untuk gagal.

Dengan kegagalan, kita bisa belajar bagaimana ke depan lebih baik lagi. Jadi,

jangan pernah takut untuk gagal."ta

Menjadi wirausaha yang unggul rnerupakan sebuah tindakan nyata

dalam pengurangan tingkat kemiskinan di Indonesia. Jika banyak orang-

orang Indonesia yang berwirausaha maka akan banyak lapangan kerja yang

tersedia dan tingkat kemiskinan dengan sendirinya akan berkurang.

Peluang dan Tantangan Kervirausahaan daram Dunia pendidikan

Pendidikan yang berorientasi pada pembentukan jiwa entrepreneurship,

ialah jiwa keberanian dan kemauan menghadapi problema hidup dan

kehidupan secara wajar, jiwa kreatif untuk mencari solusi dan mengatasi

problema tersebut, jiwa mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Salah

satu metode untuk menanamkan semangat, jiwa, dan sikap kewirausahaan

adalah dengan metode pendidikan life skiil.

Salah satu jiwa entrepreneurship yang perlu dikembangkan rnelalui

pendidikan adalah kecakapan hidup (life skilt). Life skiil adalah kecakapan

yang dimiliki seseorang untuk mau dan berani menghadapi problema hidup

dan kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif

dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu

mengatasinya.

'3Moko P. Astamoen, Entrepreneurship Dalam Perspektif Kondisi Bangsa indonesia, Bandung :

Alfabeta,2008, hlm. 17

5 februari 2012
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Peadidikan yang berwawasan kewirausahaan

mer4tan prinsip-prinsip dan metodologi ke arah

t*fte (life skill).

adalah pendidikan yang

pembentukan kecakapan

iiasil penelitian di bidang neurorogi yang dirakuka, Benyarnin S. Broom,
:'1:-rrrp ahli pendidikan dari universitas chicago, Amerika Serikat

-r'-irentis, 2003: l daram Anonim. 2010), mengemukakan bahwa
:erumbuhan sel jaringan otak pada anak usia 0 - 4 tahun mencapai 50o2,
'-'iisga usia 8 tahun mencapai 80%. Artinya bila pada usia tersebut otak anak
:rdak mendapatkan rangsangan yang maksirnal rnaka otak anak tidak akan
lerkembang secara optimal. Pada dasawarsa kedua yaitu usia 1g tahun
perkembangan jaringan otak terah rnencapai r0o%. oleh sebab itu masa
kanak-kanak dari usia 0 - g tahun disebut masa emas (Gorden Age) yang
hanya terjadi satu kali dalam perkembangan kehidupan manusia sehingga
sangatlah penting untuk merangsang pertumbuhan otak anak dengan
memberikan perhatian terhadap kesehatan anak, penyediaan gizi yangcukup,
dan pelayanan pendidikan.

Pada saat kewirausahaan pendidikan dikembangkan di Indonesia, pikiran
banyak pihak langsung terarah pada kegiatan perekonomian sekolah.
wirausaha pendidikan menggerakan pemikiran bahwa sekorah harus pandai
mendapat peluang ekonomi daram bentuk keuntungan berupa uang atau
keterampilan untuk memperoleh uang.

Dalam banyak kegiatan pembinaan kewirausahaan pendidikan, tumbuh
pemikiran baru untuk mengembangkan daya sekorah daram membangun
berkoperasi' beternak, berdagang atau mengembangkan jasa perayanan pubrik
atau kegiatan produktif. Sementara itu, banyak yang melupakan bahwa
kegiatan kewirausahaan juga dapat diperluas maknanya. Bagaimana sekolah
menghasilkan prilaku yang memiliki karakter yang kreatif, inovatif, dan
pantang mepryerah sehingga berdampak pada pembentukan pribadi yang
dinamis yang siap menyambut masa depan yang serba berubah.

