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Abstract 

Entrepreneurship is one of college subject design to prepare them for better future. To increase basic concept of 

entrepreneurship for students, we should change method and focused on practice. This research use Understanding Levels 

and ability to create and do the business project to measure the result of learning process. Subject of this reseearch was 

students taking entrepreneur subject in semester 6 of academic year 2014/2015. There were 30 students divided into 7 groups. 

The research was designed as Classroom Action Research (CAR) with research steps referring to Kemmis and Mc Taggart 

model and conducted for 2 cycles. Data were collected by preliminary test for student's preliminary capability, sheet of 

assessment for entrepreneur knowledge, sheet of observation for cooperation in making  business plan, sheet of assessment for 

making  business plan,and sheet of assessment for doing  business project.The result of the research showed that there was an 

increasing number of groups which have 'good' level in cycle 2 compared to cycle 1 in term of capability of entrepreneur 

knowledge, prepare the matery, collaboration, assessment for doing  business project. The observation resulted shows us that 

project based method can make college entrepreneur’s students got basic concepts and practice for their better business 

plan project. 
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1. PENDAHULUAN 

Upaya dunia pendidikan meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia 

tidaklah mudah. Untuk membangun kekuatan dari dalam diri yang berorientasi bisnis menuju perkembangan 

ekonomi diperlukan para wirausaha  (Suhairi,  2006).  Memanfaatkan peluang dengan berwirausaha adalah 

salah satu alternatif  untuk mengatasi berbagai persoalan Negara. Karena kemajuan dan kemunduran 

perekonomian suatu negara banyak dipengaruhi oleh keberadaan wirausaha. Kelompok kecil wirausaha ini 

kemudian  diartikan  sebagai  kelompok determinan yang menentukan masa depan ekonomi suatu Negara 

(Rochbini, 2002) 

Usaha menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan dan meningkatkan aktivitas kewirausahaan  

memerlukan usaha nyata. Kurikulum kewirausahaan di perguruan tinggi bisa memberikan pembaharuan supaya 

responsive dan dapat mengikuti kemajuan teknologi. Hal ini dapat dilakukan dengan menjadikan pembelajaran 

yang lebih berkualitas dan metode pembelajaran yang effektif. Kurikulum Berbasis Kompetensi yang digadang 

oleh perguruan tinggi menjadikan mahasiswa lebih banyak melakukan pengendalian pembelajaran dan 

karenanya peran dosen bukan lagi dominasi. Untuk menjadi mahasiwa yang bersaing dan unggul, mahasiwa 

harus mampu belajar mandiri.  

Pengajaran mata kuliah kewirausahaan yang masih menggunakan metode ceramah (Preaching Method) 

diduga merupakan salah satu faktor minimnya minat lulusan memilih profesi berwirausaha setelah 

menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi (dwiharyadi, 2011). Karena itu perlu di cari metode yang tepat 

menggabungkan metode teori dan praktek sehingga diharapkan mahasiswa akan menemukan masalah yang ada 

secara mandiri dan mampu mencari cara pemecahannya. Untuk mewujudkan pembelajaran yang ideal seperti 

ini, metode yang dapat diterapkan antara lain metode pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis 

inkuiri dan atau pembelajaran berbasis projek/kerja. 
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2. TELAAH LITERATUR 

Pembelajaran berbasis proyek adalah bagian dari proses pembelajaran yang menekankan pada 

pemecahan masalah sebagai usaha kolaboratif dalam periode pembelajaran tertentu (Soenarto, 2005). Sejalan 

dengan itu Wiyarsi (2008) mengutip Buck Institute for Education mendefinisikan pembelajaran berbasis 

proyek sebagai suatu metode pembelajaran sistematik yang melibatkan pembelajaran dalam belajar pengetahuan 

dan ketrampilan melalui penyusunan inkuiri yang komplek pertanyaan otentik serta desain kerja dan produk. 

Metode pembelajaran ini dilaksanakan dengan melibatkan mahasiswa pada tugas-tugas kompleks dan 

menekankan pembelajar yang aktif, kerja kelompok dan teknik evaluasi otentik.  

