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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  berkembang  dimana  jumlah

masyarakat yang terdidik  senantiasa mengalami peningkatan, akan tetapi tidak

diimbangi  dengan  peningkatan  jumlah  lapangan  pekerjaan  yang  tersedia.

Sehingga  menyebabkan  peningkatan  jumlah  pengangguran  dan  merupakan

masalah yang sangat mendesak untuk diselesaikan. Tingginya tingkat persaingan

dalam dunia  kerja  menuntut  masyarakat  untuk memiliki  sejumlah kemampuan

dan keterampilan yang tinggi agar mampu bersaing untuk mendapatkan pekerjaan.

Beberapa program pemerintah  untuk mengurangi  pengangguran belum mampu

mengurangi  pengangguran  secara  signifikan.  Alasannya  karena  pertumbuhan

penduduk yang semakin meningkat  dan tidak diimbangi  dengan bertambahnya

lapangan pekerjaan.
Kondisi yang di hadapi saat ini akan semakin di perburuk dengan situasi

persaingan global (pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN/MEA) yang akan

mengadapkan  lulusan  perguruan  tinggi  indonesia  yang  bersaing  secara  bebas

dengan  lulusan  perguruan  tinggi  asing.  Oleh  karena  itu,  para  sarjana  lulusan

perguruan tinggi perlu diarahkan dan didukung untuk tidak berorientasi sebagai

pencari  kerja  (job  seeker)  namun  juga  siap  untuk  menjadi  pencipta  lapangan

pekerjaan (job creator).
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Namun masih banyaknya lulusan perguruan tinggi yang belum mampu

berwirausaha  dan  bahkan  kurang  berminat  menjadi  wirausaha.  Mahasiswa

cenderung berfikir bagaimana caranya mereka bisa diterima bekerja dengan gaji

sesuai dengan gelar kesarjanaannya ketika menyelesaikan kuliahnya. 
Pengangguran bukanlah hasil sebuah pilihan untuk tidak bekerja, tetapi

akibat dari semakin sulitnya mendapatkan pekerjaan. Terutama dikota-kota besar,

dimana  jumlah  angka  lulusan  perguruan  tinggi  yang  setiap  tahun  bertambah,

namun lapangan pekerjaan yang tersedia semakin sempit. Hal inilah yang menjadi

salah satu penyebab meningkatnya jumlah pengangguran karena adanya tingkat

persaingan  dalam  melamar  pekerjaan  semakin  tinggi.  Lapangan  kerja  yang

terbatas  membuat  orang mencari  jalan  untuk bertahan hidup agar  dapat  hidup

dengan layak.
Salah  satu  solusi  yang  ditempuh  untuk  mengatasi  pengangguran  di

indonesia adalah dengan menciptakan wirausaha. Selain berpeluang menghasilkan

pendapatan  yang  besar,  berwirausaha  juga  mampu  membantu  pemerintah

mengurangi jumlah pengangguran dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Menciptakan  seorang  wirausaha  dapat  dimulai  melalui  pembelajaran

kewirausahaan yang diajarkan di perguruan tinggi, tetapi akan lebih cepat apabila

pembelajaran kewirausahaan juga mulai diterapkan dari keluarga, masyarakat dan

lembaga pendidikan.

Menurut  Komalasari  (2013:3)  pembelajaran  adalah  suatu  sistem  atau

proses  membelajarkan  pembelajar  yang  direncanakan,  dilaksanakan  dan

dievaluasi  secara  sistematis  agar  pembelajar  dapat  mencapai  tujuan-tujuan

pembelajaran secara efektif dan efisien. Sedangkan menurut Kasmir (2006:27),

kewirausahaan  adalah  suatu  kemampuan  menciptakan  adanya  kreativitas  dan
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inovasi dari yang sudah ada sebelumnya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

pembelajaran kewirausahaan merupakan suatu proses membelajarkan pembelajar

yang direncanakan untuk menciptakan suatu kreativitas dan inovasi. 

