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1. Mampu memahami konsep dasar dari kewirausahaan, dan bagaimana suatu
proses kewirausahaan bias berkembang .
2. Mampu menumbuhkan jiwa dan mempunyai kompetensi dan bagaimana
mengembangkan , memotivasi dalam berwirausaha dikalangan mahasiswa.
3. Mampu mengaplikasikan teknologi dalam menyusun strategi dalam memulai usaha
dalam kegiatan sehari-hari.
4. Mampu mengevaluasi resiko usaha dalam mencapai keunggulan bersaing dan
teknok dalam mengembangkan usaha sesuai dengan teori konsep dasar dari
Kwirausahaan.
5. Mampu membuat keputusan ekonomi dan bisnis yang beretika di bidang akuntansi
, dan Mampu memberikan alternatif solusi permasalahan di bidang Kewirausahaan.
6. Mampu memberikan kontribusi positif terhadap penciptaan iklim kerja produktif
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7. Mampu melaksanakan tugas – tugas secara mandiri dan berkelompok di bidang
Kewirausahaan dengan dilandasi nilai kejujuran, integritas sesuai dengan normanorma etika profesi
MATAKULIAH

Diharapkan dapat mengikuti mata kuliah ini diharapkan mampu memahami Konsep
dasar Kewirausahaan , menjelaskan proses kewirausahaan, menumbuhkan jiwa dan
kompetensi dan mengembangkan, memotivasi, strategi menyusun rencana ,memulai
usaha , resiko usaha, serta pengelolaan dan teknik pengembangan usaha.

DESKRIPSI SINGKAT MK

Mata kuliah ini akan membahas kewirausahaan dan penerapannya , definisi dari materi ini memahami
konsep dasar kewirausahaan, proses kewirausahaan, menumbuhkan jiwa dan kompetensi ,
mengembangkan semangat kewirausahaan , strategi, menyusun rencana, memulai , pengambilan resiko
dan sebagainya, perkuliahan ini juga menguraikan langkah – langkah yang praktis menjadi wirausahawan
yng sukses.

PUSTAKA

UTAMA
PENDUKUNG

MEDIA PEMBELAJARAN

Dr. Basrowi, Kewirausahaan untuk perguruan tinggi, cetakan 3, 2016
Prof.Dr.H. Buchari Alma , 2016, Kewirausahaan, cetakan ke 21, Penerbit Alfabeta, Bandung

SOFWARE : POWER POINT

HARDWARE : Laptop, White Board, Spidol

TEAM TEACHING
MATAKULIAH SYARAT
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Minggu
Ke

CP-MK
(SESUAI TAHAPAN
BELAJAR)

MATERI PEMBELAJARAN
(PUSTAKA)

METODE STRATEGI
PEMBELAJARAN
(ESTIMASI WAKTU)

ASSESMENT

INDIKATOR
1

2

Kesamaan persepsi materi
kuliah, metode dan sistem
penilaian

Memahami
definisi
kewirausahaan, tujuan dan
manfaat dan sasaran yang
akan
dicapai
dalam
berwirausaha,
juga
memahami
berbagai
karakteristik
dalam
berwirausaha dalam ruang
lingkup
kewirausahaan
serta dapat menjelaskan
kepada mahasiswa lain
dengan benar.

Penjelasan Kontrak Perkuliahan
(Kesamaan persepsi dosen dan
mahasiswa tentang materi,
jadwal, model
perkuliahan,tugas-tugas dan
system Penilaian)

Konsep Dasar Kewirausahaan
1. Definisi Kewirausahaan
2. Tujuan kewirausahaan
3. Manfaat Kewirausahaan
4. Sasaran Kewirausahaan.
5. Karakteristik Kewirausahaan
6. Ruang Lingkup
Kewirausahaan.
(Dr.
Basrowi,
2016,
Kewirausahaan untuk perguruan
tinggi, cetakan ke 3, Penerbit
Ghalia Indonesia, dan Prof.Dr.H.
Buchari
Alma
,
2016,
Kewirausahaan, cetakan ke 21,
Penerbit Alfabeta, Bandung)

BENTUK

BOBOT

-

-

Persamaan persepsi
Kontekstual (50 Menit)
Diskusi (50 Menit)
Pemetaan Kelas (50
Menit)

Konstektual (50 menit)
diskusi (50 Menit)
Tanya jawab(50menit)







Memahami
Definisi
Kewirausahaan
Memahami
Tujuan
kewirausahaan
Memahami
Manfaat
Kewirausahaan
Memahami
Sasaran
Kewirausahaan.
Memahami
Karakteristik
Kewirausahaan
Memahami
Ruang Lingkup
Kewirausahaan.