Soenarto (dalam Wiyarsi 2008) menjelaskan tahap-tahap pengembangan pembelajaran berbasis proyek 

meliputi enam tahap, yaitu: (1) searching, yaitu menghadapkan mahasiswa pada masalah riil di lapangan dan 

mendorong mereka mengidentifikasi masalah riil tersebut. Mahasiswa didorong untuk mempelajari berbagai 

karakteristik dan mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan media pembelajaran serta menetapkan 

masalah yang akan dipecahkan melalui projek; (2) solving, yaitu penentuan alternatif dan merumuskan strategi 

pemecahan masalah oleh mahasiswa. Kelompok kerja mahasiswa mengumpulkan informasi, kajian literatur multi 

disiplin dan merumuskan strategi pemecahan masalah menggunakan konsep-konsep atau prinsip teknologi 

media pembelajaran. (3) designing,yaitu Perencanaan model media pembelajaran kewirausahaan yang akan 

dibuat. Mahasiswa merancang praktek kewirausahaan apa , membuat analisis kontruksinya, mengkalkulasi 

bahan dan alat, serta biaya dan merumuskan cara kerja.(4) creating, yaitu kelompok kerja membuat produk, 

sebagaimana telah didesain sebelumnya. (5) evaluating,yaitu mahasiswa melakukan pengujian produk untuk 

mengetahui kelebihan dan kelemahan media pembelajaran yang dihasilkan; dan (6) sharing, yaitu mahasiswa 

mempresentasikan media yang dihasilkan untuk mengkomunikasikan secara actual hasil pemikirannya terhadap 

kelompok lain. Tahap ini diharapkan muncul kritik dan saran yang merangsang pemikiran baru untuk 

pengembangan bisnis selanjutnya. 

Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan 

atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan dan menerapkan cara kerja, teknologi  dan  

produk  baru  dengan meningkatkan efesiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau 

memperoleh keuntungan yang lebih besar. Kewirausahaan menurut Alma (2001) adalah suatu proses kreatifitas 

dan inovasi yang mempunyai  resiko  tinggi  untuk  menghasilkan nilai tambah bagi produk yang bermanfaat 

bagi masyarakat dan mendatangkan kemakmuran bagi wirausahaan. Kewirausahaan itu dapat dipelajari 

walaupun ada juga orang-orang tertentu yang mempunyai bakat dalam kewirausahaan. 

Wirausaha merupakan jiwa yang dapat ditumbuh kembangkan dalam diri seseorang yang memiliki 

profesi apapun dan dapat dipelajari oleh  siapapun.  Peter  Drucker, seorang pakar bisnis dan manajemen 

mengemukakan bahwa entrepreneur itu bukanlah masalah gen, dia bisa dipelajari.(Ciputra,2007:19). Pendapat 

ini tidak sejalan dengan fenomena yang mengatakan  bahwa  kewirausahaan identik dengan bakat alam dan 

takdir. 

Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau 

kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru 

dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh 

keuntungan yang lebih besar (Drucker, 1985) 

Wirausaha harus mampu melihat memiliki pribadi hebat, produktif, kreatif, bisa melakukan 

perencanaan dan pelaksanaan terhadap ide sendiri serta mencari pilihan dari berbagai alternatif masalah dan 

pemecahannya.  

 

 

3.   METODE PENELITIAN 

Penelitian ini didesain sebagai Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Ini merupakan bentuk kajian yang 

sistematis refleksif oleh pelaku yang dilakukan untuk meningkatkan kemantapan rasional dari tindakan guru 

dalam melaksanakan tugas, memperdalam pemahaman terhadap tindakan- tindakan yang dilakukan itu serta 

memperbaiki kondisi dimana praktik pembelajaran dilakukan (Depdiknas 2004:7). 

Subjek penelitian adalah mahasiswa Program Studi D3 Akuntansi Politeknik Negeri Padang yang sedang 

menempuh mata kuliah kewirausahaan semester 6 tahun akademik 2014/2015 yaitu sebanyak 27 mahasiswa 

yang terdiri dari 1 kelas yaitu kelas 3 B Reguler dan dibagi menjadi 7 kelompok. Mahasiswa ini telah mengikuti 

praktek kerja lapangan di semester sebelumnya. 

Objek penelitian adalah kemandirian mahasiswa mempersiapkan materi terkait bisnis dan 

perencanaannya, melakukan aktivitas survey yang terkait dengan rencana bisnis, merancang proyek bisnis, 

usaha kolaboratif mahasiswa, pelaksanaan proyek bisnis mereka, dan evaluasi kemampuan proyek bisnis dalam 

rangka pembelajaran kontekstual.  

