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PENGEMBAGAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS PROYEK 
PADA MATAKULIAH MANAJEMEN USAHA BUTIK GUNA 
PERCEPATAN PENUMBUHAN WIRAUSAHAWAN BARU 

Abstrak 

Tidak diragukan lagi bahwa keberhasilan pendidikan kewirausahaan di 
perguruan tinggi yang diupayakan melalui pembelajaran Matakuliah 
Kewirausahaan telah berhasil meningkatkan minat benvirausaha mahasiswa 
Indonesia sampai pada tingkat yang cukup tinggi. Namun, minat yang tinggi 
tersebut umumnya belum mampu menggerakan mereka untuk benar-benar mampu 
dan berani membuka usaha (starting and managing ventures) begitu menamatkan 
studi sebagaimana yang diinginkan dalam tujuan akhir pendidikan kewirausahaan. 
Oleh sebab itu, minat berwirausaha yang sudah dibangun tersebut hams 
ditindaklanjuti dengan matakuliah lain yang "berorientasi bidang usaha" dan 
dilengkapi dengan "faktor pemicu" (friggering factors) guna memecahkan 
masalah-masalah yang menghambat sehingga mahasiswa benar-benar dapat "in 
action" mewujudkan sebuah usaha baru selagi berstatus mahasiswa. 

Penelitian dengan metode research and development ini ditujukan untuk 
menghasilkan model pembelajaran matakuliah "Manajemen Usaha Butik" dengan 
model terobosan yang berani dan efektif mampu mencetak wirausahawan baru di 
kalangan mahasiswa selagi mereka menyelesaikan studinya dengan memberikan 
faktor pemicu berupa bantuan pinjaman modal awal pembukaan unit usaha baru. 
Model pembelajaran yang dihasilkan telah diujicobakan secara terbatas pada 
Semester Gasal Januari-Juni Tahun Akademik 201 112012 di Program Studi Tata 
Busana, Jurusan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik UNP, dengan uji 
validitas menggunakan metode The one grouppretest-post test design atau desain 
penelitian kelompok tunggal melalui pemberian angket pra dan pasca perlakuan 
terhadap 40 mahasiswa saln pel penelitian. 

Uji coba model pembelajaran telah berhasil mendirikan sebuah usaha 
butik, dimiliki oleh 40 mahasiswa pengusaha sampel penelitian, berpatungan 
dengan dosen pengampu matakuliah yang bersangkutan, berlokasi di JI. Teratai, 
Air Tawar Padang, dengan total modal usaha sebesar Rp 150 juta rupiah. 

Hasil angket menunjukan bahwa kemampuan mahasiswa untuk 
benvirausaha dengan membuka usaha baru sebelum perlakuan persentase rata-rata 
skornya termasuk dalam kategori "sedang" atau 68,27% dari skor ideal, sedangkan 
setelah perlakuan meningkat menjadi kategori "sangat tinggz"' atau 86,16% dari 
skor ideal. Uj i validitas model menggunakan Program SPSS Versi 1 6 menunjukan 
bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara persentase rata-rata skor pretest 
dengan posttest pada tingkat kepercayaan 95% atau a = 0,05. 



Halaman 

HALAMAN JUDUL ........................................................................................ i 
LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PENELITIAN . . DISERTASI DOKTOR ..................................................................................... 11 

SURAT PERNYATAAN LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN ... PENELITIAN DISERTASI DOKTOR ............................................................... 1 1 1  

ABSTRAK .......................................................................................................... v 

DAFTAR IS1 ................................................................................................ vi 
... 

DAFTAR TABEL ............................................................................................ V I I I  

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... ix 

DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................ x 

I . PENDAHULUAN ........................................................................................ 1 

A . Latar Belakang ....................................................................................... 1 

B . Tujuan Khusus ..................................................................................... 2 

C . Manfaat Penelitian .................................................................................. 2 

D . Urgensi Penelitian ................................................................................... 3 

I1 . STUD1 PUSTAKA ....................................................................................... 6 

A . Mata Kuliah Manajemen Usaha Butik .................................................... 6 

I . Usaha Butik ...................................................................................... 6 

2 . Pembelajaran Mata Kuliah Manajemen Usaha Butik ........................ 6 

B . Pengembangan Model Pembelajaran Mata Kuliah Manajemen 
Usaha Butik Berbasis Pemberian Pinjaman Modal Awal Pembukaan 
Usaha ................................................................................................. 7 

1 . Model-model Acuan Penumbuhan Wirausahawan dan Usaha Baru .. 7 

2 . Teori Pengembangan Model Suatu Mata Kuliah ............................... 9 

III . METODOLOG1 PENELITI AN ............................................................... 14 

A . Desain Penelitian ................................................................................. 14 

B . Tempat dan Waktu Penel itian ............................................................... 1 7 

............................................................ C . Populasi dan Sampel Penelitian 17 

............................. D . Instrumen Penelitian dan Pengembangan Instrumen 17 

E . Penyajian dan Teknik Analisis Data ..................................................... 19 

IV . HASIL PENELlTlAN DAN PEMBAHASAN ........................................... 22 
. . 

A . Temuan Penel~t~an ............................................................................. 2 2  

1 . Model Pembelajaran Hasil Pengembangan ..................................... 22 



2 . Data Pretest dan Posttest Penelitai .................................................. 30 

a . Teknik Pendeskripsian Data ...................................................... 30 

b . Hasil pengolahan data pretest dan posttest indikator 
............................................ motivasi benvirausaha mahasiswa 31 

c . Hasil pengolahan data pretest dan posttest indikator 
pengetahuan benvirausaha mahasiswa ...................................... 33 

d . Hasil pengolahan data pretest dan posttest indikator 
keterampilan benvirausaha mahasiswa ..................................... 3 5  

e . Hasil pengolahan data pretest dan posttest indikator 
pengalaman benvirausaha mahasiswa ....................................... 37 

f . Hasil pengolahan data pretest dan posttest indikator 
kemampuan menjalin kerjasama benvirausaha mahasiswa ........ 39 

g . Hasil pengolahan data pretest dan posttest indikator 
keberanian menanggung resiko benvirausaha mahasiswa .......... 41 

h . Hasil pengolahan data pretest dan posttest indikator 
pengaruh faktor pemicu benvirausaha mahasiswa ..................... 43 

i . Hasil pengolahan data pretest dan posttest variabel 
kemampuan benvirausaha mahasiswa ....................................... 45 

B . Pembahasan ........................................................................................ 4 7  

1 . Tujuan Pembelajaran Hasil Pengembangan .................................... 47 

2 . Analisis Strategi dan Proses Pembelajaran ...................................... 48 

3 . Implementasi Model ....................................................................... 50 

C . Keterbatasan Penelitian ....................................................................... 52 

V . KESIMPULAN. IMPLIKASI. DAN SARAN ............................................ 54 

A . Kesimpulan .......................................................................................... 54 

B . Implikasi .............................................................................................. 56 

C . Saran ............................................................................................... 57 

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 60 

LAMPIRAN ............................................................................................ 63 



DAFTAR TABEL 

Halaman 

I .  Model-model Pembelajaran berdasarkan Rumpun Model dan Orientasi 
Pokoknya ............................... .. ............................................................ 10 

2. Kisi-kisi penelitian "Pengembangan Model Pembelajaran Matakuliah 
Manajemen Usaha Butik Berbasis Proyek Penumbuhan Usaha Baru Bagi 
Mahasiswa Tata Busana" ....................................................................... 18 

................... 3. Kategori penafsiran persentase skor masing-masing responden 2 1 



DAFTAR GAMBAR 

Gambar Halaman 

I .  Model-model Penumbuhan Unit Usaha Baru di Indonesia ............................ 8 

2. Tahapan Penelitian Pengembangan Model Pembelajaran Mataku liah 
Manajemen Usaha Butik ............................................................................. 15 

3. Grafik persentase ratas-rata skor pretest dan posttes indikator motivasi 
berwirausaha mahasiswa Tata Busana ......................................................... 3 1 

4. Grafik persentase ratas-rata skor pretest dan posttes indikator pengetahuan 
berwirausaha mahasiswa Tata Busana ........................................................ 33 

5. Grafik persentase ratas-rata skor pretest dan posttes indikator keterampilan 
benvirausaha mahasiswa Tata Busana ........................................................ 35 

6. Grafik persentase ratas-rata skor pretest dan posttes indikator pengalaman 
benvirausaha mahasiswa Tata Busana ........................................................ 37 

7. Grafik persentase ratas-rata skor pretest dan posttes indikator kemampuan 
menjalin kerjasama berwirausaha mahasiswa Tata Busana .......................... 39 

8. Grafik persentase ratas-rata skor pretest dan posttes indikator keberanian 
menanggung resiko benvirausaha mahasiswa .............................................. 42 

9. Grafik persentase ratas-rata skor pretest dan posttes indikator pengaruh 
faktor pemicu berwirausaha mahasiswa Tata Busana ................................... 43 

10. Grafik persentase ratas-rata skor pretest dan posttes indikator pengaruh 
faktor pemicu benvirausaha mahasiswa Tata Busana .................................. 45 



DAFTAR LAMPIRAN 

Lam piran Halaman 

I .  D a h r  Nama Sampel Penelitian ................................................................. 64 

2. Angket Penelitian Kecenderungan Benvirausaha Mahasiswa Tata 
Busana Tahun 2012 .................................................................................... 65 

3. Uji Validitas Dan Realibilitas Angket Penilaian Kemampuan 
Benvirausaha Mahasiswa Tata Busana ....................................................... 68 

4. Total Skor, Persentase Skor, Dan Kategori Rata-Rata Skor Pretest Dan 
Posttest Kemampuan Benvirausaha Mahasiswa Sampel Penelitian 
(Berdasarkan lndikator Penelitian) .......................................................... 73 

5 .  Uji Statistik T Test Perbedaan Persentase Rata-Rata Skor Antara Pretest 
Dengan Posttest Penilaian Kemampuan Benvirausaha Mahasiswa Tata 
Busana Per Indikator .................................................................................. 84 

6. Foto Dokumentasi Pelaksanaan Penelitian (Opening Ceremony 
Unit Usaha Butik) ................................................................................... 101 



I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Upaya penumbuhan wirausahawan baru di kalangan mahasiswa Indonesia 

saat ini sudah sangat mendesak untuk direalisasikan. Sebab, tingkat 

pengangguran di kalangan tamatan perguruan tinggi dari tahun ke tahun semakin 

bertambah tinggi sementara mahasiswa Indonesia umumnya masih tetap 

berorientasi sebagai pencari kerja (job seeker), belum lagi berorientasi sebagai 

job creator. Kondisi seperti ini secara akumulatif akan menambah tingginya 

tingkat pengangguran yang sudah ada. Oleh sebab itu perlu diupayakan adanya 

suatu model pembelajaran yang efektif, berani, dan mampu mengubah orientasi 

mahasiswa dari job seeker menjadi job creator sehingga tumbuh ribuan 

wirausahawan baru di kalangan mahasiswa selagi mereka masih menyelesaikan 

studi atau masih berstatus mahasiswa. 

Menurut hasil penelitian komparatif Indarti dan Rostianti (2008:20), 

pendidikan kewirausahaan di Indonesia telah berhasil meningkatkan minat 

benvirausaha mahasiswa sampai pada tingkat yang cukup tinggi, mencapai 

63.71% dari skor maksimal, melebihi minat benvirausaha mahasiswa negara- 

negara maju, seperti Jepang (54,42%) dan Nonvegia (43,43%). Namun, minat 

yang tinggi tersebut umumnya belum sampai pada tingkat berani dan mampu 

memulai dan mengelola usaha baru sebagaimana yang diinginkan dalam tujuan 

akhir pendidikan kewirausahaan. Ketidakberanian dan ketidakmampuan memulai 

dan mengelola usaha baru secara langsung setelah menamatkan studi di kalangan 

alumni perguruan tinggi menurut hasil penelitian Ernawati (2000) disebabkan oleh 

berbagai faktor penghambat, salah satu yang sangat berpengaruh adalah ketidak- 

tersediaan modal awal pembukaan usaha. 

Modal awal pembukaan usaha baru menurut Alma (2000) mutlak 

diperlukan dan hams dicari sampai mencukupi sesuai dengan perencanaan. Jika 

modal awal pembukaan usaha dapat disediakan, pembukaan usaha baru pasti 

dapat dilakukan selagi peserta didik masih berstatus mahasiswa melalui model 

pembelajaran mata kuliah bidang usaha tertentu. Dosen yang telah 

berpengalaman benvirausaha di bidang keahliannya pasti mampu membimbing 



mahasiswa membuka usaha baru melalui model pembelajaran yang akan 

diterapkannya. 

Mengingat: (1) kebanyakan mahasiswa Indonesia berasal dari keluarga 

miskin yang masih mengharapkan beasiswa untuk penyelesaian studinya sehingga 

mereka tidak mampu menyediakan modal awal pembukaan usaha, (2) pengalaman 

berwirausaha bertahun-tahun yang sudah penulis miliki, dan (3) adanya modal 

awal pembukaan unit usaha butik yang bisa dipinjamkan kepada mahasiswa maka 

dengan penuh keberanian penulis berketetapan hati mengembangkan model 

pembelajaran Matakuliah Manajemen Usaha Butik yang penulis ampu melalui 

suatu penelitian empiris guna mengubah orientasi mahasiswa dari job seeker 

menjadi job creator guna memicu tumbuhnya wirausahawan baru di kalangan 

mahasiswa. 

B. Tujuan Khusus 

Penelitian ini secara khusus ditujukan untuk menguji efektifitas dan 

mendapatkan validitas "Model Pembelajaran Berbasis Proyek pada Matakuliah 

Manajemen Usaha Butik Berbasis Penumbuhan Wirausahawan Baru Berbantuan 

Pinjaman Modal Pembukaan Usaha" yang sudah penulis gagas. Dengan model 

pembelajaran seperti ini maka mahasiswa akan menggondol dua gelar setelah 

menamatkan studinya, yaitu sarjana dan sekaligus penpsaha. 

C. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai: 

1. Model pembelajaran penumbuhan unit usaha baru di kalangan mahasiswa 

melalui mata kuliah yang berorientasi bidang usaha yang dapat diterapkan di 

semua perguruan tinggi di Indonesia. 

2. Bahan pertimbangan bagi pemerintah guna lebih memberikan perhatiannya 

untuk menumbuhkan wirausahawan barul unit usaha baru di kalangan 

mahasiswa guna menurunkan tingkat pengangguran terdidik. 