Tugas
Presentasi

10%
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Mampu memahami proses
berwirausaha
dengan
menggunakan model dan
factor actor apa saja yang
menjadi pemicunya dalam
tahapan permulaan sampai
mendapatkan keuntungan
yang ingin di capai dengan
berbagai cara menghindari
kegagalan
menuju
keberhasilan berwirausaha
serta dapat menjelaskan
kepada mahasiswa yang
lain dengan benar.

Proses Kewirausahaan:
1. Proses kewirausahaan.
2. Model
Proses
Kewirausahaan.
3. Faktor-faktr
pemicu
kewirausahaan.
4. Tahap
Permulaan
dan
pertumbuhan
Kewirausahaan.
Kontekstual (50 Menit)
5. Langkah
menuju Diskusi (50 menit)
Keberhasilan Wirausaha.
Tanya jawab(50menit)
6. Faktor
Penyebab
Keberhasilan dan Kegagalan
Wirausaha.
7. Cara menghindari Kegagalan
dalam berwirausaha.
8. Keuntungan dan Kerugian
dalam berwirausaha.
(Dr.
Basrowi,
2016,
Kewirausahaan untuk perguruan
tinggi, cetakan ke 3, Penerbit
Ghalia Indonesia, dan Prof.Dr.H.
Buchari
Alma
,
2016,
Kewirausahaan, cetakan ke 21,
Penerbit Alfabeta, Bandung).















Memahami
Proses
kewirausaha
an.
Memahami
Model Proses
Kewirausaha
an.
Tugas
Memahami
Faktor-faktor Persentasi
pemicu
kewirausaha
an.
Memahami
Tahap
Permulaan
dan
pertumbuhan
Kewirausaha
an.
Memahami
Langkah
menuju
Keberhasilan
Wirausaha.
Memahami
Faktor
Penyebab
Keberhasilan
dan
Kegagalan
Wirausaha.
Memahami
Cara
menghindari

10%
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Kegagalan
dalam
berwirausaha
.
Memahami
Keuntungan
dan Kerugian
dalam
berwirausaha
.
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Mampu memahami dalam
menumbuhkan jiwa dan
kompetensi
dan
mengembangkan
kewirausahaan
dengan
berinovatif
dan
mengembangkan
kreativitas
dan
mengembangkan
kemampuan dalam berfikir
efektif dan efisien dan
mengembangkan
kemampuan berkomunikasi
dalam berwirausaha serta
dapat menjelaskan kepada
mahasiswa
yang
lain
dengan benar.

Menumbuhkan
Jiwa
dan
kompetensi kewirausahaan,
Mengembangkan semangat
wirausaha :
Kontekstual(50 menit )
1. Jiwa
dan
sikap
Diskusi ( 50 menit )
kewirausahaan
Tanya jawab(50menit)
2. Kompetensi kewirausahaan
3. Upaya menumbuhkan jiwa
dan
kompetensi
kewirausahaan.
4. Upaya menumbuhkan minat
kewirausahaan.
5. Mengembangkan
kemampuan inovatif
6. Mengembangkan kreativitas
7. Mengembangkan
kemampuan berpikir efektif
dan effisien
8. Mengembangkan
kemampuan berkomunikasi
(Dr.
Basrowi,
2016,
Kewirausahaan untuk perguruan
tinggi, cetakan ke 3, Penerbit
Ghalia Indonesia, dan Prof.Dr.H.
Buchari
Alma
,
2016,
Kewirausahaan, cetakan ke 21,
Penerbit Alfabeta, Bandung).