Model penelitian dan langkah-langkah penelitian yang akan dilaksanakan mengacu pada model 

Kemmis dan McTaggart. Komponen model penelitian Kemmis dan McTaggart adalah perencanaan, tindakan, 

pengamatan dan refleksi yaitu model spiral (Rochiati Wiraatmaja, 2006:66 dan Suwarsih Madya, 1999).  
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Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, yaitu siklus pertama dilaksanakan pada pertemuan ke-1 

sampai dengan pertemuan ke-8; sedangkan siklus kedua dilaksanakan pada pertemuan ke-9 sampai dengan 

pertemuan ke-15. Dalam siklus 1, setiap kelompok secara mandiri membuat pengembangan materi terkait 

kewirausahaan seperti di tetapkan dalam SAP, melakukan survey terkait proposal bisnis yang di rencanakan. Pada 

Siklus ke 2 selain pendalaman materi, mahasiswa di minta untuk membuat proposal bisnis dengan dilengkapi data 

yang diperoleh dari hasil melakukan survey terdahulu, membuat proposal usaha (riil) dan lalu mengeksekusinya 

dalam bentuk praktek wirausaha(kaki lima) dan terakhir mempresentasikan laporan kegiatan bisnis (wirausaha ). 

Jenis proyek yang dibuat adalah persiapan materi, proposal bisnis (termasuk didalamnya survey usaha), eksekusi 

dalam bentuk praktek serta evaluasi proposal bisnis. Penilaian terhadap kegiatan wirausaha dan proposal yang 

dihasilkan dilakukan oleh kelompok lain 

Sesuai dengan tujuan penelitian, ada beberapa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk 

mencapai tujuan penelitian yang pertama, digunakan instrumen berupa lembar penilaian materi kewirausahaan 

untuk menilai kemandirian mahasiswa dalam memperkuat pengetahuan mereka terkait kewirausahaan.  

Pencapaian tujuan kedua dilakukan melalui instrument lembar penilaian proposal bisnis dan survey 

yang dilakukan secara kelompok untuk memulai proyek business mereka. Pencapaian tujuan ketiga dilakukan 

melalui lembar pengamatan pelaksanaan bisnis plan dalam bentuk proyek wirausaha(kaki lima) yang menilai 

kolaborasi mahasiswa dalam kerja kelompok untuk menyelesaikan proyek. Pencapaian tujuan keempat adalah 

dengan pembuatan instrumen berupa lembar penilaian evaluasi dari bisnis. Untuk kelengkapan data dalam 

penelitian ini, digunakan 2 instrumen tambahan, yaitu (l) Uji awal pengetahuan mahasiswa yang berupa 

pertanyaan mengenai pengetahuan terkait kewirausahaan. Hal ini untuk melihat pengetahuan mahasiswa tentang 

kewirausahaan. Hasil uji ini dibandingkan dengan hasil refleksi 1 untuk menentukan apakah pengetahuan 

mahasiswa mempengaruhi keberhasilan tindakan; (2) Lembar penilaian proposal. 

Pengumpulan data dilakukan sejak awal hingga berakhirnya penelitian yang dianalisis. Data dari lembar 

penilaian adalah berupa skor penilaian dari masing-masing kelompok. Penskoran dilakukan dengan rating scale, 

sehingga data mentah yang diperoleh angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Data dianalisis 

dengan analisis deskriptif. Berdasarkan skor yang diperoleh masing-masing kelompok untuk digunakan dalam 

analis. Hasil perhitungan persentase kemudian dikategorikan sesuai dengan kriteria yang diadaptasi dari 

Peraturan Akademik Politeknik Negeri Padang.  (2014: 18). 

 

3.1. Perencanaan (Planning)  

Kegiatan    yang    dilakukan    dalam perencanaan  tindakan  meliputi  pra survei, menentukan tujuan 

pembelajaran, membuat rencana pembelajaran, merancang instrumen, membuat lembar observasi dan alat 

evaluasi untuk setiap pertemuan. 

 

3.2. Observasi 

Observasi dilakukan selama pengamatan tindakan sebagai upaya mengetahui jalannya pembelajaran. 