3. Bahan pertimbangan bagi pemerintah, khususnya Direktorat Pendidikan 

Tinggi (DIKTI) untuk mengupayakan pemberian bantuan pinjaman modal 



4. awal pembukaan usaha baru bagi mahasiswa yang ingin benvirausaha melalui 

pembelajaran mata kuliah bidang usaha tertentu. 

5. Bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk menyediakan dan menyalurkan 

kredit pembukaan usaha baru kepada mahasiswa melalui dosen pengampu 

mata kuliah bidang usaha, yang lazim disebut dengan istilah "bapak angkat" 

dalam pengembangan usaha. 

6. Bahan pertimbangan bagi pimpinan perguruan tinggi guna memberikan 

dorongan, kesempatan, modal, dan bimbingan kepada dosen pengampu mata 

kuliah bidang usaha agar mampu benvirausaha di bidang keahliannya 

sehingga mampu pula menjadi bapak angkat bagi mahasiswanya yang ingin 

benvirausaha. 

D. Urgensi Penelitian 

Tidak diragukan lagi bahwa wirausahawan memegang peranan yang 

sangat penting dalam pembangunan suatu negara. Menurut Perserikatan Bangsa- 

Bangsa (PBB) dalam Alma (2000) dinyatakan bahwa suatu bangsa akan berhasil 

membangun negaranya bila memiliki wirausahawan sebanyak 2% dari jumlah 

penduduknya. Saat ini jumlah penduduk Indonesia yang berani mengambil resiko 

menjadi wirasusahawan tidak lebih dari 0,80%. Oleh sebab itu, saat ini Direktorat 

Pendidikan Tinggi (Dikti) menjadikan program kewirausahaan sebagai prioritas 

nasional yang hams dijalankan oleh seluruh perguruan tinggi di Indonesia 

(Invandi, 2009).. 

Memulai benvirausaha bagi mahasiswa tidaklah semudah dosen 

menganjurkannya. Sebab, menurut Wiratmo (1996:22) wirausahawan memikul 

resiko finansial, psikologis dan sosial yang sangat berat, lebih-lebih dalam 

lingkungan budaya masyarakat yang menganggap profesi wirausahawan sebagai 

profesi yang kurang terhormat, pekerjaan rendah, tidak jujur, kikir, agresif, 

ekspansif, penuh persaingan, penghasilan tidak tetap, dan sebagainya. Sikap 

negatif yang terbentuk dalam masyarakt terhadap profesi wirausahawan menurut 

Alma (2000:2) menyebabkan orang tua mahasiswa berusaha mengarahkan minat 

dan perhatian anak-anaknya untuk menjadi pegawai negeri setelah mendapatkan 

titel kesarjanaan. Oleh sebab itu, minat yang tinggi untuk benvirausaha yang 



telah berhasil ditumbuhkan melalui Matakuliah Kewirausahaan kurangl belum 

berhasil menggerakan tumbuhnya usaha baru di kalangan mahasiswa. 

Minat benvirausaha dapat melemah atau bahkan hilang jika tidak 

diperkuat dan ditingkatkan sampai menjelma menjadi perilaku kewirausahaan 

yang handal. Faktor-faktor yang berpengaruh besar dalam memperkuat minat dan 

kemauan memulai berwirausaha adalah ketersediaan modal awal pembukaan 

usaha baru, motivasi, pengetahuan, ketemmpilan, pengalaman kerja, kerjasama 

kelompok, keberanian menanggung resiko, bimbingan, dan faktor pemicu. Oleh 

karena umurnnya mahasiswa Indonesia berasal dari keluarga miskin, maka modal 

awal pembukaan usaha baru tidak bisa disediakan. Akhirnya, minat yang tinggi 

yang telah dibangun melalui Matakuliah Kewirausahaan berangsur-angsur hilang. 

Pada Program Studi Tata Busana yang ada di beberapa perguruan tinggi di 

Indonesia terdapat Matakuliah Manajemen Usaha Butik. Salah satu tujuan 

perkuliahannya adalah untuk menumbuhkan usaha butik di kalangan mahasiswa. 

Selama ini model pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah ini adalah 

model pembelajaran "Membuat replika usaha butik". Namun dalam 

pelaksanaannya terdapat banyak kelemahan, terutama dalam ha1 sarana dan 

prasarana pendukungnya. Ruang dan peralatan showroomnya tidak memenuhi 

kriteria sebagaimana yang diajarkan, umumnya kecil dan sempit, tidak nyaman 

dan tidak ber-AC. Dengan model pembelajaran seperti itu ternyata mahasiswa 

masih belum berani membuka usaha butik yang sesungguhnya. 

Modal awal sebuah usaha butik saat ini sekitar Rp150 juta. Modal awal 

sebesar itu mutlak ada dan hams dicari sampai mencukupi untuk menggerakan 

langkah pertama usaha butik. Oleh karena kebanyakan orang tua mahasiswa 

Indonesia tergolong miskin maka untuk menyediakan modal awal sebesar itu 

mustahil bagi mereka. 

Dosen pada hakikatnya merupakan orang tua dari mahasiswanya. la 

berkewajiban membina mahasiswa sampai mampu hidup mandiri sebagaimana 

yang dicicta-citakan oleh Ilmu Pendidikan. Saat ini di Kementerian Pendidikan 

Nasional belum ada metode pembelajamn kewirausahaan yang efektif mampu 

menumbuhkan usaha baru di kalangan mahasiswa. Di lain pihak, Kementerian 



Pertanian sudah sejak lama berhasil menumbuhkan berjuta-juta unit usaha baru 

dan wirausahawannya yang sukses dengan dukungan dana trilyuan rupiah dari 

pemerintah, berupa penumbuhan unit usaha kebun plasma kelapa sawit dengan 

jutaan petani plasmanya (wirausahawan di bidang pertanian) melalui Program 

Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-BUN). 

Mengingat diperlukannya modal yang cukup untuk memulai suatu usaha 

sementara mahasiswa tidak bisa menyediakannya maka dosen dan semua 

komponen pendidikan hams berupaya meyakinkan pemerintah dengan hasil-hasil 

penelitian yang relevan, guna mendukung dikeluarkannya kebijakan penyediaan 

dana untuk pembukaan usaha baru bagi mahasiswa melalui matakuliah bidang 

usaha sebagaimana dukungan yang telah diberikan pemerintah kepada para petani 

melalui Program Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-BUN). 



A. Matakuliah Manajemen Usaha Butik 

1. Usaha Butik 

Butik merupakan suatu usaha di bidang busana, berupa showroom yang 

menjual pakaian jadi berkualitas tinggi, bahan tekstil mutakhir, perlengkapan dan 

asesoris busana yang berkualitas, serta dilengkapi dengan unit pelayanan 

pembuatan pakaian sesuai dengan model yang dikehendaki konsumen (Emawati, 

2002). Oleh karena barang-barang yang dijual di butik berkualitas tinggi, 

eksklusif, dan disertai dengan pemberian pelayanan prima kepada masing-masing 

konsumen, maka usaha butik tergolong usaha yang diperuntukan guna memenuhi 

kebutuhan busana bagi kalangan menengah ke atas. 

Karena sifatnya yang eksklusif, lokasi usaha butik biasanya berada di 

kawasan yang nyaman, terhindar dari hiruk pikuk-keramaian. Bangunan gedung 

usaha butik biasanya megah, dengan pekarangan dan ruang parkir yang cukup 

luas. Ruangan showroomnya nyaman, dilengkapi dengan AC dan perabotanl 

fumitur yang mewah. Wiraniaganya ramah-ramah dan mampu memberikan 

perhatian penuh kepada konsumen. Disamping itu desainemyapun mampu 

memberikan saran terbaik untuk kesempumaan penampilan berbusana bagi 

masing-masing konsumen. 

2. Matakuliah Manajemen Usaha Butik 

Matakuliah Manajemen Usaha Butik adalah salah satu dari tiga matakuliah 

bidang usaha pada Program Studi Tata Busana, Jurusan KK, FT UNP dan 

universitas-universitas lainnya di Indonesia. Menurut Buku Pedoman Akademik 

Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang Tahun 200812009, sinopsisnya 

sebagai berikut: "Pengetahuan tentang manajemen usaha butik, meliputi bentuk 

badan usaha, struktur organisasi dan unit produksi (desain, pola, menjahit, 

aksesoris, dan penetapan biaya), merencanakan penataan showroom, dan mampu 

membuka dan mengelola usaha butik". 

Pembelajaran matakuliah Manajemen Usaha Butik memberikan 

pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa tentang manajemen usaha butik, 



meliputi bentuk badan usaha dengan struktur organisasinya, pengelolaan unit 

produksi dengan cakupan desain, pola, menjahit, aksesoris, dan penetapan biaya 

produksi, serta kemampuan menata showroom, dengan tujuan mahasiswa mampu 

membuka dan mengelola sebuah usaha butik. 

Materi perkuliahan Matakuliah Manajemen Usaha Butik mencakup: (1) 

Pemahaman dan orientasi usaha butik, (2) Prosedur pendirian usaha butik, (2) 

Membuat proposal usaha butik, (3) Studi banding1 observasi ke perusahaan- 

perusahaan terkait, (4) Penataan showroom butik, (5) Pelayanan prima usaha 

butik, (6) Pengelolaan ruang produksi butik (mencakup: seleksi desain, pengadaan 

pola, pemotongan, penjahitan, dan pengemasan), dan (7) Evaluasi usaha 

(mencakup: keuntunganl kerugian dan perencanaan jangka panjang). 

Kompetensi yang diharapkan setelah selesai mengikuti perkuliahan 

mencakup: (1) Mahasiswa mampu merancang struktur organisasi usaha butik dan 

menetapkan job deskription masing-masing bagiannya, (2) Mahasiswa mampu 

membuat proposal usaha butik, (3) Mahasiswa mampu membangun kerjasama 

dengan perusahaan-perusahaan terkait untuk mendapatkan barang-barang fashion, 

(4) Mahasiswa berani dan mampu membuka perusahaan butik, (5) Mahasiswa 

mampu menata showroom butik, (6) Mahasiswa mampu menjalankan usaha butik, 

(7) Mahasiswa mampu mengelola ruang produksi butik, dan (8) Mahasiswa 

mampu melakukan evaluasi usaha butik. 

Strategi perkuliahan yang digunakan adalah: tatap muka melalui ceramah, 

presentasi, diskusi, tugas mandiri, tugas kelompok, dan praktikum, sedangkan 

evaluasi atau penilaian dilakukan terhadap tugas mandiri, tugas kelompok, 

partisipasi, ujian tengah semester, dan ujian semester. Bobot penilaian sebagai 

berikut: Ujian Mid Semester lo%, IJjian Akhir Semester 20%, Kegiatan 

Praktikum 50%, Laporan Praktikum 15%, dan Partisipasi Aktif 5%. 

B. Pengembangan Model Pembelajaran Matakuliah Manajemen Usaha 
Butik Berbasis Pemberian Pinjaman Modal Awal Pembukaan Usaha 

1. Model-model Acuan Penumbuhan Wirausahawan dan Usaha Baru 

Model-model penumbuhan wirausahawan dan unit usaha baru yang dapat 

digunakan sebagai acuan dalam pengembangan model pembelajaran Matakuliah 
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Manajemen Usaha Butik berbasis pemberian pinjaman modal awal penumbuhan 

usaha jenisnya sangat banyak. Menurut hasil penelitian Sri Lestari HS (2009) 

terdapat 18 model penumbuhan unit usaha baru di Indonesia yang 

dikelompokkannya menjadi 4 model, yaitu: (1) Model Formal-Bisnis, (2) Model 

Formal Non-Bisnis, (3) Model Informal, dan (4) Model Program Pemerintah 

seperti terlihat pada Gambar 1. 

Model program pemerintah maksudnya adalah model penumbuhan unit 

usaha yang distimulan oleh program pemerintah, seperti: model pengembangan 

kelompok self employed yang dilakukan oleh Depnaker, program pemberdayaan 

Sentra UKM dan Prospek Mandiri yang dilakukan oleh Kementerian Negara 

Koperasi dan UKM, serta berbagai program pemberdayaan masyarakat lainnya 

yang dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah di pusat dan daerah. 

MODEL PENUMBUHAN 
UNIT USAHA BARU 

I + + 
Kontrak Non 

- Waralaba ~ o G a k  
- lnkubator - Ruka 
- MLMl Cabang 

Direct - Diversifi 
Selling kasi 

- Sub Usaha 
Kontrak 

Pendidikan D 
Pelatihan D 
Asosiasil 
Koperasi 

Mentoring a 

Pekerja t.cl 
Kebetulan Ada 

Kesempatan M 
Prospek 
Mandiri 

Pekerja 
Mandiri 

Gambar 1. Model-model Penumbuhan Unit Usaha Baru di Indonesia 
Sumber: Sri L'estari HS (2009) 

Akhir-akhir ini, di perguruan tinggi telah diperkenalkan pula Program 

Kreativitas Mahasiswa (PKM), yaitu program bantuan modal pembukaan usaha 

baru bagi mahasiswa yang berminat untuk benvirausaha, dananya sebesar Rp 10 

juta untuk tiap kelompok mahasiswa (Dikti, 2010). Untuk kalangan dosenpun 

disediakan Program Usaha Jasa dan Industri (UJI) yang kini berubah nama 



menjadi Ipteks bagi Inovasi dan Kreatifitas Kampus (IbIKK) dengan bantuan 

dana mencapai Rp300 juta untuk 3 tahun kegiatan (Dikti, 2009). 

Di Kementerian Pertanian telah lama diterapkan model penumbuhan 

wirausahawan (petani) dan unit usaha taninya, yaitu model Program Perusahaan 

Inti Rakyat-Perkebunan atau disingkat PIR-BUN (BIP Sumbar, 1985). Model ini 

telah berhasil memicu tumbuhnya berjuta-juta wirausahawan dan unit usaha baru. 

Di kalangan petani sudah lama disediakan dana pinjaman pembukaan usaha baru 

oleh pemerintah, besarnya tidak kurang Rp50 juta per orang. Penggunaan dana 

ini diorganisir oleh Perkebunan Besar yang sudah berpengalaman di bidangnya 

guna menumbuhkan usaha baru berupa kebun-kebun sawit, karet, kakao, dan dan 

komoditas lainnya untuk luas kebun 2 ha masing-masing petani, tanpa melihat 

tingkat pendidikannya. Para pejabat di Kementerian Pertanian telah berhasil 

meyakinkan pembuat kebijakan di negara ini untuk menyediakan dana yang 

sangat besar, trilyunan rupiah, guna mengurangi tingkat pengangguran di 

kalangan petani dengan menumbuhkan berjuta-juta wirausahawan (petani) sawit, 

karet dan kakao tersebut. 