Memahami Jiwa
dan
sikap
kewirausahaan
Memahami
Tugas
Kompetensi
Persentasi
kewirausahaan
Memahami
Upaya
menumbuhkan
jiwa
dan
kompetensi
kewirausahaan.
Memahami
Upaya
menumbuhkan
minat
kewirausahaan.
Memahami
Mengembangka
n kemampuan
inovatif
Memahami
Mengembangka
n kreativitas
Memahami
Mengembangka
n kemampuan
berpikir
efektif
dan effisien
Memahami
Mengembangka
n kemampuan
berkomunikasi

10%
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Mampu memahami definisi
semangat kerja dan aspek
dan factor yang dapat
mempengaruhi semangat
kerja dan gairah untuk
meningkatkan produktivitas
dalam bekerja serta dapat
menjelaskan
kepada
mahasiswa
yang
lain
dengan benar.

Semangat Kerja dan factor –
faktor yang mempengaruhi.
1. Pengertian Semangat kerja
2. Aspek-aspek semangat kerja Kontekstual(50 menit )
3. Faktor-faktor
yang
Diskusi ( 50 menit )
mempengaruhi
semangat Tanya jawab(50menit)
kerja
4. Semangat dan kegairahan
kerja
5. Semangat
kerja
untuk
meningkatkan produktivitas
kerja.
(Dr.
Basrowi,
2016,
Kewirausahaan untuk perguruan
tinggi, cetakan ke 3, Penerbit
Ghalia Indonesia, dan Prof.Dr.H.
Buchari
Alma
,
2016,
Kewirausahaan, cetakan ke 21,
Penerbit Alfabeta, Bandung).
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Mampu memahami dan Memotivasi berwirausaha :
menjelaskan konsep dasar 1. Konsep dasar motivasi
dalam
memtivasi 2. Motivasi seseorang untuk
seseoorang
dalam
berwirausaha
berwirausahan
dan 3. Keterampilan
yang
keterampilan apa saja yang
dibutuhkan oleh seorang
harus dimiliki oleh seorang
wirausaha.
wirausaha,
dengan 4. Keuntungan dan kelemahan Kontekstual (50 menit)
memahami keuntungan dan
menjadi wirausaha.
Diskusi ( 50 menit)
kelemahan
menjadi 5. Fungsi
dan
prinsip Tanya jawab(50menit)
seorang wirausaha, dan
berwirausaha
fungsi dan prinsip-prinsip
berwirausaha serta dapat (Dr.
Basrowi,
2016,
menjelaskan
kepada Kewirausahaan untuk perguruan

 Memahami
Pengertian
Semangat kerja
 Memahami
Tugas
Aspek-aspek
Persentasi
semangat kerja
 Memahami
Faktor-faktor yang
mempengaruhi
semangat kerja
 Memahami
Semangat
dan
kegairahan kerja
 Memahami
Semangat kerja
untuk
meningkatkan
produktivitas
kerja.

 Memahami
Konsep
dasar
motivasi
 Memahami dan
memotivasi
seseorang untuk Tugas
Persentasi
berwirausaha
 Memahami dalam
Keterampilan
yang dibutuhkan
oleh
seorang
wirausaha.

10%

5%
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mahasiswa
yang
dengan benar.
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lain tinggi, cetakan ke 3, Penerbit
Ghalia Indonesia, dan Prof.Dr.H.
Buchari
Alma
,
2016,
Kewirausahaan, cetakan ke 21,
Penerbit Alfabeta, Bandung).

Mampu memahami dalam
membangun pendidikan
berbasis kewirausahaan
dan tujuan peran,
pentingnya pendidikan
sejak dini dan menciptakan
kader-kader wirausaha
dengan pembinaan
berwirausahan yang
mempunyai sikap jujur dan
selalu ingin maju untuk
menciptakan iklim usaha
yang baik serta dapat
menjelaskan kepada
mahasiwa yang lain
dengan benar.

