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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kota Malang dikenal sebagai kota pendidikan, pada masa sekarang 

ada banyak pilihan Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi 

Swasta yang berada di Kota Malang, Perguruan tinggi (PT) merupakan 

lembaga pendidikan tinggi, dan memang betul-betul “tertinggi”. Semakin 

banyak nama Perguruan Tinggi bermunculan saat ini berujung pada 

banyaknya jumlah lulusan sarjana di setiap tahunnya, dampak negatifnya 

adalah peningkatan jumlah pengangguran terdidik. 

Pada era globalisasi saat ini perbandingan lapangan kerja dengan 

jumlah pencari kerja tidak seimbang. Dari tahun ke tahun berdasarkan data 

BPS sampai bulan agustus 2010 pengangguran terbanyak adalah dengan 

latar belakang D3 dan S1 mencapai sekitar 12,12 % dari total angkatan kerja 

dan dari data KEMENDIKNAS 2007 75,3 juta pemuda Indonesia 6,77% 

lulus sarjana. Dari jumlah tersebut 82% bekerja di instansi pemerintah 

maupun swasta, sementara 18% menjadi wirausaha. (KEMENDIKNAS 

2009).  

Tindakan yang dilakukan untuk menanggulangi angka pengangguran  

terdidik adalah dengan menciptakan lapangan pekerjaan sendiri atau biasa 

disebut dengan profesi wirausaha, dengan dorongan dan kontribusi dari 

pihak pemerintah sebagai penanggung jawab dan berkewajiban atas 
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penyelenggaraan proses pendidikan terkait dengan upaya peningkatan 

kualitas SDM agar tidak menjadi beban moral suatu negara.  

Jiwa wirausaha dapat dibentuk pada diri seseorang melalui pendidikan 

atau pelatihan. Jalur pendidikan formal yang diberlakukan di lembaga 

pendidikan adalah dengan adanya pembelajaran mata kuliah kewirausahaan 

sebagai bagian didalam pembentukan potensi diri mahasiswa tehadap jiwa 

berwirausaha. Saiful Sagala (dalam Eman Suherman 2005) mengemukakan 

bahwa pembelajaran mengandung arti suatu kegiatan yang dirancang untuk 

membantu seseorang mempelajari suatu kemampuan dan atau nilai baru 

dalam hal ini adalah belajar kewirausahaan.  

Pengukuran pemebelajaran kewirausahaan yang dilakukan 

menggunakan teori punomo (2005) yaitu relavansi materi kewirausahaan 

dengan realitas kehidupan sehari-hari, adanya pembelajaran yang baik 

tentang proses kewirausahaan yang disesuaikan dengan dasar-dasar tentang 

kewirausahaan dan kenyataan mengenai tantangan yang dihadapi dalam 

mendirikan usaha baru dan mempersiapkan diri untuk mengatasi setiap 

permasalahan. 

 Kesesuaian proses pembelajaran kewirausahaan dengan minat, 

metode pembelajaran yang dilakukan dengan beberapa metode seperti 

sharing kewirausahaan, observasi, diskusi, dll yang pada intinya agar cara 

pengajaran tidak monoton dan dirasa efektif oleh mahasiswa, ketercapaian 

tujuan pembelajaran kewirausahaan yang artinya tenaga pendidik berusaha 

menyampaikan tujuan secara jelas dari adanya proses pembelajaran 



3 
 

kewirausahaan sehingga mahasiswa dapat lebih antusias dalam memahami 

kewirausahaan, Kesesuaian media yang digunakan dalam proses 

pembelajaran kewirausahaan dengan adanya fasilitas dan media yang 

memadai dan referensi sebagai penunjang dalam pembelajaran maka, 

pembelajaran kewirausahaan bisa dijalankan secara maksimal. 

 Ketercukupan waktu yang disediakan untuk proses pembelajaran 

kewirausahaan, yaitu selain adanya mata kuliah kewirausahaan diperlukan 

juga pembelajaran non formal diluar lingkup ruangan seperti mengikuti 

seminar kewirausahaan diluar mata kuliah kewirausahaan, tergabung dalam 

komunitas bisnis, mengikuti ekstrakulikuler, dsb yang dapat menunjang 

potensi berwirausaha mahasiswa. 

Berikut data mahasiswa jurusan manajemen yang telah menempuh 

mata kuliah kewirausahaan Universitas Negeri di Kota Malang tahun 2011-

2013 : 

Tabel 1.1 

Data Mahasiwa yang telah menempuh Mata Kuliah Kewirausahaan 

Tahun 2011-2013 

No Universitas Jumlah Semester dan prodi 

1 UM 98 Mahasiswa Semester 3 dan 7 

2 UIN 150 Mahasiswa Semester 7 

3 UB 338 Mahasiswa Semester 3 

Jumlah 586 Mahasiwa 

Sumber : PIDK & TU jurusan manajemen Universitas di Malang. 