Pemikiran itu mengandung konsekuensi untuk menempatkan
kewirausahaan dalam konteks sosial secara luas. Menerapkan kewirausahaan
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pendidikan berarti mengubah paradigna pengeroraan pendidika, dari
lembaga perayanan layanan edukatif ke penyerenggaraa, sekorah sebagai
industri yang menghasilkan produk sumber daya manusia yang terdidik danterlatih. penyerenggaraan sekorah sebagai in'estasi proses untuk
menghasilkan lulusan yang bermutu, salah satu i,dikator mutunya adalah
lulusan memiriki n,ai ekonomi yang tinggi. Har itu ctibuktikan dengan
peroleh pendapatannya yangbesar dari dunia kerja.

Topik pendidikan sebagai industri sudah menjadi pembahasan dalam
konflensi di Biro universitas Nasionar, Komite Riset Ekonorni di Inggris
sejak beberapa tahun laru. pendidikan sebagai rnoder i.vestasi untuk
menghasilkan produk berupa perilaku siswa daram bentuk kompetensi yang
mengkinkan siswa berwirausaha dalam hidupnya.

Tantangan utama kewirausahaan dalam dunia pendidikan pora pikir kitayang menghalangi kemajuan entrepreneurship di Indonesia. Di antara
generasi muda, pora pikir utamanya iarah bahwa mereka berajar di sekorah
untuk akhirnya menjadi pencari kerja daripada pencipta kery.a. Sebenarnya har
ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasionar kita.

Hal ini didukung oreh sebuah nilai budayadaram sebagian besar anggota
masyarakat bahwa menjadi seorang entrepreneur tidak sebaik rnenjadi
pegawai terutama pegawai negeri. contohnya daram sebagian besar
masyarakat Jawa, status paling terhormat diberikan kepada keruarga kerajaan,
yang berikutnya ialah "Amtenar" yaitu pegawai negeri, dan yang terendah
ialah para pengusaha dan pedagang. Keruhan inirah yang paring banyak
dijumpai di kalangan mahasiswa. Mereka mengeluh karena mereka tidak
direstui dan didukung oleh orang tua jika mereka ingin menjadi
entrepreneur. Menjadi seorang entrepreneur bisa menjadi sebuah
keluarga.

Membangun Jiwa Kewirausahaan

seorang

aib bagi

Mernbangun jiwa kewirausahaan haruslah dimulai dengan kemauan
kreatif dan inovatif seseorang untuk mencapai suatu tujuan dalam hidupnya.
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: -- :-'. orang yang berhasil dan sukses karena rnerniliki kemampuan berfikir
,-::r.r dan inovatif. Hal tersebut penting untuk dipaharni mengingat selama
- :=.am kehidupan sehari-hari, masih banyak orang yang menafsirkan dan

-.::rndang bahwa kewirausahaan identik dengan apa yang dimiliki dan

: -iukan oleh "wirausaha" atau "wiraswasta". untuk mendorong

:::iembangnya jiwa kewirausahaan, maka menurut Suyana seseorang

".r:u-slah memiliki kompetensi. Kompetensi tersebut merupakan syarat utama

r:sl seseorang yang ingin melakukan proses perjalanan kreativitas berfikir
:an inovasi tentang keinginan yang diharapkannya.

Kompetensi adalah seseorang yang merniliki ilmu pengetahuan,

keterampilan dan kualitas individu yang meliputi sikap, motivasi, nilai serta

tingkah laku yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan atau kegiatan.

wirausaha tidak hanya memerlukan pengetahuan tapi juga keterampilan.