Membangun
Pendidikan
berbasis kewirausahaan
Kontekstual (50 menit)
1. Rasional
pentingnya Diskusi (50 menit)
pendidikan kewirausahaan
Tanya jawab(50menit)
2. Tujuan
pembentukan
wirausaha.
3. Peran pendidikan
dalam
pembentukan wirausaha.
4. Pendidikan
kewirausahaan
sejak dini.
5. Kaderisasi wirausaha.
6. Pentingnya
berkewirausahaan sejak dini.
7. Pembinaan sikap jujur dan
selalu ingin maju.
(Dr.
Basrowi,
2016,
Kewirausahaan untuk perguruan
tinggi, cetakan ke 3, Penerbit
Ghalia Indonesia, dan Prof.Dr.H.
Buchari
Alma
,
2016,
Kewirausahaan, cetakan ke 21,
Penerbit Alfabeta, Bandung).

 Memahami
Keuntungan dan
kelemahan
menjadi
wirausaha.
 Memahami
Fungsi
dan
prinsip
berwirausaha
 Memahami
secara Rasional
pentingnya
pendidikan
kewirausahaan
 Memahami
Tugas
Tujuan
Persentasi
pembentukan
wirausaha.
 Memahami Peran
pendidikan dalam
pembentukan
wirausaha.
 Memahami
Pendidikan
kewirausahaan
sejak dini.
 Memahami
Kaderisasi
wirausaha.
 Memahami
Pentingnya
berkewirausahaa
n sejak dini.

10%
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 Memahami
Pembinaan sikap
jujur dan selalu
ingin maju.
8

EVALUASI TENGAH SEMESTER (EVALUASI FORMATIF- EVALUASI YG DIMAKSUDKAN UNTUK MELAKUKAN IMPROVEMENT
PROSES PEMBELAJARAN BEDASARKAN ASSESSMENT YANG TELAH DILAKUKAN)
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Mampu
memahami
berbagai
sumber
dari
penemuan-penemuan ideide baru dan bagaimana
menyaring suatu ide yang
baik dan menentukan ide
usaha yang akan dilakukan
sampai terealisasinya suatu
ide usaha tersebut serta
dapat menjelaskan kepada
mahasiswa
yang
lain
dengan benar.
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Pengembangan Ide Usaha
1. Sumber penemuan ide-ide
baru
Kontekstual (50 menit)
2. Penyaringan Ide
Diskusi (50 Menit)
3. Menentukan Ide usaha
Tanya jawab (50menit)
4. Merealisasikan ide usaha
(Dr.
Basrowi,
2016,
Kewirausahaan untuk perguruan
tinggi, cetakan ke 3, Penerbit
Ghalia Indonesia, dan Prof.Dr.H.
Buchari
Alma
,
2016,
Kewirausahaan, cetakan ke 21,
Penerbit Alfabeta, Bandung).

Mampu
memahami Strategi menangkap peluang
strategi dalam menangkap 1. Identifikasi peluang-peluang Kontekstual (50 menit)
peluang berwirausaha dan
berkaitan
dengan Diskusi ( 50 Menit)
strategi dalam memilih jenis
kewirausahaan
Tanyajawab (50menit)
usaha , dengan berbagai 2. Menilai peluang membuka
unsur utama dan sifat sifat
usaha baru
yang harus dimiliki oleh 3. Strategi memilih jenis usaha
seorang wirausaha serta 4. Unsur-unsur
utama
dapat menjelaskan kepada
berwirausaha

 Memahami
Sumber
penemuan
ideide baru
 Memahami
Penyaringan Ide
 Memahami
Menentukan Ide
usaha
 Memahami
Merealisasikan
ide usaha

-

 Memahami dan
Tugas
dapat
pengerjaa
mengIdentifikasi
n soal
peluang-peluang
berkaitan dengan
kewirausahaan
 Memahami dalam
Menilai peluang
membuka usaha
baru

5%

10 %
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mahasiswa
dengan benar.