Pembelajaran  kewirausahaan  diharapkan  mampu  membangkitkan

semangat  bewirausaha,  berkarya,  dan  mengembangkan perekonomian nasional.

Pada dasarnya pembelajaran merupakan salah satu solusi  yang cukup berperan

dalam mengatasi  berbagai  masalah yang terjadi  di  indonesia.  Khususnya yaitu

masalah  ketenagakerjaan  yang  hingga  kini  masih  menjadi  tugas  kita  bersama.

Pendidikan  yang  baik  akan  menciptakan  sumber  daya  manusia  yang  dapat

bersaing secara kompetitif.
Kewirausahaan  memiliki  peranan  yang  sangat  penting  dalam

perekonomian indonesia, karena kewirausahaan memiliki peran untuk menambah

daya tampung tenaga kerja,  generator  pembangunan,  jiwa kewirausahaan akan

mendorong  sesorang  mendapatkan  peluang  yang  ada  menjadi  sesuatu  yang

menguntungkan.  Pendidikan  merupakan  proses  belajar  mengajar  yang  dapat

menghasilkan perubahan tingkah laku yang diharapkan. Belajar adalah berubah

berarti belajar adalah merubah tingkah laku, perubahan itu tidak hanya berkaitan

dengan  perubahan  ilmu  pengetahuan  tetapi  juga  membentuk  kecakapan,

keterampilan,  sikap,watak,  dan  penyesuaian  diri.  Pendidikan  yang  berkaitan

dengan kewirausahaan ini juga penting dan sudah diterapkan pada kurikulum dan

di jadikan salah satu mata kuliah wajib yaitu mata kuliah kewirausahaan. Salah

satu yang menjadi  tujuan dari  mata kuliah kewirausahaan adalah terbentuknya

kreativitas pada peserta didik dan memiliki semangat yang tinggi, kemauan yang

keras serta mempunyai sikap dan keterampilan yang siap menghadapi berbagai

tantangan. 
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Mata kuliah kewirausahaan berperan penting dalam menumbuhkan minat

berwirausaha  yang  nantinya  ditujukan  untuk  memberikan  pengalaman  praktis

kepada para mahasiswa dari para pelaku dunia usaha, baik skala besar, menengah,

maupun  kecil.  Kewirausahaan  merupakan  salah  satu  mata  kuliah  yang  harus

ditempuh oleh mahasiswa pada Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Unja

untuk melahirkan  entrepreneur-entrepreneur  muda sukses  tersebut  di  perlukan

suatu  kesungguhan dan keseriusan dari perguruan tinggi dalam mengemban misi

entrepreneurial  kampus   yang  dapat  pengintergrasikan  konsep  wirausaha  dan

konsep  teknologi  sehingga  dapat  meningkatkan  potensi  pengembangan  usaha

yang dimilikinya.

Gencarnya inovasi diberbagai bidang teknologi merupakan bukti bahwa

perkembangan  dunia  pendidikan  saat  ini  sedang  memasuki  era  global.  Hal

tersebut  tentunya  merupakan  adanya  penyesuaian  antara  sistem  pendidikan

dengan tuntutan  dunia  kerja.  Wawasan  mengenai  technopreneurship  ini  perlu

diperkenalkan,  mengingat  pesatnya  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan

teknologi serta tantangan era global untuk mampu bersaing menghadapi berbagai

perubahan zaman yang semakin dinamis. 