Keterampilan-keterampilan tersebut diantaranya :

3 Keterampilan manaj eri al,

3 Keterampilan konseptual,

3 Keterampilan memahami, mengerti, berkomunikasi dan berelasi,

3 Keterampilan merumuskan masalah dan mengambil keputusan,

3 Keterampilan mengatur dan menggunakan waktu.

Ide berwirausaha akan menjadi peluang apabila wirausaha bersedia

melakukan evaluasi terhadap peluang secara terus menerus melalui :

3Proses penciptaan sesuatu yang baru dan berbeda,
3Mengamati pintu peluang,
3Menganalisis proses secara mendalam dan memperhitungkan resiko yang

mungkin terjadi.

untuk memperoleh peluang wirausaha harus memiliki berbagai kemampuan

dan pengetahuan seperti :

3 Kemampuan untuk menghasilkan produk atau jasa baru,
C Menghasilkan nilai tambah baru,
3 Merintis usaha baru,
3 Melakukan proses atau teknik baru, dan
3 Mengembangkan organisasi baru.
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Teknik Membangun Kepribadian Entrepreneur

Secara garis besar, teknik rnembangun kepribadian yang sehat dalam diri
yaitu dengan meningkatkan kedewasaannya dalarn mengaktualisasikan sikap
dan perilaku yang dapat diterirna oleh orang lain dilihat dari sisi rohani,
sosial, emosional dan intelektual yang bersumber dari kepercayaan diri.
Adapun teknik membangun kepribadian wirausaha, maka seseorang harus :

1. Menyadari : arti sukses, nilai potensi diri, nilai potensi orang: lai4 nirai
u'aktu' Kepribadian yang sukses adalah akibat dari sebab - sebab yang kita
lakukan.Tidakadasuksestanpatindakan-tindakantertentuyang

mengawalinya.

:. N{enginginkan : keinginan yang terumuskan secara jelas dalam bentuk target
- target yang cukup berharga untuk diperjuangkan, maka akan mampu
menggerakkan kita menuju hasil akhir sukses.

-1. Memperjuangkan : lima unsur kepribadian yang harus diperjuangkan, yaitu
antusiasme (semangat dan motivasi), komitmen, tindakan nyata, ulet, tidak
mudah putus asa, dan doa.

Menurut Dion ada 8 revolusi sikap menjadi entrepreneur :

1. Berani mencoba ( memulai )

2. Sikap terhadap uang ( pengendalian dalam penggunaan uang )
3. Mematahkan mitos ( untuk menjadi kaya kita harus terlahir kaya dengan

latar belakang keluarga yang mapan ). Semua mitos tersebut hatus

dipatahkan.

4. Kekuatan dalam sebuah kegagaran ( kegagalan adalah guru yang terbaik,

kegagalan akan membuat kita mengubah tindakan, kegagalan akan membuat

lebih berhati-hati, kegagalan membuat kita lebih waspada )
Miliki motivasi diri

Deklarasi .sikap dengan perkataan. 'successibility thinking,. Konsep ini
menggambarkan suatu sikap menolak untuk menyerah, tindakan atau aksi
yang harus dikerjakan tanpa henti. Sala satu deklarasi sikap yang harus

diucapkan terus menerus setiap saat. Di antaranya adalah :

5.

6.
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J sa1'a adarah orang hebat, saya 6isa karena saya berpikir saya bisa.3 Saya orang kuat, Saya percaya segalanya dimungkinkan.- 
-, ---r_zr.z./-.2,.2 *e/ez,zianz dtiz -

j -l"rnsisten dan action.

Dengan demikian anda dapat memfokuskan atau mengarahkan pikiran
':' dalam suatu situasi sebagai peluang ataupun sebagai hambatan seperti halnya

-:--j -\arg mendung dapat terasa indah, dapat pula terasa buruk. oleh karena itu
.--ialah yang dapat menentukan suatu persepsi sebagai suafu prose s memandang
.:"u menafsirkan lingkungan anda.

Faktor Yang Mempengaruhi Kepribadian Entrepreneur
r. Faktor pendidikan yang terkait dengan fonnal dan informal sangat

mempengaruhi usaha - usaha yang bersangkutan untuk meningkatkan tingkat
kedewasaan intelektual, dimana ia memiliki kemampuan untuk membangun
satu kebiasaan efektif sehingga ia berkesempatan meningkatkan kecakapan -
kecakapan yang dibutuhkan dalam mengikuti perubahan.

