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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

 Pendidikan adalah upaya sadar dan terencana dalam proses bimbingan dan 

pembelajaran bagi individu agar tumbuh secara berkembang menjadi manusia 

yang lebih mandiri, bertanggung jawab, berahlak, berilmu dan kreatif 

(berkarakter) mulia. Salah satu tujuan pendidikan ini Merdasarkan UU No.20 

tahun 2003 adalah adanya perubahan yang lebih baik. Dalam melalui pendidikan 

yang diharapkan adanya perubahan pola piker dari masa remaja menuju masa 

dewasa yang dapat dilihat dari perubahan gaya hidup dan perubahan sikap dalam 

kehidupannya. 

 Pendidikan merupakan sebuah pilar atau sebagai sentral utama berdirinya 

suatu Negara dan Bangsa yang dapat membentuk dan menghasilkan kualitas 

sumber daya manusia Cristiani dan Sriwijyanti (Sari, 2018: 1) 

 Pendidikan kewirausahaan merupakan suatu disiplin ilmu yang 

mempelajari nilai, kemampuan dan prilaku dalam menghadapi berbagai tantangan 

hidup. Pendidikan kewirausahaan diajarkan sebagai suatu disiplin ilmu karena 

kewirausahaan memiliki badan pengetahuan yang utuh dan nyata, memiliki dua 

konsep yaitu venture start-up dan venture growth serta memiliki objek tersendiri 

yaitu kemampuan menciptakan sesuatu Suryana (Aryaningtiyas, 2017:143-152) 

 Dalam menciptakan seseorang wirausahawan dapat dimulai pendidika 

kewirausahaan yang di ajarkan oleh perguruan yang tinggi. Pendidikan 
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kewirausahaan merupakan pendidikan yang memunculkan mahasiswa yang 

kreatif yang bisa dalam menciptakan lapangan kerja sendiri. 

 Kewirausahaan (Menurut Keputusan Menteri Koperasi dan UMKM 

Nomor 04/Per/M.KUKM/IX/2010) adalah semangat, sikap, perilaku, dan 

kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan atau kegiatan yang mengarah 

pada proses mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, terhadap 

yang produk baru dengan adanya efisiensi dalam rangka memberikan suatu  

pelayanan yang lebih baik dan memperoleh keuntungan yang lebih besar. 

 Kewirausahaan adalah merupakan kemampuan kreatif, inovatif yang dapat 

dijadikan dasar, kiat dan suatu sumber daya kemampuan untuk menciptakan suatu 

yang baru (Creative, new, and different) melalui be rfikir kreatif dan bertindak 

yang inovatif untuk menciptakan peluang. Suryana (dalam Komala 2012: 1) 

 Zimmer (Kasmir 2006:20) mengartikan kewirausahaan sebagai salah satu 

proses penerapan yang kreativitas dan inovatif dalam memecahkan suatu 

persoalan dan menemukan suatu peluang untuk memperbaiki kehidupan (usaha).  

 Wirausaha adalah suatu proses membangun, mengembangkan dan 

menganalisis suatu keinginan untuk mencapai suatu tujuan melalui ide-ide yang 

inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu keinginan 

dengan penciptaan usaha baru pada kondisi yang penuh risiko. (Tando, 2013:2). 

 Syarat berwirausaha adalah memiliki kemampuan yang cukup untuk 

menemukan dan dapat mengevaluasi peluang, mengumpulkan sebuah sumber 

daya yang diperlukan, dan bertindak untuk memperoleh keuntungan dari peluang-

peluang tersebut. (Suryana, 2014:12) 
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 Dari pengertian pendapat yang telah di kemukakan beberapa ahli 

diatas,dapat disimpulkan bahwa berwirauasahaa merupakan suatu kegiatan, 

pekerjaan dan proses membangun,menganalisis,dan mengembangkan suatu 

keinginan untuk mencapai suatu tujuan melalui yang ide inovatif, 

mengidentifikasi banyaknya peluang dan menggabungkan sumber daya yang 

dimiliki melalui organisasi bisnis.   

 Dalam kondisi saat ini semakin maju nya suatu negara sudah banyak yang 

terdidik, tetapi banyak pula yang menjadi pengangguran, namun itu semakin di 

rasa penting nya dunia wirausaha. Pembangunan akan Nampak berhasil jika akan 

di tinjau oleh wirausahawan yang dapat membuka lapangan kerja atau berbisnis 

secara individu atau pun berkelompok. Oleh karna itu wirausaha merupakan 

potensi pembangunan yang baik.   