Dalam melakukan observasi, peneliti dibantu oleh satu orang pengamat lain yang ikut mengamati jalannya 

pembelajaran berdasarkan pedoman observasi yang telah disiapkan oleh peneliti. 

Penerapan metode pembelajaran berbasis proyek ini mendukung tercapainya konsep belajar mandiri, 

yang meliputi mahasiswa belajar atas inisiatif sendiri dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar, merumuskan 

tujuan belajar, mengidentifikasi sumber belajar, memilih dan menetapkan strategi belajar serta mengevaluasi 

hasil belajar. Kemandirian belajar ini dapat dilihat dari kemampuan mahasiswa dalam merancang proyek, yaitu 

business plan wirausaha. 

Usaha kolaboratif sebagai pilar pembelajaran berbasis proyek dicapai dengan penyelesaian proyek 

yang dikerjakan secara berkelompok. Efektivitas kelompok dapat ditinjau dari empat hal (Danim, 2004), yaitu 

jumlah hasil yang bisa dikeluarkan kelompok atau persentase pencapaian program kerja, tingkat kepuasan yang 

diperoleh oleh anggota kelompok, produk kreatif kelompok yang menunjukkan kreativitas anggota kelompok 

serta intensitas emosi yang dicapai oleh seseorang karena ia menjadi anggota kelompok. Adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui Pembelajaran Berbasis Proyek dari aspek kemandirian mahasiswa dalam 

merancang proyek, usaha kolaboratif mahasiswa menyelesaikan proyek. 

 

3.3. Refleksi 

Pada tahap ini peneliti menilai hasil pengamatan yang dilakukan untuk mengetahui    kekurangan    

maupun ketercapaian pembelajaran. Hal ini dilakukan untuk menyimpulkan data atau informasi yang berhasil 

dikumpulkan sebagai pertimbangan perencanaan pembelajaran siklus selanjutnya. 

Selama proses pembelajaran berlangsung, dosen mengajar sesuai dengan SAP/RPP yang dibuat. Data 

yang diperoleh melalui tes dilakukan  sebanyak  dua  kali,  yaitu tes pada siklus I dan tes pada siklus II. Data 

hasil tes dilakukan untuk mengungkap motivasi dan hasil belajar mahasiswa. Sedangkan data non tes  diperoleh 

melalui observasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran. Untuk mempermudah observasi, penulis 

menggunakan lembar  observasi.  Dalam  observasi ini penulis dibantu oleh rekan sejawat selaku kolaborator. 
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Peneliti dan kolaborator memberikan checklist pada lembar observasi sesuai kondisi proses pembelajaran 

berlangsung. 

 

 

4.   H A S I L  D A N  P E M B A H A S A N  

4.1 Siklus I 

Siklus  I  dilaksanakan  selama 8 kali pertemuan perkuliahan. Satu minggu terdiri dari satu kali 

pertemuan dan dilaksanakan selama 150 menit (3 jam pelajaran). 7 kali pertemuan digunakan untuk 

melaksanakan tindakan dan satu kali pertemuan digunakan untuk pelaksanaan tes hasil belajar. Adapun materi 

yang diberikan pada Siklus I adalah pengantar umum kewirausahaan, berpikir  perubahan,  berpikir kreatif, 

berorientasi pada tindakan, pengambilan resiko, kepemimpinan dan analisa SWOT, etika bisnis dan service 

excellent serta mencari gagasan usaha, membuat proposal bisnis. 

Siklus I dimulai dengan perencanaan pada pertemuan pertama yang diawali dengan penyampaian 

rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kemudian lembar uji awal untuk mengungkap kemampuan 

mahasiswa tentang pengetahuan materi kewirausahaan.  

Pada pertemuan kedua sampai pertemuan ke delapan, mahasiswa melakukan analisis terhadap materi 

dan permasalahan terkait kewirausahaan. Sebelum pertemuan dilakukan , mahasiswa secara berkelompok 

diminta untuk mempersiapkan presentasi dan makalah terkait materi yang di tetapkan di SAP/RPP. Selanjutnya 

mahasiswa di kelas berdiskusi untuk membahas materi yang disampaikan oleh kelompok yang presentasi. Adapun 

materi yang di sampaikan meliputi pengetahuan terkait materi, mencari permasalahan, membuat simulasi, 

contoh solusi, contoh kasus, kisah sukses dan bentuk pembelajaran yang terkait materi kewirausahaan. Materi 

juga diarahkan untuk mempersiapkan mahasiswa dengan proyek yang akan mereka kerjakan di tahap 

berikutnya. Mahasiswa di minta juga mendalami materi pembuatan proposal binis (business plan) dan 

merancang judul proposal, tujuan dan capaian bisnis, alat dan bahan yang diperlukan, cara pembuatan, cara 

kerja,  dan kalkulasi biaya.  

