BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah
Secara umum pendidikan kewirusahaan pada nantinya bertujuan untuk
dapat membuka lapangan kerja agar dapat menekan angka pengangguran. Tetapi
yang terjadi sekarang ini angka pengangguran di Indonesia masih tinggi, kondisi
itu terjadi karena ketersediaan lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah
pencari kerja.
Mata Kuliah Kewirausahaan di Jurusan Pendidikan Teknik Sipil FPTK
UPI mempunyai tujuan agar setelah mengikuti kuliah tersebut mahasiswa
memahami konsep kewirausahaan dalam bidang teknik sipil. Didalamnya
mencakup pemahaman tentang wirausaha dan wiraswasta, sifat-sifat wirausaha,
background wirausaha, cara menuju wirausaha sukses, kegiatan pasar, profil
usaha, kepemimpinan, marketing plan, dan tugas bussines plan. Semua itu hanya
ditempuh dengan 2 sks. Dengan adanya Mata Kuliah Kewirausahaan di Jurusan
Pendidikan Teknik Sipil FPTK UPI, setidaknya dapat menimbulkan minat kerja
mandiri pada mahasiswa tersebut. Setelah mahasiswa mendapatkan mata kuliah
kewirausahaan, pada akhirnya akan muncul apakah mahasiswa tersebut minat
terhadap kewirausahaan dengan kata lain minat kerja mandiri atau tidak.
Hasil belajar merupakan hasil proses belajar yang dievaluasi oleh suatu tes
atau evaluasi, merupakan cerminan dari kemampuan seseorang dalam menguasai
ilmu pengetahuan yang berupa nilai. Jadi yang dimaksud dari hasil belajar mata
kuliah kewirausahaan adalah hasil proses belajar pada mata kuliah kewirausahaan
yang dievaluasi oleh suatu tes atau evaluasi. Hasil belajar Mahasiswa dipengaruhi
oleh faktor internal dan eksternal.
Minat diartikan sebagai kecenderungan atau keinginan. Jadi minat bekerja
dapat disimpulkan yaitu keinginan seseorang bekerja disuatu tempat atau
perusahaan. Minat bekerja pada mahasiswa Jurusan Pendidikan Teknik Sipil
FPTK UPI sangat beragam diantaranya ada yang ingin terjun dalam dunia
pendidikan (mengajar), mengaplikasikan ilmu teknik sipilnya di kontraktor
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ataupun di konsultan, bagi mahasiswi ada juga yang berminat masuk dalam dunia
perbankan, bahkan tidak menutup kemungkinan ada yang berminat bekerja
mandiri atau berwirausaha di bidang teknik sipil maupun bidang umum.
Mahasiswa yang berminat selain kerja mandiri harus bersaing dengan para
pencari kerja lainnya, bahkan posisi yang dibutuhkan sangat tidak sebanding
dengan para pelamar pekerjaan lainnya. Maka yang tidak diterima akan menjadi
pengangguran atau belum mendapatkan pekerjaan. Belum lagi setiap tahun
lulusan dari Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia menambah, hal tersebut tidak
seimbang dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Itulah yang menyebabkan
angka pengangguran.
Melihat kenyataan yang terjadi saat ini, bahwa lapangan kerja yang ada
tidak memungkinkan untuk menyerap seluruh lulusan perguruan tinggi di
Indonesia. Seharusnya para lulusan perguruan tinggi mulai memilih berwirausaha
sebagai pilihan karirnya.
Melihat fenomena yang terjadi diatas, maka penulis merasa tertarik untuk
mengetahui sejauh mana hubungan hasil belajar mata kuliah Kewirausahaan
terhadap minat kerja mandiri. Yang dituangkan dalam bentuk penelitian yang
mengambil judul; Hubungan Hasil Belajar Mata Kuliah Kewirausahaan
Terhadap Minat Kerja Mandiri Pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan
Teknik Bangunan JPTS FPTK UPI.

1.2 Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah
Mengacu pada latar belakang, penulis dapat mengidentifikasi masalah
yang timbul dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.

Setiap tahun lulusan dari Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia
menambah, hal tersebut tidak seimbang dengan ketersediaan lapangan
pekerjaan.

2.

Selama ini mahasiswa hanya mempersiapkan diri mereka untuk bekerja di
perusahaan yang telah ada.

3.

Minat kerja Mahasiswa setelah mendapatkan mata kuliah kewirausahaan.
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Dari uraian permasalahan di atas dapat dirumuskan permasalahannnya
yaitu:
1.

Bagaimana gambaran hubungan hasil belajar mata kuliah Kewirausahaan
terhadap minat kerja mandiri.

2.

Bagaimana

gambaran

minat

kerja

mandiri

mahasiswa

setelah

mendapatkan mata kuliah Kewirausahaan.

1.3 Pembatasan Masalah
Pembatasan masalah ini dimaksudkan agar masalah yang akan dibahas
tidak terlalu luas dan terarah sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan.
Mengingat ruang lingkup permasalahanya bisa meluas, maka penulis dirasa perlu
untuk membatasi permasalahan ini.
Dengan mengacu kepada penjelasan diatas, maka permasalahan dalam
penelitian ini dibatasi pada aspek-aspek sebagai berikut:
1.

lingkup penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik
Bangunan angkatan 2009 dan 2010 yang sudah mendapatkan dan telah
lulus mata kuliah Kewirausahaan.

2.

Pengukuran minat kerja mandiri mahasiswa Progam Studi Pendidikan
Teknik Bangunan yang dibatasi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi
timbulnya minat mahasiswa terhadap wirausaha secara mandiri.

3.

Pengukuran yang dilakukan pada hasil belajar mata kuliah kewirausahaan.

1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
1.

Mengukur

seberapa

besar

hubungan

hasil

belajar

mata

kuliah

Kewirausahaan terhadap minat kerja mandiri
2.

Mengetahui gambaran minat kerja mandiri mahasiswa Program Studi
Pendidikan Teknik Bangunan
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1.5 Manfaat Penelitian
Manfaat dari hasil penelitian ini adalah :
1.

Sebagai masukan bagi mahasiswa agar tidak hanya menyiapkan diri mereka
untuk bekerja pada orang lain saja tetapi perlu juga menyiapkan diri dalam
membuka lapangan kerja sendiri.

2.

Sebagai masukan bagi Jurusan Pendidikan Teknik Sipil FPTK UPI dalam
pengembangan mata kuliah pendidikan kewirausahaan.

3.

Dapat dijadikan dasar pemikiran dalam rangka meningkatkan mutu lulusan
jurusan Pendidikan Teknik Sipil FPTK UPI.

1.6 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab yang disusun
sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini membahas mengenai latar belakang, identifikasi dan
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika
penulisan.
BAB II LANDASAN TEORITIS DAN HIPOTESIS
Pada bab ini memaparkan mengenai belajar dan hasil belajar , teori dan
konsep kewirausahaan, konsep minat, anggapan dasar serta hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN
Pada bab ini membahas mengenai metode penelitian, variable dan
paradigm penelitian, data dan sumber data, poppulasi penelitian dan sampel
penelitian, teknik pengumpulan data dan instrument penelitian, teknik analisis
data.
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bagian ini memaparkan tentang hasil penelitian dan pembahasannya
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Pada bagian ini memaparkan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian
serta saran berdasarkan hasil penelitian
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