2' Faktor kelamin, sebagai manusia yang diciptahan Tuhan menjadikan laki - laki
dan perempuan sesuai dengan kodratnya, tetapi mereka bisa berperan saling
melengkapi. Jadi bila anda seorang laki - laki akan berusaha untuk
mengembangkan bertingkah laku yang sopan, begitu pula perempuan.

l. Faktor keluarga, dalam har ini banyaklah pengaruh dari keturunan sebagai

pembawaan dari turun temuran sebagai proses biologis dalam mana ciri - ciri
orang tua diteruskan kepada keturunannya.

l. Faktor kepercayaan, memainkan peranan yang besar mempengaruhi usaha -
usaha pengembangan kepribadian karena sebagai manusia yang diciptakan
Tuhan, ia percaya dan memiliki keyakinan sehingga ia memiliki keimanan dan

agama yang dianutnya. Dengan kepercayaan itu memotivasi kekuatan sikap
dan perilaku..

. Faktor masyarakat sangat mempengaruhi cara berpikir, bersikap berperilaku
bahkan juga menumbuhkan nilai - nilai yang kadang kala bertentangan dalam
hidup ini. oleh karena itu setiap masyarakat mempunyai pandangan sendiri _

/



::::-r mengenai kepribadian manakah yang baik dan patut dihargai. Dalam

-:."si arakat. orang biasanya mengagumi pria dan wanita yang dapat

:.engendalikan perasaan, bennoral teguh dapat menyesuaikan diri dapat

:,ersaul dan ingin mernperbaiki dirinya.

Dengan memahami faktor - faktor yang mempengaruhi pengembangan

keperibadian tersebut, maka seseorang manrpu berpikir bagaitnana sebaiknya

memenuhi keperluan dalam perjalanan hidupnya. yang kita maksudkan

keperluan disini adalah tuntutan kodrat kita sebagai manusia yang harus

dipenuhi secara benar dan tepat agar dapat meraih keberhasilan dan bahagia.
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B.

C.

BAB III
METODE PENELITIAN

Sasaran

Sasaran dalarn penelitian ini adalah Mahasiswa Jurusan Manajemen

Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan L]niversitas Negeri Jakarta .

Metode yang digunakan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan

eksploratif.

Bagan Alir Penelitian

Bagan alir penelitian tertera seperti terlihat di bawah ini:

16



nl:. I

IEEI
IPE Il(oo, Il'e., Ilo) I

L]

d

(r

LG
=(ga a-c .s.g E B!\, -r. r u-o-P g iEE-(u+') PSc

=.= 
$;!E;* ro \'a =_9=. tngElEEF -:zOFrgoJ-^,

- 6 E O E=';6-
NFr\"\

o

(o1) gts.o
E6;;E
5-5fi:o'a
ESEEf;.s€i (g i
iEEES
=\tiZ.}lYl? (E I c
J '- .lJ -rz '-)s',Et P

H g ie'EP
O A AA
tr
A.

N
*=
C CG,(o h-c€€^ E E)

= 
-'s f (o

-Y - L.=

lq F E &E
Efi l sS
ean fr E

F fE#$E
Er

=AA

E
.gro
_o(o(o
Ol>
-Co,lgo-!
C.Eh3
G,-!5
C-Cro(,
IZ {J
=P'ag
'og_roL>\(oa.rt
-o- p
cEo
+.J(J



(E

ct
4)
.i(
cl
q)

cl

c{n



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

d SETTING PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Fakultas Ihnu Pendidikan Universitas

\egeri Jakarta yang melibatkan 3 (tiga) angkatan jurusan Manajemen

Pendidikan UNJ yaitu, angkatan 2009, 2010, dan 2011. Adapun jumlah

mahasiswa yang dimiliki oleh Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu

Pendidikan IINJ yaitu sebanyak 212 mahasiswa, meliputi:

Angkatan Jumlah Mahasislva

2009 Reg)er 28

2009 Non Reguler i6
2010 Reguler 26

2010 Non Reguler 34

2011 Reguler 40

2011 Non Reguler 48

TOTAL 212

TEMUAN PENELITIAN

Penelitian ini mengungkap tentang pengembangan jiwa

kewirausahaan mahasiswa Manajemen Pendidikan UNJ meliputi: kesiapan

setelah lulus strata satu, rencana wirausaha, jenis wirausaha, tantangan dan

kendala, pemecahan tantangan dan kendala, upaya menjadi wirausaha yang

berhasil, serta manfaat mata kuliah wirausahaan.

a. Aktivitas yang dilakukan setelah menyelesaikan pendidikan

Untuk aktivitas yang akan mereka lakukan setelah menyelesaikan

pendidikan 37Yo responden menjawab ingin beke{a dan melanjutkan

strata dua. Responden kurang berani untuk mengambil resiko memulai

sebuah usaha dengan kendala-kendala yang nantinya akan dihadapi.

Kehidupan kini lebih melihat kepada hasil pasti, dengan bekerja mereka

akan mendapatkan penghasilan tetap dan kontinuitas tidak seperti

l
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berwirausaha yang rnendapatkan penghasilan dari hasil penjualan yang

bergantung kepada pelanggan dan kebutuhan pasar. Meskipun terkadang

penghasilan wirausahawan akan sangat besar dan berkali-kali lipat dari

penghasilan pekerja saat mendapatkan keuntungan maksirnal. Dari

penghasilan yang mereka dapatkan mereka ingin melanjutkan ke jenjang

strata dua. Sebanyak 35% responden benninat bekerja untuk

mengumpulkan modal setelah modal terkumpul akan digunakan untuk

membuka usaha. Jadi mereka bekerja mereka lakukan semata-mata untuk

mengumpulkan modal usaha dan mencari pengalaman dan pengetahuan.

Selanjutnya 12o/o menjawab ingin bekerja dan 6Yo menjawab ingin

melanjutkan 52. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:

I
!

I

I

Aktivitas setelah lulus

,#,1.*zz-+tr/,zz;5')

s BekL.rjJ ci.rri nre.rDbuk..r

risa h;r

.rt Bckcrj.r

x52

b. Rencana menekuni usaha

Pertanyaan terkait keinginan menekuni usaha 630lo responden

cenderung menjawab akan berencana menekuni sebuah usaha dengan

anggapan bahwa dengan berwirausaha dapat membuka lapangan

pekerjaan bagi sesama. Berwirausaha juga merupakan sebuah investasi

jangka panjang. Bukan hanya sekedar investasi, melainkan penambah

I
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penghasilan karena jika bekerja saja tidak mencukupi terrebih di zamanini yang semakin hari biaya untuk memenuhi kebutuhan sernakin
meningkat. serain itu menjadi seorang wirausaha merupakan jaran keruarkarena susahnya mencari pekerjaan di kota-kota besar. Dan sebanyak
37%o yang menjawab tidak. Secara rinci dapat dirihat pada gambar
berikut:

Rencana Menekuni Usaha

aYa

w fici.rk

c. Jenis usaha yang akan ditekuni
pertanyaan terkait jenis usaha yang akan ditekuni sebanyak 5g%responden cenderung memirih untuk membuka usaha bidang kuriner

dengan arasan setiap manusia yang hidup membutuhkan makan danminum' Kuriner memiriki tingkat peminat yang signifikan dan
mendapatkan keuntungan maksimar saat para peranggan merasa puas dancocok dengan hidangan yang disajikan. Kuriner dapat pura diartikan
sebuah warisan/harta dan ciri khas suafu daerah bahkan suafu Negara.
Selain 'itu, 

42% responden juga merniriki cukup minat untuk
berwirausaha di bidang pendidikan, dengan alasan bervariasi, salah

I
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satunya adalah untuk mengirnplementasikan ilmu yang dinririki craram
manajemerr pendidikan. Secara n,ci dapat diliharpada gotnbat bei*ut.