Tindakan yang diberikan pada penelitian ini adalah bertujuan meningkatkan motivasi dan hasil belajar 

kewirausahaan bagi mahasiswa melalui proyek yang dirancang sejak dari awal perkuliahan. Setiap materi 

perkuliahan dilaksanakan evaluasi yakni melalui lembaran observasi terkait dengan lembaran kerja siswa dan 

kuis 

Hasil pengamatan (observasi) terhadap kemampuan mahasiswa adalah sebagai berikut mahasiswa 

termotivasi dengan mempelajari sifat/karakter seorang wirausaha yakni tekun menghadapi tugas (pekerja 

keras), ulet menghadapi kesulitan/tidak lekas putus asa (inisiatif),   menunjukkan   mina terhadap bermacam-

macam masalah (mampu mengambil resiko yang wajar dan mampu beradaptasi dengan baik), lebih senang 

bekerja mandiri (berorientasi masa depan, individualistis, memiliki kepercayaan diri yang kuat), cepat bosan 

pada tugas-tugas rutin (inovatif, kreatif, fleksibel), dapat mempertahankan pendapat (berjiwa pemimpin, 

kebutuhan untuk berprestasi, bersemangat). 

Untuk mengukur hasil belajarnya, dengan memperhatikan keaktifan belajar siswa, kemampuan dalam 

memahami topik dan kemampuan dalam mengerjakan tugas individu (lembar kerja siswa), serta keaktifan dan 

kemampuan menjawab pertanyaan yang diberikan . 

Mahasiswa ternyata cukup tekun dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan mestipun ada 1 

kelompok yang terlambat dalam melaksanakan tugas nya dikarenakan kesalahan teknis kurangnya komunikasi 

antar anggota kelompok. Dan 1 kelompok yang tidak sempurna melaksanakan tugas yang diberikan. Ini 

memperlihatkan bahwa 67% mahasiswa yang lain cukup menunjukkan kerja keras dan tepat waktu dalam 

memenuhi semua tugas yang diberikan. 

Dalam hal inisiatif dan kemandirian mahasiswa dalam mencari sumber referensi tambahan selain 

referensi utama yang diberikan oleh dosen diberikan nilai 100% artinya untuk mengerjakan pendalaman materi 

kewirausahaan, dan membuat tugas yang diberikan semua mahasiswa tidak hanya mengandalkan referensi dari 

dosen saja, namun mencari referensi tambahan yakni dari buku dan internet. Selain itu, mahasiwa terlihat senang  

bekerja mandiri yang diukur dengan memperhatikan berorientasi hasil, cukup inovatif yang terlihat dari 

kreatifitas dan kemampuannya menyajikan materi yang diminta. Ini dituangkan melalui penampilan presentasi 

yang imajinatif dan selalu ingin tampil beda.  

Semangat mengikuti perkuliahan sudah mencapai  nilai  maksimal  yakni 100%. Tidak ada mahasiswa 

yang membolos atau berhalangan hadir selama pelaksanaan kuliah. Kehadiran mahasiswa 99%. Hal ini 

mengindikasikan seluruh mahasiswa memiliki motivasi kuat dalam mengikuti setiap materi yang disampaikan. 

Namun untuk berargumentasi yang dilihat dari kemampuan dalam mempengaruhi kelas (jiwa kepemimpinan) 

masih belum dimiliki oleh semua mahasiswa dikelas. Pada  pertemuan pertama sikap ini hanya dimiliki oleh 

7 orang mahasiswa dan ditiap pertemuan selau meningkat jumlah mahasiswa yang ikut berpartisipasi dalam 

bentuk mengajukan pertanyaan, merespon , dan berargumentasi. 
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Hasil  belajar yang diperoleh pada  Siklus  I  dapat  dilihat  bahwa rata-rata hasil belajar pada siklus I 

adalah  80.  Nilai  hasil  belajar tertinggi diperoleh oleh mahasiswa adalah 90, sedangkan nilai hasil belajar 

terendah diperoleh oleh mahasiswa adalah 75. Sebaran nilai hasil belajar paling banyak dinilai B+.  