yang

lain

5. Siat-siat yang harus dimiliki
oleh seorang wirausaha.
Beberapa kekurangan yang
menjadi penyebab
kegagalan usaha
(Dr.
Basrowi,
2016,
Kewirausahaan untuk perguruan
tinggi, cetakan ke 3, Penerbit
Ghalia Indonesia, dan Prof.Dr.H.
Buchari
Alma
,
2016,
Kewirausahaan, cetakan ke 21,
Penerbit Alfabeta, Bandung).
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Mampu memahami dalam
manfaat dalam menyusun
dan
membuat
dan
menyelesaikan
suatu
rencana, dan apakah kita
layak
dalam memulai
usaha , jika memamg kita
layak bagaimana menyusun
rencana dalam memulai
suatu
usaha
dan
melakukan kegiatan usaha
dalam sehari hari serta
dapat menjelaskan kepada
mahasiswa
yang lain
dengan benar

Penyusunan Rencana Usaha,
dan memulai usaha
Kontekstual (50 menit)
1. Rencana usaha
Diskusi ( 50 Menit)
2. Manfaat rencana usaha
Tanyajawab (50menit)
3. Pembuatan rencana usaha
4. Menyelesaikan
rencana
usaha
5. Apakah anda layak memulai
usaha?
6. Menyusun rencana kegiatan
untuk memulai usaha
7. Kegiatan usaha sehari-hari
(Dr.
Basrowi,
2016,
Kewirausahaan untuk perguruan
tinggi, cetakan ke 3, Penerbit

 Memahami
berbagai Strategi
memilih
jenis
usaha
 Memahami
Unsur-unsur
utama
berwirausaha
 Memahami Sifatsifat yang harus
dimiliki
oleh
seorang
wirausaha.
 Memahami
Beberapa
kekurangan yang
menjadi
penyebab
kegagalan usaha
 Memahami
sebuah Rencana Tugas
pengerjaa
usaha
n soal
 Memahami
Manfaat rencana
usaha
 Memahami
Pembuatan
rencana usaha
 Memahami
Menyelesaikan
rencana usaha
 Memahami
Apakah
anda

10 %
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Ghalia Indonesia, dan Prof.Dr.H.
Buchari
Alma
,
2016,
Kewirausahaan, cetakan ke 21,
Penerbit Alfabeta, Bandung).
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Mampu memahami dalam Pengambilan risiko usaha
Kontekstual (50 menit)
pengambilan risiko usaha,
Diskusi ( 50 Menit)
dan macam-macam risik , 1. Pengertian risiko
Tanyajawab (50menit)
dan dapat menganalisis 2. Macam-macam risiko
risiko usaha serta dapat 3. Risiko usaha
mengevaluasi
terhadap 4. Analisis risiko usaha
bebagai
risiko
dalam 5. Evaluasi terhadap risiko
berwirausaha serta dapat
menjelaskan
kepada
mahasiswa
yang lain (Dr.
Basrowi,
2016,
dengan benar
Kewirausahaan untuk perguruan
tinggi, cetakan ke 3, Penerbit
Ghalia Indonesia, dan Prof.Dr.H.
Buchari
Alma
,
2016,
Kewirausahaan, cetakan ke 21,
Penerbit Alfabeta, Bandung).
Mampu
memahami Strategi mencapai keunggulan
Kontekstual (50 menit)
strategi dalam mencapai bersaing
Diskusi ( 50 Menit)
keunggulan
dalam
Tanyajawab (50menit)
bersaing, dan bagaimana 1. Strategi
mencapai
mempertahankan
dalam
keunggulan bersaing
keunggulan
bersaing, 2. Dasar
untuk
mencapai
analisis produk pesaing dan
keunggulan bersaing
jasa dari pesaing dengan 3. Mempertahankan
syarat
syarat
dalam
keunggulan bersaing











layak
memulai
usaha?
Memahami
Menyusun
rencana kegiatan
untuk
memulai
usaha
Memahami
Kegiatan usaha
sehari-hari
Memahami
Pengertian risiko Tugas
pengerjaa
Memahami
n soal
Macam-macam
risiko
Memahami Risiko
usaha
Memahami
Analisis
risiko
usaha
Memahami
Evaluasi
terhadap risiko

Memahami
Tugas
Strategi
pengerjaa
mencapai
keunggulan
n soal
bersaing
Memahami
Dasar
untuk
mencapai