Data diatas merupakan data jumlah mahasiswa yang telah menempuh 

mata kuliah kewirausahaan pada semester ganjil tahun 2011-2013  

Perguruan Tinggi di Kota Malang, yang dalam penelitian ini meliputi 
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Universitas Negeri Malang, Universitas Brawijya, dan Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Kondisi dilapangan yang terjadi untuk UM dan UIN mata kuliah 

kewirausahaan hanya sebagai mata kuliah pilihan sedangkan pada dasarnya 

pembelajaran kewirausahaan sangat dibutuhkan dalam kesiapan diri terjun 

di masyarakat, untuk UB kewirausahaan sudah menjadi mata kuliah wajib, 

metode yang digunakan juga sudah menunjang proses pembelajaran namun 

dirasa masih belum optimal terbukti bagi sebagian mahasiswa, proses 

pembelajaran ini merupakan sarana untuk meningkatkan intensi 

berwirausaha namun bagi sebagian yang lain, aktivitas ini hanya tuntutan 

untuk mendapat nilai semata 

Program pembelajaran kewirausahaan seharusnya mendapatkan 

respon yang lebih baik dari para mahasiswa agar lebih berhasil. Khususnya, 

pada mahasiswa jurusan manajemen yang memang secara pengetahuan telah 

memiliki bekal dalam mengenal peluang usaha, meningkatkan kreativitas, 

melakukan pemasaran atau penjualan, memperhitungkan keuangan serta 

mengelola sumber daya manusia namun konsep dasar kewirausahaan 

tersebut belum diaplikasikan oleh mahasiswa, mahasiswa sibuk melamar 

menjadi seorang pekerja. Maka, dapat disimpulkan Intensi berwirausaha 

dikalangan mahasiswa masih rendah. 

 Intensi bermakna niat. Menurut Ajzen (1988) pembentukan intensi 

pada diri seseorang terikat dalam suatu perilaku tertentu. Intensi terbentuk 

dalam rangka memenuhi faktor-faktor kebutuhan yang memiliki dampak 
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pada perilaku. Intensi juga menandakan bagaimana upaya seseorang untuk 

mencoba dan berencana untuk menampilkan perilaku tertentu.  

Intensi berwirausaha dapat ditampilkan setelah mendapatkan mata 

kuliah kewirausahaan dengan perubahan sesorang diantaranya lebih 

memilih profesi wirausaha sebagai tujuan karir, berniat merealisasikan 

usaha 1-5 tahun yang akan datang, memiliki pemikiran yang serius 

mengenai bagaimana memulai usaha yang pada intinya mengarah pada 

perilaku bisnis. 

Pembekalan yang cukup dari proses pembelajaran kewirausahaan 

diharapkan mampu disampaikan secara optimal oleh tenaga pengajar serta 

dapat diterima secara maksimal oleh peserta didik sehingga dapat merubah 

pola pikir mahasiswa yang cenderung berkeinginan menjadi karyawan PNS, 

BUMN maupun swasta dan mengurangi pengangguran terdidik saat ini,  

jika hal tersebut dapat dilakukan dapat membantu roda perekonomian baik 

untuk diri sendiri, keluarga maupun negaranya.  

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Pembelajaran Mata Kuliah 

Kewirausahaan terhadap Intensi Kewirausahan“. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, masalah penelitian dirumuskan sebagai 

berikut: 
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1. Bagaimana Pembelajaran mata kuliah kewirausahaan mahasiswa 

Universitas Negeri di Kota Malang yang meliputi UM, UIN, dan UB ? 

2. Bagaimana Intensi berwirausaha mahasiswa Univesitas Negeri di 

KotaMalang (UM, UIN dan UB) setelah menempuh mata kuliah 

Pendidikan kewirausahaan? 

3. Apakah Pembelajaran mata kuliah kewirausahaan berpengaruh terhadap 

Intensi kewirausahaan pada mahasiswa Univesitas Negeri di Kota 

Malang (UM, UIN dan UB)? 

C. Batasan Masalah 

Untuk menghindari permasalahan agar tidak meluas, maka penulis 

hanya membahas pengaruh Pembelajaran mata kuliah kewirausahaan 

terhadap Intensi kewirausahaan pada mahasiswa Universitas Negeri (UM, 

UIN dan UB ) di Kota Malang. 

1. Teori Pembelajaran mata kuliah kewirausahaan yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah menurut purnomo (2005) tentang cara mengukur 

pendidikan kewirausahaan pada lembaga pendidikan. Menggunakan 

indikator relevansi materi kewirausahaan dengan realitas kehidupan 

sehari-hari, kesesuaian proses pembelajaran kewirausahaan dengan 

minat, ketercapaian tujuan pembelajaraan kewirausahaan, kesesuaian 

media yang digunakan dalam proses pembelajaran, dan ketercukupan 

waktu yang disediakan untuk proses pembelajaran kewirausahaan. 

2. Pada Intensi kewirausahaan indikator yang digunakan dalam penelitian 

ini Menurut Anik Herminingsih dan Suprapto  (2012) indikator intensi 
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kewirausahaan adalah lebih memilih profesi wirausaha sebagai tujuan 

karir, berniat merealisasikan usaha 1-5 tahun yang akan datang, 

memiliki pemikiran yang serius mengenai bagaimana memulai usaha  

 

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mendeskripsikan Pembelajaran mata kuliah kewirausahaan 

dikalangan mahasiswa Universitas Negeri di KotaMalang. 

b. Untuk mendeskripsikan Intensi kewirausahaan mahasiswa 

Universitas Negeri di Kota Malang yang menempuh pendidikan 

kewirausahaan. 

c. Untuk menganalisis pengaruh signifikan Pembelajaran mata kuliah 

kewirausahaan terhadap Intensi kewirausahaan mahasiswa 

Universitas Negeri di Kota Malang. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi lembaga pendidikan 

Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi lembaga pendidikan 

dalam penelitian ini meliputi UM,UIN, dan UB dalam membentuk 

dan menumbuhkan Intensi berwirausaha di kalangan mahasiswa. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan dapat membantu sebagai bahan referensi penelitian 

lebih lanjut dalam kegiatan penelitian tentang pengaruh Pendidikan 

kewirausahaan terhadap Intensi kewirausahaan 