Kesimpulan yang diperoleh dari refleksi siklus 1 adalah pengetahuan mahasiswa tentang materi 

kewirausahaan masih kurang, hanya 27% mahasiswa yang pernah belajar kewirausahaan ditingkat SMA dengan 

media pembelajaran yang variatif, keterbatasan waktu mahasiswa dalam mencari literatur, kurang kompaknya 

kerjasama dalam kelompok sehingga menghambat diskusi, 47% pernah mengikuti pelatihan kewirausahaan,  

87% berminat untuk berwirausaha, dan 70 % (21 orang) mahasiswa yang memahami tujuan pembelajaran mata 

kuliah Kewirausahaan. 

Hasil diskusi menunjukkan ada 2 kelompok yang mendapat nilai cukup dalam presentasi materi mereka 

serta persiapan yang kurang matang. Sedangkan 5 kelompok lainnya bisa melaksanakan tugasnya dengan sangat baik. 

Termasuk dalam merancang proposal bisnis awalnya. Hasil penilaian terhadap kemandirian kelompok dalam 

merancang proposal bisnisnya Tabel 1. 

Siklus  kedua  dilaksanakan  mulai pertemuan ke-7. Berdasarkan refleksi siklus 1, ada beberapa 

kegiatan tambahan yang dilakukan. Yang pertama adalah pemberian materi tentang kewirausahaan termasuk 

contoh praktek bisnis sukses yang dilakukan, kenapa ada usaha yang sukses dan bankrupt, bagaimana membuat 

proposal bisnis yang baik, bagaimana melaksanakan praktek wirausaha dan kelemahan serta kelebihan dari 

praktek yang dilakukan. Mahasiswa juga diberikan trik-trik mencari ide dan literature dan diberi kesempatan 

mencari literatur di perpustakaan dan internet dengan panduan dari dosen. Keduanya dimaksudkan untuk 

meminima- lisir kurangnya pengetahuan mahasiswa yang mempengaruhi kemampuan membuat proposal bisnis. 

Kegiatan bersama-sama mencari literatur juga dapat meningkatkan kekompakan dalam kelompok mereka. 

Pelaksanaan siklus 2 tahap berikutnya sama dengan tahapan pada siklus 1. Pada akhir pembelajaran siklus 2 juga 

dilakukan refleksi. Hasil pengamatan dan diskusi dengan mahasiswa merekomendasikan hal-hal yang 

mempengaruhi kinerja mahasiswa dalam merancang, membuat dan mempresentasikan proposal bisnis yaitu 

pemahaman tentang konsep bisnis, kemampuan melakukan penghitungan biaya harga pokok dan pembuatan 

laporan hasil usaha (keuangan), kekompakan kelompok serta kemampuan  individu  terutama  faktor  kekritisan 

berpikir, kreativitas dan kemampuan menerjemahkan ide. 

Pembelajaran Berbasis Proyek menekankan pada tiga pilar, yaitu kontektual, kolaboratif dan otonomi 

pembelajar. Otonomi pembelajar mengisyaratkan pada konsep belajar mandiri yang dalam penelitian ini 

ditekankan pada kemandirian merancang proposal bisnis dan mengeksekusinya. Selanjutnya, kolaboratif 

ditekankan pada kerjasama yang sinergis antar anggota kelompok dalam mencapai tujuan, yaitu membuat 

proposal bisnis, mengeksekusinya dan mengevaluasinya sesuai rancangan yang telah dibuat. Pada penelitian ini 

pembelajaran kontekstual dilakukan mahasiswa dengan belajar tentang media pembelajaran melalui melihat, 

mengamati, mencoba serta memberikan penilaian terhadap media pembelajaran yang telah dipelajarinya. 

Kemandirian Kelompok pada siklus 1 dan siklus 2 menunjukkan perbedaan. Pada siklus 1, Hanya ada 2 

kelompok yang berkemampuan baik dalam mempersiapkan materi terkait kewirausahaan, sedangkan 5 

kelompok mempunyai kemampuan cukup baik dalam mempersiapkan materi. Kekurangan terletak pada kualitas 

materi yang disiapkan, kelengkapan materi,  cara menterjemahkan ide, kelengkapan rancangan proposal bisnis. 