5%

5%
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mencapai
keunggulan 4. Analisis produk dan atau jasa
dalam bersaing dengan
pesaing.
menerapkan sytategi dan 5. Syarat-syarat
strategis
bagaimana organisasi atau
mencapai
keunggulan
perusahaan dalam menilai
bersaing.
strategi bersaing serta 6. Penerapan strategi focus dan
dapat menjelaskan kepada
penilaian organisasi.
mahasiswa
yang lain
dengan benar.
(Dr.
Basrowi,
2016,
Kewirausahaan untuk perguruan
tinggi, cetakan ke 3, Penerbit
Ghalia Indonesia, dan Prof.Dr.H.
Buchari
Alma
,
2016,
Kewirausahaan, cetakan ke 21,
Penerbit Alfabeta, Bandung).
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Mampu memahami dalam
pengelolaan usaha dan
strategi
kewirausahaan,
bagaimana
mengelola
keuangan , dan tekhnik
dalam strategi pemasaran ,
dengan system manajemen
dalam
strategi
kewirausahaan serta dapat
menjelaskan
kepada
mahasiswa
yang lain
dengan benar

Pengelolaan usaha dan strategi
kewirausahaan
1. Pengelolaan keuangan
2. Teknik
dan
strategi
pemasaran.
3. Manajemen dan strategi
kewirausahaan.

Kontekstual (50 menit)
Diskusi ( 50 Menit)
Tanyajawab (50menit)






(Dr.
Basrowi,
2016,
Kewirausahaan untuk perguruan
tinggi, cetakan ke 3, Penerbit
Ghalia Indonesia, dan Prof.Dr.H.
Buchari
Alma
,
2016,

keunggulan
bersaing
Memahami
Mempertahanka
n
keunggulan
bersaing
Memahami
Analisis produk
dan atau jasa
pesaing.
Memahami
Syarat-syarat
strategis
mencapai
keunggulan
bersaing.
Memahami
Penerapan
strategi focus
dan
penilaian
organisasi.
Memahami
Tugas
dalam
pengerjaa
Pengelolaan
n soal
keuangan
Memahami
dalam
Teknik
dan
strategi
pemasaran
Memahami
dalam
Manajemen dan
strategi
kewirausahaan

5%
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Kewirausahaan, cetakan ke 21,
Penerbit Alfabeta, Bandung).
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Mampu memahami dalam
tekhnik
pengembangan
usaha dalam skala ekonomi
Indonesia , memperluas
cakupan
usaha
dan
bagaimana
memelihara
spirit dalam berwirausaha,,
sehingga
dapat
menumbuhkan semangat
dalam
mengembangkan
peluang usaha , dan
bagaima kiat kiat menjadi
sukses
dalam
berwirausahan serta dapat
menjelaskan
kepada
mahasiswa
yang lain
dengan benar

16

Teknik Pengembangan Usaha
Kontekstual (50 menit)
1. Perluasan skala ekonomi
Diskusi ( 50 Menit)
2. Perluasan cakupan usaha
Tanyajawab (50menit)
3. Memelihara spirit usaha
4. Menumbuhkan
semangat
mengembangkan
peluang
usaha.
5. Kiat-kiat
sukses
berwirausaha



Memahami
Tugas
dalam
Perluasan skala pengerjaa
n soal
ekonomi
 Memahami
Perluasan
cakupan usaha
 Memahami
dalam
Memelihara
spirit usaha
(Dr.
Basrowi,
2016,
 Memahami
Kewirausahaan untuk perguruan
bagaimana
tinggi, cetakan ke 3, Penerbit
Menumbuhkan
Ghalia Indonesia, dan Prof.Dr.H.
semangat
Buchari
Alma
,
2016,
mengembangka
Kewirausahaan, cetakan ke 21,
n
peluang
Penerbit Alfabeta, Bandung).
usaha.
 Memahami Kiatkiat
sukses
berwirausaha
EVALUASI AKHIR SEMESTER (EVALUASI YANG DIMAKSUDKAN UNTUK ENGETAHUI CAPAIAN HASIL BELAJAR
MAHASISWA.