 Sesuai Visi kampus Universitas Jambi memiliki yang menjadikan UNJA 

sebagi A World Class Enterpreaneurship University, Misi Universitas Jambi 

Mengupayakan dan menjamin sebuah akses pendidikan yang tinggi yang 

berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat sesuai dengan berlandaskan pada 

akses kesetaraan serta layanan prima pendidikan tinggi, mengembangkan dan 

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan-

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, melaksanakan 

pendidikan berkualitas serta mengembangkan kretivitas enterpreaneur sesuai 

dengan bakat dan minat mahasiswa, menghasilkan para lulusan enterpereaneur 

dari berbagai bidang keilmuan yang kompetitif serta mampu mengaplikasikan 

ilmu sesuai dengan bidangnya serta propesional, melaksanakan berbagai 

penelitian yang kreatif dan inovatif yang dapat mendukung pelaksanaan 
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pendidikan enterpreaneur yang berkulitas, baik di tingkat Nasional ataupun di 

Internasional, dan meningkatkan standar mutu akademik yang berstandar 

Nasional dan Internasional. Adapun tujuan dari Universitas Jambi tersebut dapat 

membuka dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk lebih 

berkembang menjadi masyarakat modern yang menghayati iman dan taqwa serta 

dapat menguasai suatu ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, mengembangkan 

sumber daya manusian yang berilmu, kreatif, berdisiplin, bermoral, dan beretika, 

berdedikasi tinggi mampu menyesuaikan diri serta bersaing dalam pengembangan 

ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, mengembangkan dan menyebarluaskan 

ilmu pengetahuan, teknologi dan seni mengupayakan penggunaannnya dalam 

rangka meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, serta melestarikan dan 

memperkaya kebudayaan nasional, mengembangkan suasana demokratis yang 

mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi 

keilmuan serta bertanggung jawab, mengembangkan dan memantapkan tata kelola 

organisasi yang sehat dan baik, dan mengembangkan sarana dan prasarana yang 

mendukung untuk ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.  

Berdasarkan hasil observasi yang sudah dilakukan oleh peneliti dikampus 

PGSD FKIP Universitas Jambi Mahasiswa dalam menumbuhkan karakter 

wirausaha tersebut adanya dorongan dari faktor internal tersedianya struktur 

kurikulum di kampus PGSD, mata kuliah keterampilan berwirausaha dan 

mahasiswa tersebut mengikuti belajar mata kuliah keterampilan berwirausaha, 

kampus PGSD mengadakan Seminar Enterpreaneur yang di isi oleh pakar 

kewirausahan dari Universitas Jambi, mahasiswa tersebut mengikuti kegiatan 

seminar kewirausahaan, pelatihan-pelatihan PMW ( Program mahasiswa 
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Wirausaha ) dan PKM ( Program Kerajinan Mahasiswa )  yang dikuti mahasiswa 

sehingga mahasiswa tersebut dapat memiliki ilmu-ilmu untuk membekali dirinya 

sendiri. Faktor dari eksternal yaitu mahasiswa tersebut memeperoleh dukungan 

dari orang tua, keluarga dan teman-teman kampus sehingga mahasiswa tersebut 

dapat menciptakan produk berwirausha sesuai dengan life skill yang telah 

dimiliki, life skill berwirausaha  mahasiswa PGSD tersebut menjadikan kampus 

PGSD lebih baik dengan itu mahasiswa dapat menciptakan mahasiswa yang 

professional dan berjiwa entrepreneur dengan adanya dorongan atau cara untuk 

menumbuhkan karakter wirausaha dan minat berwirausaha dari kampus PGSD 

tersebut adanya Mahasiswa PGSD dapat menciptakan produk dan jenis-jenis 

berwirausaha berbagai macam jenisnya yang mudah dikerjakan sambil kuliah atau 

pun di selang waktu kuliahnya ada yang berbisnis sebagai hoby, kuliner dan 

fashion mahasiswa PGSD sudah memiliki nilai karakter wirausaha yang sudah 

baik dan mampu mengelola usahanya sendiri.  

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti dikemukakan, peneliti 

tertarik untuk melakukan Penelitian Kualitatif dengan judul: Menumbuhkan Nilai 

Karakter Wirausaha Untuk Mendukung Life Skill Mahasiswa PGSD FKIP 

Universitas Jambi 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

“Bagaimana menumbuhkan nilai karakter wirausaha untuk mendukung life skill 

Mahasiswa PGSD FKIP Universitas Jambi. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mendeskripsikan bagaimana menumbuhkan nilai karakter 

wirausaha untuk mendukung life skill Mahasiswa PGSD FKIP Universitas Jambi. 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah 

wawasan tentang kewirausahaan. Dan dapat menjadi bahan untuk kajian lebih 

lanjut dan lebih mendalam tentang kewirausahaan.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Menjadi pengetahuan bagi masyarakat umum, terutama pelajar dan 

mahasiswa tentang karakter seorang pengusaha.  

2. Mengetahui cara untuk menciptakan dan memulai suatu usaha baru.  

  