2. Teori Pengembangan Model Pembembelajaran Suatu Matakuliah 

Model secara khusus. menurut Joice dan Weil dalam Depdiknas (2004: 15) 

diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam 

melakukan kegiatan. Dalam konteks pembelajaran, model pembelajaran dapat 

diartikan sebagai kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis 

dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar yang 

sudah ditetapkan. 

Secara umum, Depdiknas (2005: 14-15) membagi model pembelajaran ke 

dalam 6 kelompok, yang secara secara ringkas disajikan seperti pada tabel 1. 

Setiap model pembelajaran di atas memiliki unsur-unsur berikut 

(1) Sintakmatik, yaitu tahap-tahap kegiatan dari model, (2) Sistem sosial, yaitu 

situasi atau suasana dan norma yang berlaku dalam model, (3) Prinsip reaksi, 

yaitu pola kegiatan yang menggambarkan cara yang seharusnya dilakukan dosen 

dalam memandang, memperlakukan, dan memberikan tanggapan terhadap 

mahasiswa, (4) Sistem pendukung, yaitu semua sarana, bahan dan alat yang 



diperlukan untuk menerapkan model pembelajaran, dan (5) Dampak langsung, 

yaitu hasil belajar yang dicapai langsung seusai proses pembelajaran dan dampak 

pengiring, berupa hasil belajar dalam proses belajar jangka panjang (Depdiknas, 

2005). 

Tabel 1. Model-model Pembelajaran berdasarkan Rumpun Model dan Orientasi 
Pokoknya 

Dalam banyak hal, mendesain model pembelajaran dapat dimulai dengan 

upaya copying atau menjiplak proses dan langkah-langkah pembelajaran yang 

sudah ada yang disebut model pemagangan. Model pemagangan dapat 

diilustrasikan dengan cam orang tua memberi pelajaran kepada anaknya 

melakukan aktivitas sehari-hari dalam rumah tangga. Model pemagangan ini 

dimulai ketika orang tua mendasarkan "program pembelajaran" kepada anaknya 

menurut pengalaman pribadinya. Selanjutnya, anak meniru semua yang diajarkan 

dan dilakukan orang tuanya melalui proses mendengar, melihat, mengamati, 

meniru, atau mencontoh secara langsung. Dalarn ha1 ini, dari satu sisi 

pembelajaran dapat dilihat sebagai sebuah proses, yaitu membuat makna atas 

pengalaman yang diperolehnya dan dari sisi yang lain sebagai proses kognitif, 
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- lntcmalisasi Nilai 
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yaitu mendapatkan dan membangun pengetahuan atas apa yang telah 

dilakukannya. 

Menurut Kemp (1985:lO) terdapat 4 elemen kunci dalam desain 

pembelajaran, rinciannya dapat diketahui dengan menjawab pertanyaan- 

pertanyaan berikut ini: 

"(1) For whom is program beeing developed? (characteristics of learner or 
trainees; (2) What do you want the learner or trainees to learn or be able to 
do? (objectives); (3) How is the subjectcontent or skillbest learned? 
(teaching1 learning methods and activities); and (4) How do you determine 
the exent to which the learning has been achieved? (evaluation 
procedures). 

Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas diketahui keempat 

elemen kunci dalam desain pembelajaran, yaitu: ( I )  siswal mahasiswa, (2) 

sasaranl objektif pembelajaran, (3) metoda dan aktivitas pembelajaran, dan (4) 

evaluasi pembelajaran. Keempat elemen tersebut saling berhubungan antara satu 

dengan yang lain membentuk satu kesatuan rancangan atau desain pembelajaran 

yang terintegrasi. 

Selanjutnya Kemp (1 985) menambahkan 10 elemen dalam proses 

menyusun desain pembelajaran yang komprehensif, yaitu: (1) mengakses berbagai 

kebutuhan pembelajaraan (learning needs) untuk menyusun program 

pembelajaran; menentukan sasaran-sasaran, batasan-batasan (consiraim), dan 

prioritas-prioritas (priorities) yang diharapkan, (2) menyeleksi berbagai topik 

(topics) atau tugas-tugas (job tasks) yang akan diberikan dan menentukan tujuan 

umum yang akan dicapai, (3) memeriksa atau menentukan karakteristik pengajar 

atau pelatih, (4) mengidentifikasi subject content dan menganalisis komponen- 

komponen tugas (tasks) yang berhubungan dengan sasaran (goals) dan tujuan 

(purposes), (5) membuat pernyataan mengenai sasaran pembelajaran yang akan 

dicapai melalui subject content dan task components, (6) merancang aktivitas 

pembelajaran (teaching/ learning activities) untuk mencapai sasaran pembelajaran 

yang sudah ditentukan, (7) menyeleksi sumber-sumber untuk mendukung 

aktivitas pembelajaran, (8) menetapkan sarana dan prasarana pendukung (support 

services) untuk mengembangkan dan mengimplementasikan desain pembelajaran, 

(9) menyiapkan evaluasi untuk menilai hasil pembelajaran dan tujuan program 



yang telah dicapai atau pencapaian (ozttcomes) program pembelajaran, dan 

(10) menentukan preparasi pengajar atau pelatih untuk mempelajari topik dengan 

memberikan pre-test kepada mereka. 

Di lain pihak, Dick dan Carey (1 985) menjelaskan model pendekatan 

sistem dalam mendesain pembelajaran yang memuat 10 kompenen, yaitu: ( I )  

mengidentifikasi tujuan instruksional (identrfiing an instructional goal) dengan 

menjelaskan keinginad kebutuhan (need assesment) para pembelajar, ( 2 )  

membuat analisis instruksional (conducting an instructional analysis), dengan 

menjelaskan tipe atau jenis pembelajaran yang dibutuhkan pembelajar, (3) 

mengidentifikasi karakteristik dan perilaku awal (ident~&ing ently behavior and 

characteristics), termasuk di dalamnya mengidentifikasi keterampilan minimal 

yang harus dicapai oleh pembelajar dan langkah-langkah prosedural yang secara 

spesifik hams diidentifkasi sebelum memulai pembelajaran, (4) menuliskan 

berbagai sasaran kinerja (writing performance objectives), berupa sesuatu yang 

akan dikerjakanl diusahakan pembelajar setelah proses pembelajaran selesai yang 

dinyatakan secara spesifik berdasarkan analisis instruksional dan pernyataan entr?, 

behavior, ( 5 )  mengembangkan acuan kriteria butir tes (developing criterion- 

referenced test item) berdasarkan sasaran pembelajaran, (6) mengembangkan 

strategi isntruksional (developing an instuctional strategy) berdasarkan informasi 

yang diperoleh dari kelima langkah sebelumnya, kemudian mengidentifikasi 

strategi yang dipakai dalam proses pembelajaran dan media yang digunakan 

dalam mencapai tiap-tiap sasaran materi ajar, (7) mengembangkan dan 

menyeleksi pembelajaran (developing and selecting instruction), termasuk di 

dalamnya petunjuW pedoman pembelajaran, materi pembelajaran, tes, dan 

petunjuk bagi pembelajarl instruktur, (8)  mendesain dan membuat evaluasi 

formatif (designing and conducting the formative evaluation) dengan mengacu 

kepada tiga bentuk evaluasi formatif, yaitu: evaluasi satu persatu atau per 

individu, evaluasi kelompok (kecil), dan evaluasi lapangan, (9) merevisi 

pembelajaran (revising instruction) yang merupakan langkah akh ir dan sekaligus 

juga merupakan langkah awal dalam siklus ulang, berupa mengidentifikasi 

kesulitan-kesulitan yang dialami pembelajar dalam mencapai sasaran belajar yang 



selanjutnya dipakai untuk merevisi pembelajaran, dan (1 0) membuat evaluasi 

sumat if (conducting summative evaluation). 

Berdasarkan uraian di atas, terlihat beberapa persamaan dan perbedaan 

proses mendesain model pembelajaran antara Kemp dengan Dick dan Carey. 

Persamaanya terletak pada elemen kunci proses pembelajaran, yaitu: ( 1 )  siswal 

mahasiswa, (2) sasaranl objektif pembelajaran, (3) metoda dan aktivitas 

pembelajaran, dan (4) evaluasi pembelajaran, sedangkan perbedaanya terletak 

pada model yang mencantumkan perhatian lebih kepada kebutuhan peserta didik 

atau pembelajar berupa identifikasi karakeristik dan perilaku awal dan revisi 

pembelajaran. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa proses mendesain model 

pembelajaran yang dikemukakan Dick dan Carey cocok digunakan untuk 

mendesain model pembelajaran mata kuliah yang berorientasi kewirausaan. 

Menurut Winarto (2002:52), di berbagai negara, seperti Amerika Serikat, 

Inggris, Korea, Malaysia, dan Jepang, termasuk Indonesia program pendidikan 

kewirausahaan sudah dimasukan ke dalam kurikulum pendidikan menengah dan 

pendidikan tinggi, baik untuk program diploma, maupun sarjana. Bahkan di 

Jepang materi tentang kewirausahaan sudah diberikan semenjak di Sekolah Dasar, 

yaitu dengan memberikan bahan bacaan berupa literatur tentang wirausahawan- 

wirausahawan sukses yang ada di Jepang dan juga di tingkat dunia. Tujuannya 

adalah untuk menumbuhkan keinginan, irnpian, dan motivasi menjadi 

wirausahawan yang sukses setelah nantinya mereka dewasa sebagaimana tokoh- 

tokoh dalam bacaan itu. 



111. METODE PENELITZAN 

A. Desain Penelitian 

Berdasarkan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan maka 

penelitian ini cocok dilaksanakan dengan metode penelitian dan pengembangan 

atau Research and Development sebagaimana yang dikemukakan Sugiyono 

(2009:297) berikut ini: 

"Metode penelitian dan pengembangan atau dalam bahasa Inggrisnya 
Research and Development adalah metode penelitian yang digunakan 
untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk 
tersebut". 

Di lain pihak, Borg dan Gall (1 983) menyatakan bahwa penelitian dan 

pengembangan merupakan suatu proses yang digunakan untuk mengembangkan 

atau memvalidasi produk-produk yang dapat digunakan dalam dunia pendidikan. 

Selanjutnya Gay (1990) menambahkan, penelitian dan pengembangan adalah 

suatu usaha untuk mengembangkan produk, berupa materi pembelajaran, media, 

dan strategi pembelajaran agar lebih efektif, bukan untuk menguji teori. Produk- 

produk yang biasa dihasilkan melalui metode penelitian dan pengembangan 

diantaranya adalah materi-materi pembelajaran dan pelatihan untuk guru, materi 

belajar untuk siswa, media pembelajaran untuk memudahkan belajar, dan model- 

model pembelajaran. 

Basis pengembangan model pembelajaran dalam penelitian ini adalah: 

(1) pembukaan unit usaha butik yang sesungguhnya melalui tugas praktikum, 

(2) unit usaha butik yang dibuka dimiliki secara bersama antara mahasiswa dan 

dosen pengampu matakuliah yang bersangkutan melalui penyertaan modal, 

(3) mahasiswa yang tidak mampu menyediakan modal usaha yang akan dibuka 

disediakan bantuan kreditl pinjaman modal awal pembukaan usaha oleh dosen 

sebagai faktor pemicu memulai benvirausaha, (4) perimbangan saham perusahaan 

antara dosen dan mahasiswa adalah 51% saham dosen dan 49% saham 

mahasiswa, (5) pemberian bimbingan usaha oleh dosen pengampu mata kuliah 

yang bersangkutan minimal 1 tahun, dan (6) dosen pengampu matakuliah yang 

bersangkutan telah memiliki pengalaman benvirausaha selama bertahun-tahun. 



Menurut Borg dan Gall (1 983), langkah-langkah penelitian dan 

pengembangan bukanlah merupakan prosedur baku. Setiap peneliti dapat 

memilih dan menentukan langkah yang paling tepat berdasarkan kondisi dan 

masalah penelitiannya masing-masing. 

Dalam upaya mengembangkan model pembelajaran dan menguji 

keefektifan model pembelajaran yang telah dikembangkan maka penelitian ini 

akan dilaksanakan dalam 5 langkah yang sistematis dan dibagi menjadi tiga tahap 

penelitian, yaitu: (1) Penelitian Deskriptic (2) Penelitian Pengembangan, dan (3) 

Penelitian Pengujian Validitas. Secara ringkas, ketiga tahapan dan lima langkah 

penelitian pengembangan ini dapat digambarkan seperti Gambar 2. 

Gambar 2. Tahapan Penelitian Pengembangan Model Pembela-jaran 
Matakuliah Manaje~nen Usaha Butik 

TAHAP l TAHAP Il TAHAP Ill 
Penelitian Peneliiim Pengujian 
Desbriptif Pengem bangan Validasi 

I I 

LANGKAH 1 LANGKAH 3 LANGKAH 4 

Analysis Development Implementation 
(Analisa Proses (Pengem bangan (Uji Coba Model 
Pembelajaran) Model) secara Terbatas) 

LANGKAH 2 Langkah 5 

Kelima langkah penelitian pengembangan sebagaimana gambar di atas 

Desain 
(Mendesain 

Model) 

disusun mengikuti model pengembangan ADDIE atau Analysis, Desain, 

Evaluation 
(Uji Validitas 

Model) 

Development, Implementation, dan Evaluation (Molenda dalam Mudjiran, 20 10). 

Pada Tahap 1 terdapat kegiatan analisis proses pembelajaran yang sudah ada 

(Langkah I) dan mendesain model yang akan dikembangkan (Langkah 2). Pada 

Tahap I1 terdapat kegiatan Pengembangan Model Pembelajaran mengikuti saran- 



saran Tahap I (Langkah 3). Terakhir, Tahap 111 terdapat kegiatan 

mengimplementasikan model yang sudah dikembangkan secara terbatas (Langkah 

4) dan melakukan uji validitas terhadap hasil pelaksanaannya (Langkah 5). 

Penelitian deskriptif pada Langkah 1 ditujukan untuk menganalisis proses 

pembelajaran yang sudah ada sesuai dengan teori-teori model pembelajaran, 

termasuk memperoleh inforrnasi mengenai: (a) sikap awal mahasiswa terhadap 

kewirausahaan dan kesiapannya untuk membuka usaha barn, (2) masalah-masalah 

yang menghambat mahasiswa untuk berwirausaha secara langsung setelah 

menamatkan studi, (3) masalah-masalah yang menghambat dalam mendapatkan 

modal pembukaan usaha baru bagi calon wirausahawan, dan (4) masalah-masalah 

yang menghambat dalam mendapatkan bimbingan usaha bagi wirausahawan baru. 