Jenis Usaha yang ditekuni

# Kulincr

* Pr.nciiclikan

d. Tantangan dan kendala yang dikhawatikan untuk menjadi seorang

entrepreneur

Sebanyak 87o/o responden mengkhawatirkan sisi pendanaan atau modal

yang minim dengan gambaran usaha yang cukup besar. Mereka

beranggapan setelah lulus modal yang mereka miliki masih minim, tidak

mungkin langsung dapat membuat usaha sesuai yang diharapkan. Resiko

yang diambil akan sangat besar nantinya jika menggunakan modal yang

tidak mencukupi, dalam arti masih kurang dan harus berhutang atau

meminjam. Selain itu kendala lain yang dikhawatirkan adalah pesaing

vang sudah professional dijawab oleh l3% responden, pesaing telah lebih

dulu menjalankan usaha. Telah memiliki banyak pengalaman dan kiat-

kiat dalam memecahkan masalah usaha yang akan dihadapinya. Secara

rinci dapat dilihat pada gambar berikut:
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Kendala ya ng dikhawatirka n

:* i\.1odal

rx Pgs.tirl;1

e. Yang dilakukan entreprenerr untuk mengatasi kendala-kendala yang

ada.

Berdasarkan permasalahannya, solusinya yaitu mencari sumber

dana yang dibutuhkan baik dengan mencari investor, meminjam kepada

bank, dan lain-lain dijawab oleh 63%o responden, pada aspek pesaing

37Yo responden menjawab, harus tetap optimis dan membuat inovasi-
inovasi berbeda dari pesaing yang ada, dimulai dengan memberikan

pelayanan prima kepada pelanggan, bersikap ramah, cepat dan tepat, jeli
membaca situasi dan kondisi pasar, membangun jaringan, berani

mencoba, bekerja cerdas dan lain sebagainya. Secara rinci dapat dilihat
pada gambar berikut:



-

24

U paya mengatasi kendala

ffi ML.ttcarr Morl.tl

m Bcr'irrovasi

f. Kebermanfaatan mata kuliah Pendidikan Kewirausahaan dalam

menginspirasi untuk benvirausaha

94Yo responden menjawab yakni dengan merubah paradigma

mengenai wirausaha, bahwa dengan berwirausaha dapat membuka

pekerjaan bagi banyak orang dan menutup pintu-pintu pengangguran,

memberikan motivasi untuk membuka usaha kecil-kecilan dan memberi

gambaran dengan berwirausaha dapat menjadi pengusaha muda yang

berhasil. selanjutnya 6oh menjawab mata kuliah pendidikan

kewirausahaan dapat menginspirasi untuk menjadi entrepreneur. secara

rinci dapat dilihat pada gambar berikut:
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Ma nfaat MK Kewirausahaan

lw Merrr ltah Pa raclilirrr a

*a Mcrtginsl>irasi

C. PEJ\IBAHASAN

Aktivitas yang akan mereka lakukan setelah menyelesaikan studi arnat
beragam, tetapi mayoritas jawaban responden masih berorientasi untuk
bekerja, bekerja mereka lakukan sebagai batu loncatan untuk membuka usaha
dan untuk melanjutkan pendidikan s2. Ada pura yang menjawab ingin
bekerja saja atau langsung berw,irausaha. akan tetapi ini hanya sebagian kecil
saja, tidak lebih dari 10%o. Dai- jawaban responden dapat dilihat bahwa
mindset mereka setelah menyelesaikan pendidikan masih berorientasi untuk
bekery'a. Responden kurang berani untuk mengambil resiko memulai sebuah
usaha dengan kendala-kendala yang nantinya akan dihadapi. Dengan bekerja
mereka akan mendapatkan penghasilan tetap dan kontinuitas tidak seperti
berwirausaha yang mendapatkan penghasilan dari hasil penjuaran yang
bergantung kepada pelanggan dan kebutuhan pasar. Hal tersebut menjadi
pilihan yang lumrah dipilih oleh setiap orang dengan alasan penghasilan tetap
dan jam kega terjadwal. Bagi yang menjawab ingin membuka usaha
merupakan tindakan yang sangat berani. Yang perlu diapresiasi adalah mental
mau mencoba, mau bekery'a keras, berani gagal dan mau memulai.