Menurut Soeryanto (2010:13), technopreneurship merupakan bagian dari

entrepreneurship yang menekankan pada faktor teknologi, yakni kemampuan ilmu

pengetahuan  dan  teknologi  dalam  proses  bisnisnya.  Berbagai  kemajuan  yang

dicapai  diawali  dengan riset  dan  temuan-temuan baru  dalam bidang  teknologi

yang kemudian dikembangkan sedemikianrupa sehingga memberikan keuntungan

bagi penciptanya dan masyarakat penggunanya. Jadi perkembangan bisnis dalam

bidang teknologi diawali  dari  ide-ide kreatif  di  beberapa pusat penelitian yang
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mampu dikembangkan, sehingga memiliki nilai jual di pasar. Technopreneurship

adalah sebuah wirausaha bisnis berbasis teknologi, yang memiliki wawasan untuk

menumbuh-kembangkan  jiwa  kewirausahaan  di  kalangan  generasi  muda,

khususnya mahasiswa sebagai peserta didik dan merupakan salah satu trobosan

baru untuk mensiasati masalah pengangguran intelektual yang ada saat ini. Selain

itu juga bisa menjadi arena untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

dalam penguasaan IPTEK, sehingga bisa mempersiapkan tenaga handal ditengah

kompetisi global.

Menurut  Slameto  (2013:180)  minat  adalah  rasa  lebih  suka  dan  rasa

ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada

dasarnya penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di

luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minat. Minat

dapat  didefinisikan sebagai  sesuatu yang membangkitkan perhatian pada suatu

hal.  
Upaya meningkatkan minat berwirausaha mahasiswa terdapat beberapa

kendala.  Kendala  yang  dihadapi  berhubungan  dengan  usaha  mengembangkan

minat  berwirausaha  mahasiswa,  karena  masih  banyak  mahasiswa  yang

mempunyai  anggapan  bahwa untuk mendapatkan  masa  depan  yang lebih  baik

hanya  ditentukan  oleh  kesempatan  mendapatkan  pendidikan  yang  tinggi  dan

masih banyak yang menggantungkan masa depan pada gelar-gelar kependidikan

dan ijazah tanpa membekali mereka dengan sikap mandiri yang sangat dibutuhkan

untuk  terjun  kedunia  wirausaha.  Namun  kenyataannya  minat  berwirausaha

mahasiswa program studi pendidikan ekonomi di FKIP Universitas Jambi masih

rendah. 
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Dibawah  ini  tabel  jumlah  mahasiswa  yang  berwirausaha  dan  tidak

berwirausaha pada Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Angkatan 2016-2017 adalah

sebagai berikut :
Tabel 1.1 Jumlah mahasiswa yang berwirausaha dan tidak berwirausaha

pada mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2016-2017

No Angkatan
Jumlah

Mahasiswa
Berwirausaha

Tidak

Berwirausaha

1
2016

A 37 1 36
2 B 38 3 35
3 H 36 3 33
4

2017
A 38 3 35

5 B 42 5 37
Jumlah Keseluruhan 191 15 176

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti “Pengaruh

Pembelajaran Kewirausahaan dan Wawasan  Technopreneurship  Terhadap Minat

Berwirusaha  Mahasiswa  Program  Studi  Pendidikan  Ekonomi  Angkatan  2016-

2017 FKIP Universitas Jambi.  
1.2  Rumusan masalah

1. Adakah  terdapat  pengaruh  pembelajaran  kewirausahaan  terhadap  minat

berwirausaha mahasiswa ?
2. Adakah  terdapat  pengaruh  wawasan  technopreneurship terhadap  minat

berwirausaha mahasiswa ?
3. Adakah  terdapat  pengaruh  pembelajaran  kewirausahaan  dan  wawasan

technopreneurship terhadap minat berwirausaha mahasiswa ?
1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang muncul ,maka

perlu adanya pembatasan masalah agar ruang lingkup permasalahannya semakin

jelas.  Batasan  masalah  dalam  penelitian  ini  yaitu  objek  yang  diteliti  adalah

mahasiswa  program  studi  pendidikan  ekonomi  angkatan  2016-2017   FKIP

Universitas Jambi dengan kriteria sudah menyelesaikan perkuliahan mata kuliah
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kewirausahaan. Penelitian ini juga dibatasi pada upaya pembuktian ada tidaknya

pengaruh pembelajaran kewirausahaan dan wawasan technopreneurship terhadap

minat  berwirausaha  mahasiswa  program  studi  pendidikan  ekonomi  angkatan

2016-2017 FKIP Universitas Jambi.
1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian yang di peroleh dari penelitian yang akan di lakukan antara lain:

1. Untuk mengetahui adakah terdapat pengaruh pembelajaran kewirausahaan

terhadap minat berwirausaha mahasiswa.
2. Untuk mengetahui adakah terdapat pengaruh wawasan technopreneurship

terhadap minat berwirausaha mahasiswa.
3. Untuk mengetahui adakah terdapat pengaruh pembelajaran kewirausahaan

dan wawasan technopreneurship terhadap minat berwirausaha mahasiswa.

1.5 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
Secara  teoritis,  menambah  khasanah  tentang  pengaruh  pembelajaran

kewirausahaan  dan  wawasan  technopreneurship  terhadap  minat

berwirausaha.
2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  menambah  pengetahuan  penulis

mengenai  wawasan  technopreneurship  dan  minat  berwirausaha

mahasiswa yang telah belajar mata kuliah kewirausahaan.
b. Bagi mahasiswa

Penelitian  ini  dapat  memberikan  masukan  bagi  mahasiswa  untuk

meningkatkan kemampuan berwirausaha dan sebagai bahan acuan.
c. Bagi Peneliti Lain

Penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  rujukan  untuk  peneliti

selanjutnya.
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1.6 Definisi Operasional
Definisi operasional merupakan petunjuk kepada kita tentang bagaimana

caranya  mengukur  suatu  variabel.  Untuk  memudahkan  peneliti  dalam  hal

pengukuran instrumen penelitian maka berikut definisi operasionalnya:
1. Pembelajaran Kewirausahaan

Pembelajaran kewirausahaan adalah upaya yang sengaja dilakukan oleh

pendidik atau dosen untuk mengajarkan peserta didik tentang kewirausahaan agar

mereka  mengetahui  kiat-kiat  kewirausahaan  dengan  baik,  sehingga  dapat

meningkatkan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan

untuk  menciptakan  suatu  peluang  usaha.  Adapun  indikator  pembelajaran

kewirausahaan dalam penelitian ini yaitu: (1) Peserta Didik, (2) Tenaga Pendidik,

(3) Lembaga Pendidikan,  dan (4) Materi tentang kewirausahaan.
2. Wawasan Technopreneurship

Technopreneurship  merupakan bagian  dari  entrepreneurship  yang

menekankan pada faktor teknologi, yakni kemampuan pengetahuan dan teknologi

dalam  bidang  bisnis.  Wawasan  technopreneurship adalah  suatu  pemahaman

mengenai  teknologi  dalam  bidang  bisnis/usaha.  Adapun  indikator  wawasan

technopreneurship  yaitu:  (1)  Kreatifitas,  (2)  Market/Pasar,  dan  (3)

Network/Internet.
3. Minat Berwirausaha 

Minat  berwirausaha  merupakan suatu  ketertarikan  pada  diri  seseorang

terhadap  kegiatan  berwirausaha  dan  keinginan  untuk  terlibat  dalam  kegiatan

kewirausahaan.  Minat  berwirausaha  muncul  karena  di  dahului  oleh  suatu

pengetahuan dan informasi mengenai wirausaha kemudian dilanjutkan pada suatu

kegiatan  berpartisipasi  untuk  memperoleh  pengalaman  yang  pada  akhirnya

muncul  keinginan untuk melakukan kegiatan  tersebut.  Adapun Indikator  minat

berwirausaha  dalam  penelitian  ini  terdiri  atas:  (1)  Perasaan  senang,  (2)

Kertertarikan, dan (3) Keterlibatan. 
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