Selanjutnya, Langkah 2 ditujukan untuk menyusun desain model pembelajaran 

yang sudah ada berdasarkan analisis Langkah 1. 

Penelitian pengembangan pada Tahap 11 ditujukan untuk mengembangkan 

model pembelajaran kewirausahaan yang sudah disusun pada Langkah 2 kearah 

yang lebih efektif yang diharapkan sungguh-sungguh mampu melahirkan 

wirausahawan baru. Dasar pengembangannya adalah penelitian deskriptif yang 

sudah dilakukan dalam langkah sebelumnya dengan memasukan unsur-unsur 

pengembangannya, seperti solusi terhadap masalah masalah-masalah yang 

menghambat mahasiswa untuk benvirausaha secara langsung setelah menamatkan 

studi, masalah-masalah yang mengbambat dalam mendapatkan modal pembukaan 

usaha baru bagi calon wirausahawan, dan masalah-masalah yang menghambat 

dalam mendapatkan bimbingan usaha bagi wirausahawan baru.. Pengembangan 

model pembelajaran dalam penelitian ini akan memadukan teori-teori pendidikan 

dengan pengalaman-pengalaman dosen dalam mengajar, hasil-hasil penelitian dan 

pengalaman praktis dalam menumbuhkan wirausahwan di berbagai bidang, baik 

di bidang pendidikan, perdagangan, koperasi, pertanian, dan bidang usaha lainnya, 

serta memperhatikan saran-saran dari ahli pendidikan dan para promotor. 

Penelitian pengujian validitas pada Tahap 111 ditujukan untuk memvalidasi 

atau menguji efektivitas model pembelajaran yang sudah dikembangkan. Uji 

validitas yang dilakukan merupakan uji coba terbatas terhadap mahasiswa yang 



mengambil matakuliah Manajemen Usaha Butik pada Program Studi 

Kependidikan Tata Busana, Jurusan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik 

UNP. Uji Validitas menggunakan metode The one group pretest-post test design 

atau desain penelitian kelompok tunggal melalui pemberian tes pra dan pasca 

perlakuan. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada Program Studi Tata Busana, Jurusan 

Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang pada 

Semester Gasal, Januari - Juni Tahun Akademik 20 1 1 / 20 12. 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah mahasiswa Program Studi Kependidikan Tata Busana 

Jurusan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik UNP yang mengambil 

matakuliah Manajemen Usaha Butik pada semester Gasal Januari-Juni, Tahun 

Akademik 20 1 1/20 12. Karena jumlah anggota populasi tidak terlalu besar, 

terdaftar sebanyak 40 mahasiswa (Lampiran l), maka seluruh anggota populasi 

dijadikan sampel penelitian. 

D. Instrumen Penelitian dan Pengembangan Instrumen 

Instrumen penelitian berupa kwisioner atau angket mengikuti model skala 

Likert, dikembangkan berdasarkan kepada: (1) teori-teori yang ada tentang sikap 

benvirausaha, (2) angket Pre Test dan Post Test Kecenderungan Benvirausaha 

yang digunakan oleh Wiedy Murtini untuk disertasinya tahun 2007 di Universitas 

Negeri Malang dengan topik desain pem belajaran pendidikan kewirausahaan 

dengan pemodelan wirausahawan usaha kecil dan menengah sukses, dan (3) hasil 

konsultasi dengan para promotor untuk mendapatkan validitasnya. 

Alternatif jawaban terhadap butir-butir pernyataan terdiri dari 4 kategori, 

yaitu: Sangat Setuju (SS), Setuju (S) Kurang Setuju (KS), dan Tidak Setuju (TS) 

atau bentuk lain Selalu (SL), Sering (S), Kadang-kadang (KK) dan Tidak Pernah 

(TP). Pemberian skor terhadap jawaban disesuaikan dengan sifat angket, yaitu: 

terhadap pernyataan positif diberi skor 4, 3,2,  dan 1 secara berurutan, sedangkan 

untuk pernyataan negatif diberi skor terbalik, 1,2,3, dan 4 secara berurutan. 



Angket pretest dan posttest terdiri dari 55 item pertanyaan (Lampiran 2), 

dikelompokkan ke dalam 7 indikator penelitian seperti tabel berikut ini. 

Tabel 2. Kisi-kisi penelitian "Pengembangan Model Pembelajaran Matakuliah 
Manajemen Usaha Butik Berbasis Proyek Penumbuhan Usaha Baru 
Bagi Mahasiswa Tata Busana" 

Validitas dan realibilitas angket diuj i dengan data pretest. Jika terdapat 

item pertanyaan yang tidak valid maka item itu dibuang saja. Namun, jika item 

pertanyaan yang tidak valid terlalu banyak dan akan mengurangi essensi 

penelitian maka item itu diperbaiki redaksionalnya dan dilakukan pencacahan 

ulang. 

Setelah dilakukan uji validitas dan realibilitas dengan menggunakan 

bantuan Program SPSS Versi 16 terhadap data pretest menggunakan angket 

dengan 55 item pertanyaan (Lampiran 3A) sebagaimana kisi-kisi penelitian di atas 

Jumlah 
Pernyataan 

7 

10 

15 

5 

5 

7 

6 

5 5 

Variabel 

Kesiapan 
Mahasiswa 
Berwirausaha 

Total Pernyataan 

lndikator 

1. Motivasi 
Berwirausaha 

2. Pengetahuan 
Berwirausaha 

3. Keterampilan 
benvi rausaha 

4. Pengalaman 
benvirausaha 

5. Kemampuan 
Menjalin 
Kerjasama 

6. Keberanian 
menanggung 
resiko 

7. Pengaruh 
Faktor pemicu 

Nomor Item Pernyataan 

1,2,3,4,5,6,  dan 7 

8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, dan 17 

18, 19,20,21,22,23, 
24,25,26,27,28,29, 

30,31, dan 32 

33,34,35,35, dan 37 

38,39,40,41, dan 42 

43,44,45,46,47,48, 
dan 49 

50,51,52,53,54, dan 
5 5 



kepada 40 responden maka diperoleh 52 item pertanyaan yang valid. Koefisien 

korelasi ke 52 item pertanyaan itu lebih besar dari r tabel (0,312), sedangkan 

3 item pertanyaan lainnya, yaitu item nomor 9, 43, dan 52 koefisien korelasinya 

lebih kecil dari r tabel sehingga dinyatakan tidak valid (Lampiran 3B). Setelah 

mengamati ketiga item pertanyaan itu maka diputuskan untuk tidak mengganti 

atau memperbaikinya karena kehilangan ketiga item pertanyaan itu dianggap tidak 

akan mengurangi kelengkapan pcnilaian kemampuan benvirausaha mahasiswa 

Tata Busana atau pencapaian tujuan penelitian. 

Realibilitas instrumen diuji dengan teknik Alpha Cronbach, menggunakan 

bantuan Program SPSS Versi 16. Hasil pengujian menunjukan nilai r angket = 

0,985 (Lampiran 3B). Siregar (20 1 1 : 175) dan Priyatno (2009: 172) menyatakan 

bahwa bila koefisien realibilitas angket lebih besar dari 0,6 dinyatakan reliabel. 

Oleh karena koefisien realibilitas angket = 0,985 > 0,6, berarti angket penelitian 

dinyatakan reliabel 

E. Penyajian dan Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh melalui angket pretest dan posttest dianalisis dengan 

menggunakan metode statistik deskriptif dan metode statistik parametriwnon- 

parametrik. Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan penafsiran 

dalam bentuk persentase, sedangkan analisis statistik parametriwnon-parametrik 

untuk pengujian taraf signifikasi. Langkah-langkah dalam analisis deskriptif 

persentase yang dianjurkan Sudjana ( 1  992:60-63) sebagai berikut : 

a. Membuat tabel distribusi skor angket. 

b. Menetukan skor tanggapan responden sesuai dengan ketentuan skor yang 

telah ditetapkan. 

c. Menjumlahkan skor tanggapan yang diperoleh dari tiap-tiap responden. 

d. Memasukan total skor kedalam rumus persentase untuk mendapatkan 

persentasenya total skor masing-masing responden. 

~ o t a l ~ k o r  
P = x 100% 

Re sponden x Item x BohotTertinggi 



Keterangan : 
P = Persentase 
1 Skor Total = Jumlah skor seluruh responden 
1 Responden = Jumlah responden 
1 Item = Jumlah item atau pertanyaan 
Bobot Tertinggi = Bobot tertinggi item 

Hasil yang diperoleh dikonsultasikan dengan kriteria penafsiran 

persentase. Oleh karena dalam penelitian ini terdapat 4 alternatif jawaban dari 

masing-masing pertanyaan yang diajukan maka setiap alternatifjawaban memiliki 

bobot 25% (100% dibagi 4 alternatif jawaban). Skor terendah (skor dengan 

nilai 1) akan bernilai 25% dan skor tertinggi (4) akan bernilai 100%. Oleh karena 

kriteria penilaian dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 kategori, yaitu: (1) Sangat 

Tinggi, (2) Tinggi, (3) Sedang, (4) Rendah, dan (5) Sangat Rendah maka interval 

persentasenya ditetapkan sebagaimana membuat kelas interval (Sudjana, 1991 :74- 

80). Caranya sebagai berikut: 

1. Menentukan persentase terendah dan tertinggi. Sesuai dengan bobot masing- 

masing skor dalam penelitian ini, yaitu 25%, maka persentase terendahnya 

adalah 25% dan tertinggi 100%. 

2. Menentukan jumlah kategori atau jumlah kelas. Dalam penelitian ini jumlah 

kelasnya ada 5 atau ditetapkan 5 kategori. 

3. Menetapkan panjang kelas. Rumus panjang kelas dalam penelitian ini adalah: 

Panjang Kelas = (Persentase Tertinggi - Persentase Terendah) : Banyak Kategori 

Berdasarkan rumus di atas, panjang kelas = (1  00 - 25) : 5 = 75 : 5 = 15 

4. Membuat tabel interval persentase berdasarkan kategori, dimulai dari kelas 

terendah dengan jarak masing-masing kelas 15%. Persentasenya: 25, 40, 55, 

70, dan 85. Nilai itu dijadikan sebagai nilai ujung bawah kategori atau kelas. 

Nilai ini dimasukan ke dalam tabel, diurut dari kategori tertinggi (sangat baik) 

atau nilai yang terbesar sampai kepada kategori terendah (sangat kurang). 

Nilai ujung atas kelas adalah nilai ujung bawah ditambah dengan nilai 

panjang kelas (1 5), kemudian dikurangi dengan satuan tertentu, seperti 1 ,  atau 

20 



0,1, atau 0,01, tergantung kepada jumlah angka dibelakang koma (desimal) 

dari persentase skor yang didapatkan. Oleh karena jumlah angka dibelakang 

koma ditetapkan 2 desimal maka kategori pcnafsiran persentase skor masing- 

masing responden seperti tabel 3 berikut. 

Tabel 3. Kategori penafsiran persentase skor masing-masing responden 

Nilai persentase rata-rata skor dan kategori penafsirannya atau tingkat 

kemampuan masing-masing mahasiswa sampel penelitian dalam membuka dan 

mengelola usaha baru disajikan dengan bantuan Program Exel bawaan Window 

XP dalam bentuk grafik untuk masing-masing indikator sehingga hasil penelitian 

ini dapat dipahami secara cepat dan mudah. Setelah itu nilai persentase rata-rata 

skor masing-masing sampel penelitian di uji secara statistik dengan menggunakan 

uji t (1 - lest) guna melihat tingkat signifikasi atau perbedaan antara hasil pre test 

dengan post test. Perbedaan antara hasil pre test dengan post test tersebut menurut 

Yusuf (2008:228) merupakan hasil atau pengaruh pemberian perlakuan. Uji t 

dilaksanakan dengan bantuan Program SPSS Versi 16. 

No. 

1 
2 
3 
4 
5 

Kategori 

Sangat Tinggi 
Tinggi 
Sedang 
Rendah 

Sangat Rendah 

Interval (%) 

85.00 - 100.00 
70.00 - 84.99 
55.00 - 69.99 
40.00 - 54.99 
25.00 - 39.99 



IV. HASTL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Temuan Penelitian 

1. Model Pembelajaran Hasil Pengembangan 

Model pembelajaran hasil pengembangan berjudul: "Model Pembelajaran 

Matakuliah Manajemen Usaha Butik Berbasis Penumbuhan Usaha Baru 

Berbantuan Kredit Modal Awal Pembukaan Usaha Bagi Mahasiswa Tata 

Busana". Model ini merupakan pengembangan dari model sebelumnya yang 

berjudul: "Model Pembelajaran Mata Kuliah Manajemen Usaha Butik Berbasis 

Replika Usaha Butik di Kampus". Usaha butik yang dibuat selama perkuliahan 

pada model pembelajaran sebelumnya hanya berupa replika usaha dan usaha itu 

ditutup di akhir semester, sedangkan pada model pembelajaran hasil 

pengembangan perusahaan butik yang dibuat merupakan usaha yang 

sesungguhnya dan akan terus dikelola dan dikembangkan sebagai profesi yang 

sesungguhnya, baik ketika masih dalam masa studi maupun setelah diwisuda. 

Adapun silabus Mata Kuliah Manajemen Usaha Butik hasil 

pengembangan itu sebagai berikut: "Pengetahuan tentang manajemen usaha butik, 

meliputi bentuk badan usaha, struktur organisasi dan unit produksi (desain, pola, 

menjahit, aksesoris, dan penetapan biaya), merencanakan, penataan showroom, 

dan mampu membuka dan mengelola usaha butik". 

Silabus pembelajaran mata kuliah Manajemen Usaha Butik di atas selain 

bermaksud memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa dalam 

mengelola usaha butik juga ditekankan kepada penumbuhan kemampuan 

mahasiswa membuka usaha yang dibuktikan dengan munculnya sebuah unit usaha 

barn selama masa perkuliahan. Berbeda dengan model pembelajaran sebelum 

pengembangan yang hanya memberikan penekanan kepada kemampuan 

mengelola usaha butik tanpa penekanan kepada berdirinya sebuah unit usaha baru. 