Akan tetapi ketika ditanyakan lebih lanjut keinginan mereka untuk
berwirausaha, ternyat a 630/o responden menjawab ingin berwirausaha dengan
anggapan bahwa dengan berwirausaha dapat membuka lapangan pekerjaan
bagi sesama. Berwirausaha juga merupakan sebuah investasi jangka panjang.
Bukan hanya sekedar investasi, melainkan penambah penghasilan karena jika
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bekerja saja tidak mencukupi terlebih di zaman ini yang semakin hari biaya
untuk memenuhi kebutuha, semakin meningkat. Selain itu menjadi seorang
wirausaha merupakan jara, keruar karena susahnya mencari pekerjaan di
kota-kota besar. Ini menandaka, bahwa pada dasarnya setiap orang ingin
berwirausaha hanya saja mereka takut untuk rnemurainya. sebaiknya ini
menjadi pilihan utama mereka mengingat saat ini lapangan kerja semakin
terbatas' Yang diperlukan setelah motivasi itu ada adalah keberanian untuk
memulainya tentunya dengan perencanaan yang matang.

Pertanyaan terkait jenis usaha yang akan ditekuni sebany ak 5g%
responden cenderung memirih untuk membuka usaha bidang kuriner dan
sisanya menjarvab ingin berwirausaha di bidang pendidikan. Mayoritas
responden menja*'ab ingin berwirausaha di bidang kuliner dapat dimaklumi,
mengingat orang Indonesia sangat rnenyukai kuliner dan ini merupakan
peluang yang perlu dimanfaatkan. Meskipun latar belakang mereka di bidang
pendidikan. Seranjutnya yang berminat berwirausaha di bidang pendidikan
juga cukup banyak, ini sesuai dengan ratar belakang pendidikan mereka. Ada
yang berminat membuka lembaga kursus, TK, dan sekolah.

Kendala yang khawatirkan untuk menjadi seorang entrepreneur
sebanyak 87o/o responden mengkhawatirkan sisi pendanaan atau modar yang
minim dengan gambaran usaha yang cukup besar. dan l3oz responden
mengkhawatirkan pesaing yang telah lebih dulu menjalankan usaha. Telah
memiliki banyak pengaraman dan kiat-kiat daram memecahkan masalah
usaha yang akan dihadapinya. Memang modal pentin untuk memurai usaha,
tetapi sebenamya modar utama unfuk menjadi entrepreneur adalah
keberanian dan tekad yang kuat. Sedangkan pesaing dijadikan sebagai
motivasi untuk berinovasi yang rebih baik ragi. Kita harus tetap optimis dan
membuat inovasi-inovasi berbeda dari pesaing yang ada, dimulai dengan
memberikan perayanan prima kepada peranggan, bersikap ramah, cepat dan
tepat, jeli membaca situasi dan kondisi pasar, membangun jaringan, berani
mencoba, bekeda cerdas dan lain sebagainya.
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Mata kuriah pen<lidikan kewirausahaan yang diajarkan harnpir rc'%
membantu merubah paradigma mengenai wirausaha, bahwa dengan
berwirausaha dapat mernbuka pekerjaa, bagi banyak orang dan menutup
pintu-pintu pengangguran, mernberikan motivasi untuk membuka usaha
kecil-kecilan dan mernberi gambaran dengan berwirausaha dapat menjadi
pengusaha muda yang berhasir. Mata kuriah tersebut mernbekali mahasiswa
untuk menumbuhkan jiwa_ji v, a e n t r ep r e ne urs ltip.

b-!



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil peneritian yang dirakukan, dapat ditarik beberapa kesirnpuran:
1'Minat mahasis*a jurusan manajemen pe,didikan untuk berwirausaha

sudah cukup tinggi. akan tetapi masih kurang berani untuk mengambil
resiko dengan tantangan yang ada, kurang berani mengimplementasikan
usaha yang ada ke dalam realitas.