5%

CATATAN :
1 sks = (50’ TM + 50’ PT + 60’ BM / MINGGU
TM
= Tatap Muka
PT
= Penugasan Terstruktur
Kerja
BM
= Belajar Mandiri

PS
PL

= Praktikum Simulasi (160 menit / minggu
= Praktikum Laboratorium (160 menit / minggu

T
P

= Teori (Aspek Ilmu Pengetahuan )
= Praktek (Aspek Keterampilan
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FORMAT RANCANGAN TUGAS
Nama Mata Kuliah
Program Studi
Fakultas

: Kewirausahaan
: Akuntansi
: Bisnis dan Ilmu Sosial

SKS
Pertemuan ke

: 3 sks
: 2, 3,4,5,6,8,9,10,13,14,15

A.TUJUAN TUGAS:
Mahasiswa mampu menjawab problem kewirausahaan dengan benar, sesuai materi yang diberikan
B. URAIAN TUGAS:
a. Obyek Garapan :
1. Mahasiswa mampu menjelaskan , apa yang dimaksud dengan : (1) Konsep Dasar Keirausahaan ; (2) Proses Kewirausahaan ; (3)
Menumbuhkan Jiwa dan Kompetensi Kewirausahaan dan Mengembangkan Semangat Wirausaha ; (4) Semangat Kerja dan faktor –
faktor yang mempengaruhi ; (5) Motivasi berwirausaha ; (6) Membangun Pendidikan berbasis Kewirausahaan ; (7) Pengembangan
Ide Usaha ; (8) Strategi Menangkap Peluang ; (9) Penyusunan Rencana Usaha dan Memulai Usaha ; (10) Pengambilan Risiko Usaha
; (11) Strategi Mencapai Keunggulan Bersaing ; (12) Pengelolaan Usaha dan Strategi Kewirausahaan ; (13) Tekhnik Pengembagan
Usaha.
2. Mahasiswa dibagi menjadi 6 kelompok dan setiap kelompok membahas materi per bab dan di presentasikan .
3. Mahasistegi mampu memahami materi dengan baik sesuai dengan metode yang diberikan.
4. Mahasiswa belajar berwirausaha dan mengembangkan serta berinovasi bagaimana usaha tersebut bisa di jual di pasaran.
b. Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan
 Membuat paper sesuai dengan materi
 Mempresentasikan paper tersebut
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c. Metode/Cara Pengerjaan (acuan cara/langkah pengerjaan)
 Menggunakan buku referensi sebagai acuan utama
 Dapat menggunakan referensi lain sebagai bahan tambahan
 Mencari kasus yang sesuai dengan materi
d. Deskripsi Luaran tugas yang dihasilkan:
Mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul .
e. Kriteria Penilaian
Kemampuan presentasi , dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul .

15

C.KRITERIA PENILAIAN

POLA PENILAIAN KOMPETENSI : Quis dan PR dan Presentasi
KRITERIA : Pemahaman Teori dan Analisis
DIMENSI
Skor
Quis

Tugas PR

Diskusi/Simulasi

Sangat Memuaskan
(Skor 100)
Mengerjakan
seluruh soal
dengan benar
Mengerjakan
seluruh soal
dengan benar
Penjelasan sangat
Tepat dan sangat
dipahami oleh
kelompok lain

Memuaskan

Batas

Di bawah standard

SKOR

(Skor 60)
Mengerjakan 60%
soal dengan benar

Kurang
Memuaskan
(Skor 40)
Mengerjakan 40%
soal dengan benar

(Skor 80)
Mengerjakan 80%
soal dengan benar

(Skor20)
Mengerjakan 20%
soal dengan benar

20%

Mengerjakan 80%
soal dengan benar

Mengerjakan60%
soal dengan benar

Mengerjakan 40%
soal dengan benar

Mengerjakan 20%
soal dengan benar

50%

Penjelasan Tepat
dan dipahami oleh
kelompok lain

Penjelasan cukup
tepat dan cukup
dipahami

Penjelasan kurang
tepat dan kurang
dipahami

Penjelasan Tidak
tepat dan tidak
dipahami

30%

LAMPIRAN – LAMPIRAN:
1. Lecture Notes: power point
2. Lembar Kerja : Soal Quis, Format Penilaian)
3. Selected Reading Material (daftar alamat web; buku; print out artikel; fotocopy)
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