Model pembelajaran hasil pengembangan ditujukan untuk memberikan kepastian 

kerja kepada mahasiswa setelah menamatkan studi, bekerja di usaha butik yang 

mereka dirikan bersama. 

Butik pada umumnya merupakan sebuah usaha berskala menengah yang 

dapat menampung banyak tenaga kerja. Butik "Raizal Rais" dan Butik "Caka 



Datuk" di Jakarta serta Butik 'Wuniek Rosa Butik" di Bandung mampu 

mempekerjakan ratusan tenaga ke ja,  baik tenaga ke rja tingkat menengah maupun 

tenaga ke j a  ahli (Sririzayanti, 1991 ., Mardiana, 1991 ., dan Novika, 2007). Di lain 

pihak, butik "Rumah Busana Sessa" di Bandung, pada awalnya hanya 

mempekerjakan puluhan tenaga kerja saja, setelah berjalan beberapa tahun 

berkembang menjadi sebuah perusahaan garmen "PT. Sessa Gasi Mandea" yang 

mempekejakan ribuan orang (Gusti, 2006). 

Bertitik tolak dari pengalaman sukses perusahaan-perusahaan butik yang 

ada di Indonesia sebagaimana yang sudah disebutkan di atas maka dipandang 

sangat baik jika pembelajaran Mata Kuliah Manajemen Usaha Butik tidak hanya 

sekadar memberikan kemampuan manajerial saja, tetapi juga diupayakan untuk 

langsung mengusahakan berdirinya sebuah usaha butik. Dengan demikian maka 

kepastian untuk mendapatkan pekerjaan setelah menamatkan studi bagi semua 

mahasiswa yang mengambil mata kuliah Manajemen Usaha Butik sudah tentu 

terbuka lebar. 

Guna mendukung tercapainya tujuan pembelajaran sebagaimana yang 

dimaksudkan di atas maka dilakukan inventarisasi model-model pembelajaran 

yang sudah ada. Di antara model pembelajaran yang ada maka model 

pembelajaran yang paling tepat untuk mengusahakan berdirinya sebuah usaha 

(butik) adalah model pembelajaran berbasis proyek. 

Pembelajaran Berbasis Proyek atau Project Based Learning dipandang 

tepat sebagai model pendidikan teknologi guna merespon isu-isu peningkatan 

kualitas pendidikan teknologi dan perubahan-perubahan besar yang terjadi di 

dunia kerja. Pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang 

berfokus pada konsep-konsep dan prinsip-prinsip utama dari suatu disiplin ilmu, 

melibatkan mahasiswa dalam kegiatan pemecahan masalah dan tugas-tugas 

bermakna lainnya, memberi peluang mahasiswa bekeja secara otonom 

mengkonstruk belajar mereka sendiri, dan puncaknya menghasilkan produk karya 

mahasiswa bernilai, dan realistik (BIE, 1999). 

Di lain pihak, Santyasa (2007) menyatakan, pembelajaran berbasis proyek 

merupakan model instruksional yang komprehensif untuk melibatkan mahasiswa 



dalam koorperasi penyelidikan yang berkesinambungan. Pembelajaran berfokus 

pada konsep dan prinsip inti sebuah disiplin ilmu, memfasilitasi mahasiswa untuk 

berinvestigasi, pemecahan masalah, dan tugas-tugas bermakna lainnya, students 

centered, dan menghasilkan produk nyata. Semiawan, dkk. (1987) menambahkan, 

pembelajaran berbasis proyek bertujuan untuk memantapkan pengetahuan yang 

dimiliki siswa serta memungkinkan siswa memperluas wawasan pengetahuannya 

dari suatu mata pelajaran tertentu, pengetahuan yang diperoleh siswa menjadi 

lebih berarti, dan kegiatan belajar mengajar menjadi lebih menarik. Nolker dan 

Schoenfeldt (1983) menyatakan bahwa dengan strategi pembelajaran berbasis 

proyek siswa dapat menerapkan berbagai keterampilan teori dan praktik yang 

dimiliki guna menanggulangi gugus tugas konkret dengan berhasil. 

Ada empat karakteristik pembelajaran berbasis proyek, yaitu isi, kondisi, 

aktivitas, dan hasil. Karakteristik isi pembelajaran berbasis proyek memuat 

tentang gagasan yang bersifat orisinil. Beberapa aspek yang menjadi penekanan 

pada karakteristik isi dari pembelajaran berbasis proyek adalah: (1) masalahnya 

kompleks, (2) mahasiswa menemukan hubungan antar gagasan yang diajukan, (3) 

mahasiswa berhadapan pada masalah yang ill-de$ned, dan (4) memunculkan 

pertanyaan yang cenderung mempersoalkan masalah dunia nyata. 

Karakteristik kondisi pembelajaran berbasis proyek mengutamakan 

otonomi mahasiswa. Dengan adanya otonomi maka mahasiswa dapat melakukan 

inquiry dalam konteks masyarakat, mampu mengelola waktu secara efektif dan 

efisien, dapat belajar penuh dengan kontrol din, dan mahasiswa mampu 

mensimulasikan kerja secara profesional. 

Karakteristik aktivitas pembelajaran berbasis proyek adalah melakukan 

investigasi kelompok kolaboratif. Secara operasional, mahasiswa berinvestigasi 

selama periode tertentu, melakukan pernecahan masalah kompleks, 

memformulasikan hubungan antar gagasan orisinilnya untuk mengkonstruksi 

keterampilan barb menggunakan teknologi otentik dalam memecahkan masalah, 

mahasiswa dapat melakukan umpan balik mengenai gagasan mereka berdasarkan 

respon ahli atau dari hasil tes. 



Karakteristik hasiI pembelajaran berbasis proyek adalah adanya produk 

nyata. Mahasiswa mampu menunjukkan produk nyata berdasarkan hasil 

investigasi mereka, melakukan evaluasi diri, respon terhadap segala implikasi dari 

kompetensi yang dimiliki, dan mahasiswa mampu mendemonstrasikan 

kompetensi sosial, manajemen pribadi, dan melakukan regulasi terhadap proses 

belajar mereka. 

Pembelajaran berbasis proyek memiliki potensi amat besar untuk membuat 

pengalaman belajar yang lebih menarik dan bermakna bagi usia dewasa, atau 

pelatihan tradisional untuk membangun keterampilan kerja (Gaer, 1998). Dalam 

pembelajaran berbasis proyek, pembelajar menjadi terdorong lebih aktif dalam 

belajar, dosen hanya sebagai fasilitator, dosen mengevaluasi produk hasil kinerja 

pembelajar meliputi outcome yang mampu ditampilkan dari hasil proyek yang 

dikerjakan. Pembelajaran ini menekankan lingkungan belajar siswa aktif, kerja 

kelompok (kolaboratif), dan teknik evaluasi otentik (authentic assessment). 

Hasil penelitian Mujiono (2003) berjudul: Pengembangan Pembelajaran 

Metode Proyek dalam Mata Kuliah Praktik Kerja Batu dan Beton Guna 

Meningkatkan Keterampilan Kerja Mahasiswa S1 Pendidikan Teknik Bangunan 

(PTB) Fakultas Teknik (FT) Universitas Negeri Malang (UM) menyimpulkan 

bahwa metode pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan efektivitas 

pelaksanaan pembelajaran praktik kerja batu dan beton Mahasiswa Semester 1V 

Program Studi Sl PTB FT UM serta meningkatkan kemampuan dosen dalam 

penerapan metode mengajar. Selanjutnya, hasil penelitian Susilo Utojo dan 

Mooh. Chartis (2006) dengan judul Pengembangan Bahan Ajar Mata Kuliah 

Praktik Batu I dengan Metode Pembelajaran Berbasis Proyek untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Mahasiswa D3 Teknik Sipil Politeknik Negeri 

Malang menyimpulkan bahwa rata-rata skor hasil belajar mahasiswa yang diajar 

dengan pembelajaran berbasis proyek (7,4167) lebih tinggi dan berbeda nyata 

(signifikan) bila dibandingkan dengan rata-rata skor hasil belajar mahasiswa yang 

diajar dengan metode pembelajaran konvensional(5,9583). 

Menurut Nolker dan Schoenfeldt (1983) prinsip pembelajaran berbasis 

proyek sangat khas dan memerlukan persyaratan tertentu yang hams dipenuhi 



agar model pembelajaran itu dapat berjalan dengan sukses. Persyaratan itu 

adalah: ( 1 )  sasaran yang akan dicapai harus berupa penyelesaian suatu problema 

yang komplek, (2) para peserta didik hams memiliki kebebasan seluas mungkin 

untuk mengadakan penentuan mengenai subjek, perencanan pelaksanaan, serta 

penerapan proyek, (3) dalam proyek, keputusan diambil berdasarkan konsensus, 

(4) pengajar atau instruktur berintegrasi dalam kelompok proyek, (5) diadakan 

pertalian antara teori dan praktik, (6) diperlukan keterampilan mengenai lebih dari 

satu bidang ilmu guna menyelesaikan problem yang ditimbulkannya, (7) 

pekejaan proyek dibagi dalam kelompok-kelompok, dan (8) sasaran proyek 

adalah menghasilkan sesuatu yang nyata dan berfaedah. 

Berpijak pada uraian di atas, maka dalam pelaksanaan pembelajaran 

berbasis proyek maka proyek yang akan dibuat atau dikerjakan peserta didik 

sudah hams jelas dan dibuat sedetail mungkin. Dengan demikian peserta didik 

dapat dengan mudah memahami segala sesuatu yang akan dikerjakannya. Di 

samping itu, bentuk proyek yang dirancang tersebut harus memberi kemungkinan 

bagi peserta didik untuk saling bekerjasama seoptimal mungkin, baik dalam 

kelompok maupun antar kelompok. 

Berdasarkan analisis model pembelajaran sebagaimana uraian di atas maka 

disusun model pembelajaran mata kuliah Manajemen Usaha Butik yang bam. 

Adapun materi perkuliahan Mata Kuliah Manajemen Usaha Butik mencakup: 

a. Pemahaman dan otientasi usaha butik. 

b. Prosedur pendirian usaha butik. 

c. Membuat proposal usaha butik. 

d. Studi banding1 observasi ke perusahaan-perusahaan terkait. 

e. Penataan showroom butik. 

f. Promosi dan pemasaran 

g. Pelayanan prima usaha butik. 

h. Pengelolaan ruang produksi butik. 

I .  Seleksi desain 

2. Pengadaan pola 

3. Pemotongan 



4. Penjahitan 

5. Pengemasan 

i. Evaluasi usaha. 

1. Keuntunganl kerugian 

2. Perencanaan jangka panjang 

Kompetensi yang diharapkan setelah selesai mengikuti perkuliahan 

mencakup: 

Mahasiswa mampu merancang struktur organisasi usaha butik dan 

menetapkan job deskription masing-masing bagiannya. 

Mahasiswa mampu membuat proposal usaha butik. 

Mahasiswa mampu membangun kerjasama dengan perusahaan-perusahaan 

terkait untuk mendapatkan barang-barang fashion. 

Mahasiswa berani dan mampu membuka perusahaan butik. 

Mahasiswa mampu menata showroom butik. 

Mahasiswa mampu mengadakan promosi dan pemasaran usaha butik. 

Mahasiswa mampu menjalankan usaha butik. 

Mahasiswa mampu mengelola ruang produksi butik. 

Mahasiswa mampu melakukan evaluasi usaha butik. 

Strategi perkuliahan yang digunakan adalah: tatap muka melalui ceramah, 

presentasi, diskusi, studi banding, tugas mandiri, tugas kelompok, dan praktikum. 

Evaluasi atau penilaian dilakukan terhadap tugas mandiri, tugas kelompok, 

partisipasi, ujian tengah semester, dan ujian semester. Bobot penilaian sebagai 

berikut: Ujian Mid Semester lo%, Ujian Akhir Semester 2094, Kegiatan 

Praktikum 50%, Laporan Praktikum 15%. dan Partisipasi Aktif 5%. 

Secara ringkas perkuliahan dengan model pembelajaran di atas akan 

dilakukan dengan langkah-langkan seperti berikut: Pada minggu 1 perkuliahan, 

kepada mahasiswa diberikan pembekalan, berupa kontrak perkuliahan yang 

memuat garis-garis besar perkuliahan, konsep dasar dan ruang lingkup 

perusahaan, pemberian tugas-tugas kepada mahasiswa, bentuk dan tujuan 

paraktikum, bentuk laporan akhir praktikum yang dikehendaki, dan bentuk 

evaluasi keberhasilan belajar mahasiswa.. Pada minggu 2 dan 3 diberikan sistem 



administrasi dan pembukuan, pengelolaan keuangan, pengembangan usaha, 

struktur organisasi dan personalia, serta job description masing-masing bagian 

dalam perusahaan. 

Bentuk praktikum yang akan dikerjakan adalah membuat usaha butik yang 

sesungguhnya, berbentuk usaha bersama (patungan) antara dosen pengampu 

dengan mahasiswanya. Komposisi kepemilikan modal antara dosen dan 

mahasiswa adalah 51 persen dan mahasiswa 49 persen. Mahasiswa yang tidak 

memiliki dana dapat meminjamnya kepada dosen pengampu dan akan dibayar 

setelah perkuliahan berakhir atau dengan cara menjual kepemilikan sahamnya 

kembali kepada dosen pengampu dengan memperhitungkan laba rugi perusahaan. 

Tugas yang diberikan kepada mahasiswa diantaranya adalah mencari relasi 

dan membangun kerjasama dengan berbagai perusahaan lain untuk memasok 

pakaian, perlengkapan busana, asesoris, dan bahan tekstil yang akan dijual di 

showroom, serta promosi mencari pelanggan yang akan dibuatkan pakaiannya. 

Masing-masing mahasiswa hams mendapatkan sekurang-kurangnya dua orang 

pelanggan sampai pada minggu keempat perkuliahan dan menyelesaikan pesanan 

itu sampai minggu ke 8 perkuliahan. 

Pada minggu ke-4 mahasiswa diberi tugas melakukan observasi lapangan 

untuk: (1) meninjau beberapa usaha butik yang ada di Kota Padang guna 

mendapatkan gambaran nyata tentang bentuk kegiatan usaha yang akan mereka 

kerjakan dan merencanakan usaha yang akan mereka buka dalam kegiatan 

praktikum, (2) menjajaki lokasi dan gedung tempat usaha yang akan disewa, dan 

(3) menjajaki tempat penjualan dan harga furnitur serta alat-alat yang dibutuhkan 

untuk dibeli. 