2' Terdapat beberapa permasarahan daram mewujudkan suatu usaha yang
akan dijarankann,a. 1',aitu: terkait a) Modar. permasarahan modal
dikarenakan baru Iurus perguruan tinggi dan memiliki modar yang
memadai unruk membuka usaha sesuai yang diharapkan. Serain itu para
responden berum berani mengambir resiko untuk menjarankan usahanya,
dengan kata rain masih ragu usaha yang akan diraksanakan. b) pesaing.
Permasarahan pesain*e dikarenakan berum merniliki inovasi yang lebih
menarik, kreatif, unik dan rebih efisien serta lebih terl.angkau
dibandingkan pesaing yang sudah ada. para peranggan akan merihat
sebuah usaha dari aspek tersebut yang harus dimiki oreh para caron
entrepreneur.

3' Mata kuliah kewirausahaan menurut para responden terah cukup
menginspirasi dan memotivasi untuk menjadi seorang entreprenerzr. Serain
itu juga dapat merubah paradigma untuk menjadi wirausahawan karena
dengan menjadi wirausahawan akan membuka lapangan pekerjaan dan
mengurangi angka pengangguran terdidik.

28
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B. SARAN

Adapun beberapa saran yang dapat diberikan antara lain:
\' t\hak $a\u\tas diharapkan dapat mengerribangkan program kreativitasmahasiswa bidang kewirausahaan merarui pemberian dana untukmahasiswa yang memiriki usaha dengan originaritas, kreatifitas, danketekunan untuk mengimplementasikan usaha yang diusungnya.2' Pihak Jurusan diharapkan dapar memberika, peratihan kewirausahaandengan narasumber ),ang mengerti dengan kebutuhan pasar,berpengaraman, dan terah memiriki usaha yang berkemba,g pesat. Serainitu memberikan fasiritas berupa buku-buka bacaan terkait kewirausahaan

bagi mahasisrva seba-eai pengembang pengetahuan terkait wirausaha.3. Para dosen dapat membimbing, memotivasi, memberikan masukan_masukan positif' meri'adahi dan mengembangkan segara gagasan paramahasiswa yang memiriki bakat dan minat khususnya bidang wirausahahingga terwujudnya usaha 1.ang di tekuninya.
4' Para mahasiswa diharapkan ridak pantang menyerah, tidak mudah putusasa, harus memberikan sebuah inovasi yang bermutu dan teq.angkau darammemurai usaha' Serain iru dengan semangat pemuda diharapkanmahasiswa mampu membuat terobosan baru yang rebih loeatif daninovatif agar mampu bersaing dengan pasar lokar hingga pasar grobar.Dengan meningkatnya semangat wirausaha Indonesia akan menambahpemasukan Negara dan dapat membantu perekonomian masyarakat.Diharapkan nantinya di lndones ia, para pengusaha sudah banyak yangberwajah pribumi yang dapat memanfaatkan segara macam sumberdayaNegara oleh rakyat dan untuk rakyat sepenuhnya.

I

l



KUESIONER

NAMA MAHASISWA :

NO. REGISTRASI :

ANGKATAN :

1.. Apa yang akan anda lakukan setelah menyelesaikan pendidikan Strata satu?

Z, Apakah anda berencana menekuni sebuah usaha (entrepreneur)? Berikan alasan?

3. |enis wirausaha apa yang rencananya akan anda tekuni?, jelaskan alasannya?

4. Tantangan dan kendala apa saja yang mungkin akan dihadapi oleh seorang

entrepreneur dalan mengelola usahanya?

5. Apa yang sebaiknya dilakukan seor,rng entrepreneur untuk mengatasi kendala-

kendala tersebut?

6. Menurut anda, upaya apa saja yang sebaiknya dilakukan untuk menjadi seorang

entrepreneur y ang berhasil?

7. Sejauhmana mata kuliah Pendidikan Kewirausahaan dapat menginspirasi anda

untuk berwirausaha?

SARAN-SARAN:
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