 

4.2 Siklus 2 

Pada siklus 2 terjadi peningkatan jumlah kelompok yang berkriteria baik dalam merancang proposal 

bisnis, mengeksekusikannya dan mengevaluasinya. 2 Kelompok yang semula dalam kriteria cukup baik, pada 

siklus 2 meningkat menjadi baik. 5 kelompok yang berkriteria baik meningkat menjadi sangat baik.  

Kolaborasi Kelompok dalam Membuat proposal bisnis. Hal kedua yang diteliti adalah pengamatan 

terhadap usaha kolaboratif dalam kelompok. Kolaborasi dalam kelompok ditunjuk- kan adanya kerjasama yang 

sinergis antar anggota kelompok. Setiap anggota memiliki peran yang tidak dapat dipisahkan, meskipun ada 

pembagian tugas tetapi tanggung jawab tidak terbatas pada tugasnya. Mahasiswa dalam kelompok mereka 

bersama-sama saling melengkapi dan mengingatkan untuk mencapai tujuan kelompok, dalam hal ini adalah 

membuat proposal bisnis, mengeksekusinya dan mengevaluasinya. 

Ada perbedaan pada siklus 1 dan 2 terkait dengan kriteria kerjasama dalam tiap kelompok. Pada siklus 

1, kerjasama dalam kelompok ada yang belum baik, hanya 5 kelompok yang kerjasama kolaborasinya cukup baik. 2 

kelompok kurang baik. Terjadi peningkatan untuk semua kelompok pada siklus 2, yang mana ada 1 kelompok 

yang semula kerjasamanya cukup baik meningkat tajam menjadi sangat baik, yaitu kelompok 6. Tiga kelompok 

menjadi berkriteria baik sementara 3 kelompok lain cukup baik. Peningkatan kerjasama ini terlihat pada 

Gambar 2. 

Kemampuan berkolaborasi yang relatif rendah pada siklus 1 dipengaruhi banyak faktor. Di antaranya 

adalah pembentukan kelompok yang baru masih memerlukan penyesuaian dari masing-masing anggota untuk 

menjadi sebuah tim yang solid, kemampuan setiap anggota juga belum terlihat, serta kekompakan masih dalam 

tahap pembentukan. Sementara pada siklus 2, tentunya setelah minimal bertemu 7 kali dalam kelas, antar anggota 
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kelompok semakin mengenal karakter dan kemampuan masing-masing sehingga memudahkan terjadinya 

kekompakan yang berujung pada kolaborasi yang solid. 

Penilaian Psikomotorik. Penilaian terhadap kemampuan psikomotorik dilakukan terhadap kelompok 

yang sedang mempresentasikan proposal bsinis yang telah dibuat. Hasil penilaian psikomotorik pada siklus 1 

menunjukkan hanya ada satu kelompok yang berkriteria sangat baik, Ada 5 kelompok dengan kriteria baik, 1 

kelompok berkriteria cukup baik. 

Pada siklus 2, secara umum kemampuan psikomotorik meningkat. Ada 3 kelompok menjadi berkriteria 

sangat baik dan 3 kelompok dengan kriteria baik. Hanya ada satu ke1ompok yang justru mengalami penurunan 

yang semula baik menjadi berkriteria cukup baik. Hal ini dapat disebabkan oleh penguasaan materi yangberbeda 

terhadap kedua jenis bentuk proyek yang dilaksanakan serta kemampuan yang berbeda dari setiap anggota 

kelompok yang berperan dalam presentasi materi. 

Dalam rangka belajar kontektual, mahasiswa diberi tugas untuk memberikan penilaian terhadap yang 

telah dibuat oleh kelompok lain. Hasil penilaian media oleh mahasiswa pada siklus 1 menunjukkan ada 2 materi 

yang dinilai sangat baik, yaitu materi kepemimpinan dan analisa swot. Sementara menurut penilaian dosen, 

kedua media tersebut hanya berkriteria baik.  Penilaian mahasiswa memberikan hasil ada 3 kelompok yang 

berkriteria cukup baik dan 2 materi kurang baik. Penilaian yang dilakukan dosen memberikan kriteria yang lebih 