Pada minggu ke-5, 6, dan 7, hasil observasi lapangan dan pesanan 

pelanggan yang sudah didapatkan sebelumnya didiskusikan di kelas untuk 

mendapatkan cam yang tepat dalam mewujudkan produknya. Hasil diskusi 

disusun menjadi rencana kegiatan usaha butik yang akan mereka kerjakan dan 

dicatat dalam notulen rapat. 

Rencana kegiatan usaha memuat struktur organisasi, sarana dan prasarana, 

modal dan sumbernya, lokasi dan tempat usaha, promosi, langgananl sasaran, 



tenaga kerja, studi kelayakan, dan analisa usaha. Pada periode minggu-minggu 

perkuliahan ini juga dilakukan pencarian dan penyewaan tempat usaha, pembelian 

alat-alat dan mesin yang diperlukan, serta penyediaan semua sarana dan prasarana 

butik. Khusus mengenai modal, sumbernya berasal dari dosen pengampu mata 

kuliah Manajemen Usaha Butik. Surat perjanjian pinjaman modal usaha antara 

dosen dengan mahasiswa juga ditandatangani pada periode ini. Selanjutnya, pada 

minggu ke 8 dilakukan Ujian Tengah Semester. 

Pada minggu ke-9 sampai 16 rencana kegiatan mulai dilaksanakan, diawali 

dengan penataan showroom, kantor perusahaan, ruang produksi, kemudian 

dilanjutkan dengan acara pembukaan (opening ceremoty) usaha butik. Sejak saat 

itu showroom butik hams dibuka setiap hari untuk melayani pengunjung yang 

datang mebeli pakaianl perlengkapan busana dan menerima pesanan jahitan. 

Showroom perusahaan dibuka setiap hari, mulai jam 9 pagi hingga jam 5 sore. 

Karyawan butik yang bertugas setiap hariljam kerja diambil dari tenaga kerja 

profesional yang digaji secara tetap. Karyawan butik bisa juga dari kalangan 

mahasiswa yang menginginkan mendapatkan tambahan uang saku. Namun, pada 

prinsipnya mahasiswa hanya befingsi sebagai manager atau supervisor saja. 

Kegiatan jahit-menjahit dimulai dengan menyiapkan pakaian pelanggan 

yang didapatkan dari usaha promosi yang dilakukan di awal perkuliahan. Masing- 

masing mahasiswa hams memerankan tugas yang dibebankan kepadanya sesuai 

dengan struktur organisasi dan job description yang sudah ditetapkan. Misalnya, 

manajer butik hams mengontrol jalannya semua kegiatan usaha dan melaksanakan 

agenda yang sudah disusun, mencekpersiapan-persiapan semua staf. Semua 

petugas, seperti desainer, bagian pola, bagian pemotongan, bagian penjahitan, dan 

bagian-bagian lainnya hams melaksanakan tugasnya sesuai dengan rencana. 

Kegiatan ini dilakukan setiap minggu, selama jam perkuliahan. Di luar itu, 

keaktifan mahasiswa di perusahaan diperhitungkan sebagai kegiatan lembur dan 

diberikan uang saku sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan. 

Selanjutnya, setelah perkuliahan berakhir mahasiswa masih tetap diizinkan 

melanjutkan kegiatan usahanya dalam perusahaan jika menginginkannya dengan 

persyaratan melunasi kredit pembukaan usaha yang dipinjam kepada dosen 



pengampu. Bagi yang tidak ingin melanjutkan kepemilikan perusahaannya maka 

diharuskan menjual sahamnya kepada dosen pengampu untuk melunasi pinjaman 

pembukaan usaha yang telah diterimanya. 

Kondisi perusahaan butik yang didirikan dalam pembelajaran mata kuliah 

Manajemen Usaha Butik ini sampai perkuliaahan berakhir sebagai berikut: 

Showroom usaha butik berlokasi di Jalan Teratai Air Tawar Padang. Modal awal 

usaha butik Rp 110 juta, digunakan untuk sewa gedung, pembelian furnitur dan 

upah pemasangannya, alat-alat listrik dan upah pemasangannya, pembelian 

manequin dan hanger, biaya acara opening ceremony perusahaan, dan pembelian 

barang-barang fashion. Setelah sebulan nejalan, modal usaha ditambah Rp 40 

juta sehingga menjadi Rp 150 juta. 

Modal masing-masing mahasiswa yang ditanamkan dalarn perusahaan 

Rp 1,5 juta, disetor kepada dosen dalam dua bentuk: (1) dalam bentuk surat 

perjanjian pinjaman modal dan (2) dalam bentuk barang-barang fashion hasil 

karya sendiri atau yang didapatkan dari ke rjasama dengan pihak ketiga. 

2. Data Pretest dan Posttest Penelitian 

a. Teknik Pendeskripsian data 

Data hasil angket pretest (Lampiran 4 Pretest) dan posttest (Lampiran 4 

Posttest) akan dideskripsikan terlebih dahulu per indikator, mulai dari indikator 

( 1 )  motivasi benvirausaha, (2) pengetahuan benvirausaha, (3) keterampilan 

benvirausaha, (4) pengalaman benvirausaha, (5) kemampuan menjalin kerjasama 

dalam benvirausaha, (6) keberanian menanggung resiko benvirausaha, dan (7) 

pengaruh faktor pemicu benvirausaha. Setelah itu, guna memberikan gambaran 

yang lengkap tentang kemampuan mahasiswa Tata Busana dalam memulai 

benvirausaha maka pada bagian akhir dideskripsikan variabel penelitian, berupa 

penjumlahan skor seluruh indikator. 

Pengolahan data hasil penelitian menggunakan Program Exel bawaan 

Window XP dan Program SPSS Versi 16. Pertama sekali hasil angket ditabulasi 

per indikator, setelah itu dij umlahkan untuk mendapatkan jumlah skor yang 

dicapai pada indikator tersebut. Kemudian jumlah skor itu ditransformasikan 

menjadi bentuk persentase pencapaian skor. Selanjutnya angka-angka persentase 



pretest dan posttest ini dikonsultasikan dengan tabel 3 guna menetapkan 

kategorinya dan dipaparkan pada halaman lampiran. 

Supaya dapat memberikan gambaran yang cepat mengenai perbedaan data 

pretest dan posttest di atas maka angka-angka persentase dan kategori itu akan 

ditampilkan dalam bentuk grafik. Untuk mengetahui apakah perbedaan 

persentase rata-rata skor kemampuan benvirausaha mahasiswa sebelum dan 

sesudah perlakuan sebagaimana yang ditunjukan oleh grafik tersebut berbeda 

nyata (signifikan) atau berbeda (retap9 tidak nyata secara statistik maka dilakukan 

uji t. Selanjutnya hasil uji t ini akan dideskripsikan guna memberikan ketegasan 

mengenai perbedaan kedua data tersebut. 

b. Hasil pengolahan data pretest dan posttest angket indikator motivasi 
berwirausaha mahasiswa 

Perbedaan persentase skor antara pretest dengan postest hasil angket 

dengan 8 pertanyaan untuk indikator motivasi benvirausaha mahasiswa Tata 

Busana yang diajukan kepada 40 responden atau sam pel penelitian digambarkan 

dengan grafik garis. Grafik garis dibuat dengan menggunakan bantuan Program 

Exel bawaan Window XP guna menginformasikan capaian persentase skor 

masing-masing sampel (Gambar 3). 
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Gambar 3. Grafik persentase ratas-rata skor pretest dan posttes indikator 
motivasi benvirausaha mahasiswa Tata Busana 



Gambar 3 menunjukan bahwa persentase rata-rata skor motivasi 

benvirausaha masing-masing responden sebelum perlakuan (pretest) sebagian 

besar berada pada kategori tinggi (70,OO-84,99%), sedangkan setelah perlakuan 

atau posttest sebagaian besar berada pada kategori sangat tinggi (85,OO- 100,00%). 

Secara lengkap, jumlah skor, persentase skor dan kategori motivasi benvirausaha 

masing-masing sampel dapat dilihat pada Lampiran 4A. 

Selanjutnya untuk melihat apakah perbedaan persentase rata-rata skor 

motivasi benvirausaha mahasiswa sebelum dan sesudah perlakuan sebagaimana 

yang ditunjukan oleh grafik di atas secara statistik berbeda nyata (signifikan) atau 

berbeda (tetapi) tidak nyata maka dilakukan uji t. Sebelum uji itu dilaksanakan, 

distribusi data pretest dan posttest itu diuji kenormalannya dengan menggunakan 

bantuan Program SPSS Versi 16. Menurut Sudarmanto (2005: 108) dan Santoso 

(2004: 1 68- 1 69), j ika ni lai Sig pada Tests of Normality Kolmogorov-Smirnov lebih 

kecil dari 0,05 berati distribusi datanya tidak normal. Oleh karena nilai Sig pretest 

0,003 dan posttest 0,000 pada uji Kolmogorov-Smirnov lebih kecil dari 0,05, 

berarti distribusi data presentase rata-rata skor pretest dan posttest indikator 

motivasi benvirausaha mahasiswa itu tidak normal. 

Metode yang digunakan untuk menguji data yang berdistribusi tidak 

normal adalah metode statistik non parametrik (Santoso, 2004:378 dan Priyatno, 

2008: 175). Oleh karena data pretest dan posttest adalah data yang berpasangan 

(Paired Samples) maka metode non parametrik yang digunakan disini adalah 

Metode Paired Sample T Test - Wilcoxon. Hasil uji statistik non parametrik data 

presentase rata-rata skor pretest dan posttest indikator motivasi benvirausaha 

mahasiswa yang dilakukan dengan bantuan Program SPSS Versi 16 menunjukan 

ni lai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah 0,000. 

Menurut Priyatno (2008:204) jika nilai Asymp.Sig. (2-tailed) pada uji 

beda two paired related sample - Wilcoxon Sign Ranks Test lebih kecil dari 0,05 

berarti kedua sampel itu berbeda nyata. Oleh karena nilai Asymp.Sig. (2-tailed) 

data presentase rata-rata skor pretest dan posttest indikator motivasi benvirausaha 

mahasiswa itu pada uji beda two paired related sample - Wilcoxon Sign Ranks 

dengan bantuan Program SPSS Versi 16 adalah 0,000 (Lampiran 5A) atau lebih 



kecil dari a = 0,05 berarti kedua data itu berbeda nyata atau signifikan. Dengan 

demikian tidak diragukan lagi bahwa berarti data presentase rata-rata skor pretest 

dan posttest indikator motivasi benvirausaha mahasiswa itu secara statistik 

berbeda nyata. Pada mulanya motivasi benvirausaha mahasiswa sebelum 

perlakuan berada pada kategori "tinggi", setelah perlakuan secara signifikan 

meningkat menjadi "sangat tinggi". 

c. Hasil pengolahan data pretest dan posttest angket indikator pengetahuan 
berwirausaha mahasiswa 

Perbedaan persentase skor antara pretest dengan postest hasil angket 

dengan 8 pertanyaan untuk indikator pengetahuan benvirausaha mahasiswa Tata 

Busana yang diajukan kepada 40 responden atau sampel penelitian digambarkan 

dengan grafik garis menggunakan bantuan Program Exel Window XP yang dapat 

menginformasikan capaian persentase skor masing-masing sampel seperti berikut. 
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Gambar 4. Grafik persentase ratas-rata skor pretest dan posttes indikator 
pengetahuan benvirausaha mahasiswa Tata Busana 

Grafik 4 menunjukan bahwa persentase rata-rata skor pengetahuan 

benvirausaha masing-masing responden sebelum perlakuan (pretest) sebagian 

besar berada pada kategori sedang (55,OO-69,99%), sedangkan setelah perlakuan 

atau hasil angket posttest sebagaian besar berada pada kategori sangat tinggi 



(85,OO-100,00%). Secara lengkap jumlah skor, persentase skor dan kategori 

pengetahuan berwirausaha masing-masing sampel dapat dilihat pada Lampiran 

4B. 

Selanjutnya untuk melihat apakah perbedaan persentase rata-rata skor 

pengetahuan berwirausaha mahasiswa sebelum dan sesudah perlakuan itu secara 

statistik berbeda nyata (signifikan) atau tidak berbeda nyata maka dilakukan uji t. 

Sebelum uji itu dilaksanakan, distribusi data pretest dan posttest itu diuji 

kenorrnalannya dengan menggunakan bantuan Program SPSS Versi 16. Menurut 

Sudarmanto (2005: 108) dan Santoso (2004: 168-1 69), jika nilai Sig pada Tests of 

Normality Kolmogorov-Smirnov lebih kecil dari 0,05 berati distribusi datanya 

tidak normal. Sebaliknya, jika nilai Sig pada Tests of Normality Kolmogorov- 

Smirnov lebih besar dari 0.05 berati distribusi datanya normal. Oleh karena nilai 

Sig pretest pada uji Kolmogorov-Smirnov = 0,200 > 0,05 berarti distribusi data 

presentase rata-rata skor pretest itu normal, sedangkan nilai Sig posttest = 0,035 < 

0,05, berarti distribusi data presentase rata-rata skor posttest itu tidak normal. 

Jika distribusi suatu data tidak normal maka metode statistik yang dapat 

digunakan untuk mengambil kesimpulan dari serangkaian data adalah metode 

statistik non parametrik (Santoso, 2004:378 dan Priyatno, 2008: 175). Oleh karena 

data pretest dan posttest adalah data yang berpasangan (Paired Samples) maka 

metode non parametrik yang digunakan disini adalah Metode Paired Sample 

T Test - Wilcoxon. Hasil uji statistik non parametrik data presentase rata-rata skor 

pretest dan posttest indikator pengetahuan benvirausaha mahasiswa yang 

dilakukan dengan bantuan Program SPSS Versi 16 menunjukan nilai Asymp. Sig. 

(2-tailed) adalah 0,000. 

Menurut Priyatno (2008204) jika nilai Asymp.Sig. (2-tailed) pada uji 

beda two paired related sample - Wilcoxon Sign Ranks Test lebih kecil dari 0,OS 

berarti kedua sampel itu berbeda nyata. Oleh karena nilai Asymp.Sig. (2-tailed) 

data presentase rata-rata skor pretest dan posttest indikator pengetahuan 

berwirausaha mahasiswa itu pada uji beda two paired related sample - Wilcoxon 

Sign Ranks dengan bantuan Program SPSS Versi 16 adalah 0,000 (Lampiran 5B) 

atau lebih kecil dari a = 0,05 berarti kedua data itu berbeda nyata atau signifikan. 



Dengan demikian tidak diragukan lagi bahwa berarti data presentase rata-rata skor 

pretest dan posttest indikator pengetahuan berwirausaha mahasiswa itu secara 

statistik berbeda nyata. Pada mulanya pengetahuan benvirausaha mahasiswa 

sebelum perlakuan berada pada kategori "sedang", setelah perlakuan secara 

signifikan meningkat menjadi "sangat tinggi". 

d. Hasil pengolahan data pretest dan posttest angket indikator 
keterampilan berwirausaha mahasiswa 

Perbedaan persentase skor antara pretest dengan postest hasil angket 

dengan 15 pertanyaan untuk indikator keterampilan benvirausaha mahasiswa Tata 

Busana yang diajukan kepada 40 responden atau sampel penelitian digambarkan 

dengan grafik garis menggunakan bantuan Program Exel Window XP yang dapat 

menginformasikan capaian persentase skor masing-masing sampel seperti berikut 

ini. 
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Gambar 5. Grafik persentase ratas-rata skor pretest dan posttes indikator 
keterampilan benvirausaha mahasiswa Tata Busana 

Grafik di atas menunjukan persentase rata-rata skor keterampilan 

benvirausaha masing-masing responden sebelum perlakuan (pretest) sebagian 

besar berada pada kategori sedang (55,OO-69,99%), sedangkan setelah perlakuan 

atau hasil angket posttest sebagaian besar berada pada kategori sangat tinggi 



(85,OO-100,00%). Secara lengkap, jumlah skor, persentase skor dan kategori 

keterampilan berwirausaha masing-masing sampel dapat dilihat pada 

Lampiran 4C. 

Selanjutnya, untuk melihat apakah perbedaan persentase rata-rata skor 

keterampilan berwirausaha mahasiswa sebelum dan sesudah perlakuan itu secara 

statistik berbeda nyata (signifikan) atau tidak berbeda nyata maka dilakukan uji t. 

Sebelum uji itu dilaksanakan, distribusi data pretest dan posttest itu diuji 

kenormalannya dengan menggunakan bantuan Program SPSS Versi 16. Menurut 

Sudarmanto (2005: 108) dan Santoso (2004: 168-1 69), jika nilai Sig pada Tests of 

Normality Kolmogorov-Smirnov lebih kecil dari 0,05 berati distribusi datanya 

tidak normal. Sebaliknya, jika nilai Sig pada Tests of Normality Kolmogorov- 

Smirnov lebih besar dari 0,05 berati distribusi datanya normal. Oleh karena nilai 

Sig pretest pada uji Kolmogorov-Smirnov = 0,200 > 0,05 berarti distribusi data 

presentase rata-rata skor pretest itu normal, sedangkan nilai Sig posttest = 0,026 < 

0,05, berarti distribusi data presentase rata-rata skor posttest itu tidak normal. 

Jika distribusi suatu data tidak normal maka metode statistik yang dapat 

digunakan untuk mengambil kesimpulan dari serangkaian data adalah metode 

statistik non parametrik (Santoso, 2004:378 dan Priyatno, 2008: 175). Oleh karena 

data pretest dan posttest adalah data yang berpasangan (Paired Samples) maka 

metode non parametrik yang digunakan disini adalah Metode Paired Sample 

T Test - Wilcoxon. Hasil uji statistik non parametrik data presentase rata-rata skor 

pretest dan posttest indikator keterampilan berwirausaha mahasiswa yang 

dilakukan dengan bantuan Program SPSS Versi 16 menunjukan nilai Asymp. Sig. 

(2-tailed) adalah 0,000. 

Menurut Priyatno (2008:204) jika nilai Asymp.Sig. (2-tailed) pada uji 

beda two paired related sample - Wilcoxon Sign Ranks Test lebih kecil dari 0,05 

berarti kedua sampel itu berbeda nyata. Oleh karena nilai Asyrnp.Sig. (2-tailed) 

data presentase rata-rata skor pretest dan posttest indikator keterampilan 

berwirausaha mahasiswa itu pada uji beda two paired related sample - Wilcoxon 

Sign Ranks dengan bantuan Program SPSS Versi 16 adalah 0,000 (Lampiran 5C) 

atau lebih kecil dari a = 0,05 berarti kedua data itu berbeda nyata atau signifikan. 



Dengan demikian tidak diragukan lagi bahwa berarti data presentase rata-rata skor 

pretest dan posttest indikator keterampilan berwirausaha mahasiswa itu secara 

statistik berbeda nyata. Pada mulanya keterampilan benvirausaha mahasiswa 

sebelum perlakuan berada pada kategori "sedang", setelah perlakuan secara 

signifikan meningkat menjadi "sangat tinggi". 

e. Hasil pengolahan data pretest dan posttest angket indikator pengalaman 
berwirausaha mahasiswa 

Perbedaan persentase skor antara pretest dengan postest hasil angket 

dengan 5 pertanyaan untuk indikator pengalaman berwirausaha mahasiswa Tata 

Busana yang diajukan kepada 40 responden atau sampel penelitian digambarkan 

dengan grafik garis menggunakan bantuan Program Exel Window XP yang dapat 

menginformasikan capaian persentase skor masing-masing sampel seperti berikut 

ini. 
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Gambar 6. Grafik persentase ratas-rata skor pretest dan posttes indikator 
pengalaman benvirausaha mahasiswa Tata Busana 

Grafik di atas menunjukan bahwa persentase rata-rata skor pengalaman 

berwirausaha masing-masing responden sebelum perlakuan (pretest) sebagian 

besar berada pada kategori sedang (55,OO-69,99%), sedangkan setelah perlakuan 

atau hasil angket posttest sebagaian besar berada pada kategori sangat tinggi 



(85,OO-100,00%). Secara lengkap, jumlah skor, persentase skor dan kategori 

pengalaman benvirausaha masing-masing sampel dapat dilihat pada Lampiran 4D. 

Selanjutnya, untuk melihat apakah perbedaan persentase rata-rata skor 

pengalaman benvirausaha mahasiswa sebelum dan sesudah perlakuan itu secara 

statistik berbeda nyata (signifikan) atau tidak berbeda nyata maka dilakukan uji t. 

Sebelum uji itu dilaksanakan, distribusi data pretest dan posttest itu diuji 

kenormalannya dengan menggunakan bantuan Program SPSS Versi 16. Menurut 

Sudarmanto (2005: 108) dan Santoso (2004: 168- 169), jika nilai Sig pada Tests of 

Normality Kolmogorov-Smirnov lebih kecil dari 0,05 berati distribusi datanya 

tidak normal. Sebaliknya, jika nilai Sig pada Tests of Normality Kolmogorov- 

Smimov lebih besar dari 0,05 berati distribusi datanya normal. Oleh karena nilai 

Sig pretest pada uji Kolmogorov-Smirnov = 0,200 > 0,05 berarti distribusi data 

presentase rab-rata skor pretest itu normal, sedangkan nilai Sig posttest = 0,000 < 

0,05, berarti distribusi data presentase rata-rata skor posttest itu tidak normal. 

Jika distribusi suatu data tidak normal maka metode statistik yang dapat 

digunakan untuk mengambil kesimpulan dari serangkaian data adalah metode 

statistik non parametrik (Santoso, 2004:378 dan Priyatno, 2008: 175). Oleh karena 

data pretest dan posttest adalah data yang berpasangan (Paired Samples) maka 

metode non parametrik yang digunakan disini ada lah Metode Paired Sample 

T Test - Wilcoxon. Hasil uji statistik non parametrik data presentase rata-rata skor 

pretest dan posttest indikator pengalaman berwirausaha mahasiswa yang 

dilakukan dengan bantuan Program SPSS Versi 16 menunjukan nilai Asymp. Sig. 

(2-tailed) adalah 0,000. 

Menurut Priyatno (2008:204) jika nilai Asymp.Sig. (2-tailed) pada uji 

beda two paired related sample - Wilcoxon Sign Ranks Test lebih kecil dari 0,05 

berarti kedua sampel itu berbeda nyata. Oleh karena nilai Asymp.Sig. (2-tailed) 

data presentase rata-rata skor pretest dan posttest indikator penglaman 

berwirausaha mahasiswa itu pada uji beda two paired related sample - Wilcoxon 

Sign Ranks dengan bantuan Program SPSS Versi 16 adalah 0,000 (Lampiran 5D) 

abu lebih kecil dari a = 0,05 berarti kedia data itu berbeda nyata atau signifikan. 

Dengan demikian tidak diragukan lagi bahwa berarti data presentase rata-rata skor 



pretest dan posttest indikator pengalaman benvirausaha mahasiswa itu secara 

statistik berbeda nyata. Pada mulanya motivasi benvirausaha mahasiswa sebelum 

perlakuan berada pada kategori "Sedang", setelah perlakuan secara signifikan 

meningkat menjadi "sangat tinggi". 

f. Hasil pengolahan data pretest dan posttest angket indikator kemampuan 
menjalin kerjasama berwirausaha mahasiswa 

Perbedaan persentase skor antara pretest dengan postest hasil angket 

dengan 5 pertanyaan untuk indikator kemampuan menjalin kerjasama 

benvirausaha mahasiswa Tata Busana yang diajukan kepada 40 responden atau 

sampel penelitian digambarkan dengan grafik garis menggunakan bantuan 

Program Exel Window XP yang dapat menginformasikan capaian persentase skor 

masing-masing sampel seperti berikut ini. 
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Gambar 7. Grafik persentase ratas-rata skor pretest dan posttes indikator kemampuan 
menjalin kerjasama berwirausaha mahasiswa Tata Busana 

Grafik di atas menunjukan bahwa persentase rata-rata skor kemampuan 

menjalin kerjasama benvirausaha masing-masing responden sebelum perlakuan 

(pretest) sebagian besar berada pada kategori sedang (55,OO-69,99%), sedangkan 

setelah perlakuan atau hasil angket posttest sebagaian besar berada pada kategori 

sangat tinggi (85,OO-100,00%). Secara lengkap, jumlah skor, persentase skor dan 



kategori kemampuan menjalin kerjasama benvirausaha masing-masing sampel 

dapat dilihat pada Lampiran 4E. 

Selanjutnya, untuk melihat apakah perbedaan persentase rata-rata skor 

kemampuan menjalin kerjasama benvirausaha mahasiswa sebelum dan sesudah 

perlakuan itu secara statistik berbeda nyata (signifikan) atau tidak berbeda nyata 

maka dilakukan uji t. Sebelum uji itu dilaksanakan, distribusi data pretest clan 

posttest itu diuji kenormalannya dengan menggunakan bantuan Program SPSS 

Versi 16. Menurut Sudarmanto (2005: 108) dan Santoso (2004: 168- 169), jika nilai 

Sig pada Tests of Normaliry Kolmogorov-Smirnov lebih kecil dari 0,05 berati 

distribusi datanya tidak normal. Oleh karena nilai Sig pretest 0,O 1 3 dan posttest 

0,000 pada uji Kolmogorov-Smirnov lebih kecil dari 0,05, berarti distribusi data 

presentase rata-rata skor pretest dan posttest indikator kemampuan menjalin 

ke rjasama benvirausaha mahasiswa itu tidak normal. 

Jika distribusi suatu data tidak normal maka metode statistik yang dapat 

digunakan untuk mengambil kesimpulan dari serangkaian data adalah metode 

statistik non parametrik (Santoso, 2004:378 dan Priyatno, 2008: 175). Oleh karena 

data pretest dan posttest adalah data yang berpasangan (Paired Samples) maka 

metode non parametrik yang digunakan disini adalah Metode Paired Sample 

T Test - Wilcoxon. Hasil uji statistik non parametrik data presentase rata-rata skor 

pretest dan posttest indikator kemampuan menjalin kerjasama benvirausaha 

mahasiswa yang dilakukan dengan bantuan Program SPSS Versi 16 menunjukan 

nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah 0,000. 

Menurut Priyatno (2008:204) jika nilai Asymp.Sig. (2-tailed) pada uji 

beda two paired related sample - Wilcoxon Sign Ranks Test lebih kecil dari 0,05 

berarti kedua sampel itu berbeda nyata. Oleh karena nilai Asymp.Sig. (2-tailed) 

data presentase rata-rata skor pretest dan posttest indikator kemampuan menjalin 

kerjasama benvirausaha mahasiswa itu pada uji beda two paired related sample - 
Wilcoxon Sign Ranks dengan bantuan Program SPSS Versi 16 adalah 0,000 

(Lampiran 5E) atau lebih kecil dari a = 0,05 berarti kedua data itu berbeda nyata 

atau signifikan. Dengan demikian tidak diragukan lagi bahwa berarti data 

presentase rata-rata skor pretest dan posttest indikator kemampuan menjalin 



kerjasama benvirausaha mahasiswa itu secara statistik berbeda nyata. Pada 

mulanya kemampuan menjalin kerjasama benvirausaha mahasiswa sebelum 

perlakuan berada pada kategori "sedang", setelah perlakuan secara signifikan 

meningkat menjadi "sangat tinggi". 

g. Hasil pengolahan data pretest dan posttest angket indikator keberanian 
menanggung resiko berwirausaha mahasiswa 

Perbedaan persentase skor antara pretest dengan postest hasil angket 

dengan 6 pertanyaan untuk indikator keberanian menanggung resiko benvirausaha 

mahasiswa Tata Busana yang diajukan kepada 40 responden atau sampel 

penelitian digambarkan dengan grafik garis menggunakan bantuan Program Exel 

Window XP yang dapat menginformasikan capaian persentase skor masing- 

masing sampel seperti Gambar 8. 

Gambar 8 menunjukan bahwa persentase rata-rata skor keberanian 

menanggung resiko benvirausaha masing-masing responden sebelum perlakuan 

(pretest) sebagian besar berada pada kategori sedang (55,OO-69,99%), sedangkan 

setelah perlakuan atau hasil angket posttest sebagaian besar berada pada kategori 

sangat tinggi (85,OO-100,00%). Secara lengkap, jumlah skor, persentase skor dan 

kategori keberanian menanggung resiko benvirausaha masing-masing sampel 

dapat dilihat pada Lampiran 4F. 