rendah dibandingkan penilaian mahasiswa, Perbedaan penilaian oleh mahasiswa dan dosen menunjukkan 

perbedaan meskipun dengan pedoman penilaian yang sama. Hal ini dikarenakan banyak faktor yang 

mempengaruhi, antara lain: perbedaan pemahaman konsep kewirausahaan, perbedaan wawasan tentang materi, 

perbedaan pengalaman dan faktor subjektivitas mahasiswa ketika menilai hasil karya teman sendiri. Namun 

demikian, melihat perbedaan hasil penilaian yang tidak terlalu mencolok, dapat dikatakan bahwa kemampuan 

mahasiswa dalam mengevaluasi sudah cukup baik. 

Sedangkan sikap/wirausaha yang belum dimiliki oleh seluruh mahasiswa dalam kelas ini adalah 

mampu  mengambil  resiko  yang wajar, memiliki kepercayaan diri yang kuat, inovatif, berjiwa pemimpin dan 

kebutuhan akan berprestasi. Namun semua  indikator tersebut hanya  1-2 mahasiswa yang belum memiliki dari 

total 27 mahasiswa   yang diamati dalam penelitian ini.  

Rata-rata hasil belajar pada Siklus   II   adalah   84,9.   Nilai   hasil belajar tertinggi adalah 95 dan 

terendah adalah 73. Sebaran nilai hasil belajar juga menunjukkan sebaran yang sangat baik karena 10 orang 

memperoleh nilai A, 9 orang nilai   A   minus.   Hanya   1   orang mahasiswa yang memperoleh nilai B dan 

sisanya 7 orang sudah memperoleh nilai B+ dan tidak ada mahasiswa yang memperoleh nilai gagal. 

Pada Siklus ke dua mahasiswa yang telah mempersiapkan proposal bisnisnya di minta untuk 

mempraktekkannya (melakukan uji coba) dan mempresentasikannya di kelas. Setiap anggota kelompok harus 

terlibat aktif, yaitu sebagai penyaji materi, memperagakan alat, menjawab pertanyaan, dan merangkum hasil 

diskusi. Penilaian psikomotorik dilakukan terhadap kelompok yang sedang mempresentasikan media di depan 

kelas. Hasil penilaian terdapat pada Tabel 4. 

Pengamatan dilakukan terhadap proses tindakan, efek tindakan dan hasil tindakan. Hal ini 

terintegrasi dengan setiap tahapan seperti telah diuraikan di atas. Refleksi dilakukan untuk melakukan penilaian 

terhadap proses yang terjadi dan segala hal yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan. Refleksi 

dilaksanakan secara kolaboratif, yaitu adanya diskusi di kelas dengan mahasiswa untuk mengungkap permasalahan 

yang ada serta strategi pemecahan masalah untuk perbaikan tindakan siklus berikutnya. Refleksi juga dilakukan 

oleh dosen lain yang berperan sebagai observer dalam penelitian ini sehingga diharapkan hasil refleksi benar-

benar objektif.  

 

 

5. KESIMPULAN, KETERBATASAN  DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan beberapa hal, 

yaitu: penerapan pembelajaran berbasis projek pada perkuliahan Kewirausahaan cukup efektif dilihat dari  

a. aspek kemandirian kelompok dalam mempersiapkan materi, membuat proposal bisnis yaitu adanya 

peningkatan kelompok dengan kriteria yang lebih baik pada siklus 2 (lima kelompok) dibandingkan pada 

siklus 1,  

b. aspek kerjasama kelompok, yaitu adanya peningkatan jumlah kelompok dengan kriteria kerjasama yang lebih 

baik pada siklus 2 (empat kelompok) dibandingkan pada siklus 1 yang mana belum semua  kelompok yang 

memiliki kemampuan kerjasama yang baik serta 

c. aspek penguasaan psikomotorik mahasiswa dengan seluruh kelompok memiliki kemampuan psikomotorik 

yang baik pada siklus 2.  

 Saran yang dapat diberikan terkait dengan penelitian yang telah dilaksanakan adalah mata kuliah 

Kewirausahaan  akan lebih baik diberikan pada mahasiswa semester 6 yang memiliki pemahaman, pengalaman 

perakuntansian yang lebih luas dan dalam sekaligus karena sudah pengalaman Praktik Pengalaman Lapangan. 
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