Selanjutnya untuk melihat apakah perbedaan persentase rata-rata skor 

keberanian menanggung resiko benvirausaha mahasiswa sebelum clan sesudah 

perlakuan itu secara statistik berbeda nyata (signifikan) atau tidak berbeda nyata 

maka dilakukan uji t. Sebelum uji itu dilaksanakan, distribusi data pretest dan 

posttest itu diuji kenormalannya dengan menggunakan bantuan Program SPSS 

Versi 16. Menurut Sudarmanto (2005: 108) dan Santoso (2004: 168-1 69), jika nilai 

Sig pada Tests of Normality Kolmogorov-Smirnov lebih kecil dari 0,05 berati 

distribusi datanya tidak normal. Sebaliknya, jika nilai Sig pada Tests of Normality 

Kolmogorov-Smimov lebih besar dari 0,05 berati distribusi datanya normal. OIeh 

karena nilai Sig pretest pada uji Kolmogorov-Smirnov = 0,199 > 0,05 berarti 

distribusi data presentase rata-rata skor pretest itu normal, sedangkan nilai Sig 



posttest = 0,001 < 0,05, berarti distribusi data presentase rata-rata skor posttest itu 

tidak normal. 
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Gambar 8. Grafik persentase ratas-rata skor pretest dan posttes indikator 
keberanian menanggung resiko berwirausaha mahasiswa 

Jika distribusi suatu data tidak normal maka metode statistik yang dapat 

digunakan untuk mengambil kesimpulan dari serangkaian data adalah metode 

statistik non parametrik (Santoso, 2004:378 dan Priyatno, 2008: 175). Oleh karena 

data pretest dan posttest adalah data yang berpasangan (Paired Samples) maka 

metode non parametrik yang digunakan disini adalah Metode Paired Sample 

T Test - Wilcoxon. Hasil uji statistik non parametrik data presentase rata-rata skor 

pretest dan posttest indikator keberanian menanggung resiko berwirausaha 

mahasiswa yang dilakukan dengan bantuan Program SPSS Versi 16 menunjukan 

ni lai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah 0,000. 

Menurut Priyatno (2008:204) jika nilai Asymp.Sig. (2-tailed) pada uji 

beda two paired related sample - Wilcoxon Sign Ranks Test lebih kecil dari 0.05 

berarti kedua sampel itu berbeda nyata. Oleh karena nilai Asymp.Sig. (2-tailed) 

data presentase rata-rata skor pretest dan posttest indikator keberanian 

menanggung resiko berwirausaha mahasiswa itu pada uji beda two paired related 

sample - Wilcoxon Sign Ranks dengan bantuan Program SPSS Versi 16 adalah 



0,000 (Lampiran SF) atau lebih kecil dari a = 0,05 berarti kedua data itu berbeda 

nyata atau signifikan. Dengan demikian tidak diragukan lagi bahwa berarti data 

presentase rata-rata skor pretest dan posttest indikator keberanian menanggung 

resiko berwirausaha mahasiswa itu secara statistik berbeda nyata. Pada mulanya 

keberanian menanggung resiko benvirausaha mahasiswa sebelum perlakuan 

berada pada kategori "rendah", setelah perlakuan secara signifikan meningkat 

menjadi "sangat tinggi". 

h. Hasil pengolahan data pretest dan posttest angket indikator pengaruh 
faktor pemicu berwirausaha mahasiswa 

Perbedaan persentase skor antara pretest dengan postest hasil angket 

dengan 5 pertanyaan untuk indikator pengaruh faktor pemicu benvirausaha 

mahasiswa Tata Busana yang diajukan kepada 40 responden atau sampel 

penelitian digambarkan dengan grafik garis menggunakan bantuan Program Exel 

Window XP guna menginformasikan capaian persentase rata-rata skor masing- 

masing sampel seperti berikut ini. 
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Gambar 9. Grafik persentase ratas-rata skor pretest dan posttes indikator 
pengaruh faktor pemicu henvirausaha mahasiswa Tata Busana 

Grafik di atas menunjukan bahwa persentase rata-rata skor pengaruh faktor 

pemicu benvirausaha masing-masing responden sebelum perlakuan (pretest) 



sebagian besar berada pada kategori sedang (55,OO-69,99%), sedangkan setelah 

perlakuan hasil angket posttest menunjukan sebagaian besar persentase rata-rata 

skor responden berada pada kategori sangat tinggi (85,OO- 100,00%). Secara 

lengkap, jumlah skor, persentase skor dan kategori pengaruh faktor pemicu 

berwirausaha masing-masing sampel dapat dilihat pada Lampiran 4G. 

Selanjutnya untuk melihat apakah perbedaan persentase rata-rata skor 

pengaruh faktor pemicu benvirausaha mahasiswa sebelum dan sesudah perlakuan 

itu secara statistik berbeda nyata (signifikan) atau tidak berbeda nyata maka 

dilakukan uji t. Sebelum uji itu dilaksanakan, distribusi data pretest dan posttest 

i tu  diuji kenormalannya dengan menggunakan bantuan Program SPSS Versi 16. 

Menurut Sudarmanto (2005: 108) dan Santoso (2004: 168- 169), jika nilai Sig pada 

Tests of Normality Kolmogorov-Smirnov lebih kecil dari 0,05 berati distribusi 

datanya tidak normal. Sebaliknya, jika nilai Sig pada Tests of Normality 

Kolmogorov-Smimov lebih besar dari 0,05 berati distribusi datanya normal. Oleh 

karena nilai Sig pretest pada uji Kolmogorov-Smirnov = 0,200 > 0,05 berarti 

distribusi data presentase rata-rata skor pretest itu normal, sedangkan nilai Sig 

posttest = 0,022 < 0,05, berarti distribusi data presentase rata-rata skor posttest itu 

tidak normal. 

Jika distribusi suatu data tidak normal maka metode statistik yang dapat 

digunakan untuk mengambil kesimpulan dari serangkaian data adalah metode 

statistik non parametrik (Santoso, 2004:378 dan Priyatno, 2008: 175). Oleh karena 

data pretest dan posttest adalah data yang berpasangan (Paired Samples) maka 

metode non parametrik yang digunakan disini adalah Metode Paired Sample 

T Test - Wilcoxon. Hasil uji statistik non parametrik data presentase rata-rata skor 

pretest dan posttest indikator pengaruh faktor pemicu benvirausaha mahasiswa 

yang dilakukan dengan bantuan Program SPSS Versi 16 menunjukan nilai 

Asymp. Sig. (;'-tailed) adalah 0,000. 

Menurut Priyatno (2008:204) j ika ni lai Asymp.Sig. (2-tailed) pada uj i 

beda two paired related sample - Wilcoxon Sign Ranks Test lebih kecil dari 0,05 

berarti kedua sampel itu berbeda nyata. Oleh karena nilai Asymp.Sig. (2-tailed) 

data presentase rata-rata skor pretest dan posttest indikator pengaruh faktor 



pemicu benvirausaha mahasiswa itu pada uji beda two paired related sample - 
Wilcoxon Sign Ranks dengan bantuan Program SPSS Versi 16 adalah 0,000 

(Lampiran 5G) atau lebih kecil dari a = 0,05 berarti kedua data itu berbeda nyata 

atau signifikan. Dengan demikian tidak diragukan lagi bahwa berarti data 

presentase rata-rata skor pretest dan posttest indikator pengaruh faktor pemicu 

benvirausaha mahasiswa itu secara statistik berbeda nyata. Pada mulanya 

pengaruh faktor pemicu berwirausaha mahasiswa sebelum perlakuan berada pada 

kategori "sedang", setelah perlakuan secara signifikan meningkat menjadi "sangat 

tinggi". 

i. Hasil pengolahan data pretest dan posttest angket variabel kemampuan 
berwirausaha di kalangan mahasiswa Tata Busana 

Perbedaan persentase skor antara pretest dengan postest hasil angket 

dengan 52 pertanyaan untuk melihat kemampuan benvirausaha mahasiswa Tata 

Busana untuk membuka usaha baru yang diajukan kepada 40 responden atau 

sampel penelitian digambarkan dengan grafik garis menggunakan bantuan 

Program Exel Window XP guna menginformasikan capaian persentase rata-rata 

skor masing-masing sampel seperti berikut ini. 
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Gambar 10. Grafik persentase ratas-rata skor pretest dan posttes indikator 
pengaruh faktor pemicu benvirausaha mahasiswa Tata Busana 



Grafik di atas menunjukan bahwa persentase rata-rata skor kemampuan 

benvirausaha mahasiswa Tata Busana untuk membuka usaha baru masing-masing 

responden sebelum perlakuan (pretest) sebagian besar berada pada kategori 

sedang (55,OO-69,99%), sedangkan setelah perlakuan hasil angket posttest 

menunjukan sebagaian besar persentase rata-rata skor responden berada pada 

kategori sangat tinggi (85,OO-100,00%). Secara lengkap, jumlah skor, persentase 

skor dan kategori kemampuan benvirausaha mahasiswa Tata Busana untuk 

membuka usaha baru masing-masing sampel dapat dilihat pada Lampiran 4H. 

Selanjutnya untuk melihat apakah perbedaan persentase rata-rata skor 

kemampuan benvirausaha mahasiswa Tata Busana untuk membuka usaha baru 

sebelum dan sesudah perlakuan itu secara statistik berbeda nyata (signifikan) atau 

tidak berbeda nyata maka dilakukan uji t. Sebelum uji itu dilaksanakan, distribusi 

data pretest dan posttest itu diuji kenormalannya dengan menggunakan bantuan 

Program SPSS Versi 16. Menurut Sudarrnanto (2005:108) dan Santoso 

(2004:168-169), jika nilai Sig pada Tests of Normality Kolmogorov-Smimov lebih 

kecil dari 0,05 berati distribusi datanya tidak normal. Sebaliknya, jika nilai Six 

pada Tests of Normality Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05 berati 

distribusi datanya normal. Oleh karena nilai Sig pretest pada uji Kolmogorov- 

Smirnov = 0,095 > 0,05 berarti distribusi data presentase rata-rata skor pretest itu 

normal, sedangkan nilai Sjg posttest = 0,095 > 0,05, berarti distribusi data 

presentase rata-rata skor posttest itu juga normal. 

Jika distribusi suatu data normal maka metode statistik yang dapat 

digunakan untuk mengambil kesimpulan dari serangkaian data adalah metode 

statistik parametrik. Uji t yang digunakan adalah uji t dua sampel yang 

berpasangan atau Paired Samples T Test, menggunakan bantuan Program SPSS 

Versi 16. Hasil perhitungannya menunjukan t hitung = 9,039 (Data lengkap dapat 

dilihat pada Lampiran 5H). 

Menurut Santoso (2004:229) dan Priyatno (2008:81), jika t hitung lebih 

besar dari t tabel berarti rata-rata kedua indikator itu berbeda nyata (Signifikan). 

Berdasarkan tabel t pada taraf nyata a = 0.05 dengan derajat bebas atau df = n - 1 

= 40 - 1 = 39 diketahui nilainya adalah 1,685 (Tabel t dapat dilihat pada 



Lampiran 5). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan 

yang signifikan antara persentase rata-rata skor pretest dengan posttest pada 

tingkat kepercayaan 95% untuk indikator motivasi berwirausaha mahasiswa Tata 

Busana karena t hitung lebih besar dari t tabel. Dengan demikian tidak diragukan 

lagi bahwa berarti data presentase rata-rata skor pretest dan posttest indikator 

pengaruh faktor pemicu berwirausaha mahasiswa itu secara statistik berbeda 

nyata. Pada mulanya pengaruh faktor pemicu berwirausaha mahasiswa sebelum 

perlakuan berada pada kategori "sedang", setelah perlakuan secara signifikan 

meningkat menjadi "sangat tinggi". 

B. PEMBAHASAN 

1. Tujuan Model Pembelajaran Hasil Pengembangan 

Model pembelajaran mata kuliah Manajemen Usaha Butik hasil 

pengembangan sebagaimana yang diuraikan dalam hasil penelitian di atas jika 

ditinjau dari segi tujuan pembelajaran memperlihatkan kesungguhan dosen 

berusaha memperjuangkan kesempatan kerja bagi mahasiswa yang diasuhnya. 

Dengan membuka sebuah unit usaha baru berarti membuka sekurang-kurangnya 

satu kesempatan kerja. Jika usaha yang dibuka dosen dan mahasiswa adalah 

sebuah usaha butik, yaitu sebuah usaha yang dapat berkembang dengan cepat 

tentu akan dapat mempekerjakan puluhan bahkan ratusan orang mahasiswa. 

Menurut Sririzayanti (1 99 1 ., Mardiana (1 991)., dan Novika (2007) usaha 

Butik "Raizal Rais" dan Butik "Caka Datuk" di Jakarta atau seperti Butik "Nuniek 

Rosa Butik" di Bandung memiliki karyawan mencapai ratusan orang. Jika 

dikembangkan dengan baik, usaha butik yang didirikan mahasiswa dan dosen 

sebagaimana yang disebutkan si atas tentu dapat memberikan jaminan kerja bagi 

seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut. 

Melihat tingginya tingkat pengangguran di kalangan alumni perguruan 

tinggi sudah sewajarnya dosen pengampu matakuliah bidang usaha menjadi 

terpukul. Mereka yang selama bertahun-tahun telah mengasuh mahasiswanya 

untuk dapat menguasai manajeman suatu bidang usaha merasa bimbingannya 

tidak berarti apa-apa jika melihat mantan peserta didiknya menganggur, merana 

"bagaikan bunga kembang tak jad?', tidak berhasil membuka suatu usaha 



sebagaimana yang dicita-citakannya. Dosen yang sesungguhnya memiliki hati 

nurani yang tidak berbeda dengan orang tua mahasiswa sudah tentu sangat 

menginginkan semua anak bimbingannya yang tidak tertampung dalam lapangan 

kerja bisa berhasil membuka suatu usaha sesuai dengan bidang studi yang 

digelutinya. 

Saat ini Ditjen Dikti telah mulai merintis penumbuhan wirausaha baru di 

kalangan mahasiswa dengan berbagai program, seperti PKM dan PMW. Namun 

program tersebut merupakan program lepas yang mengharuskan pemerintah 

memberikan suntikan dana terus-rnenerus setiap tahun. Sebab modal yang 

diberikan kepada mahasiswa tidak dikembalikan kepada pemerintah. Model 

pembelajaran mata kuliah Manajemen Usaha Butik hasil pengembangan ini 

terlihat mencoba menumbuhkan wirausahawan dan unit usaha baru setiap tahun 

atau setiap semester tanpa hams terus-menerus menerima suntikan dana. Sebab 

dalam model pembelajaran ini kepada mahasiswa diberikan kewajiban 

mengembalikan dana yang diterimanya. Disamping dapat mendidik dan 

menumbuhkan rasa tanggung jawab keuangan dalam diri mahasiswa, dana yang 

dikembalikan itu dapat pula digulirkan kepada mahasiswa tahun berikutnya. 

Dengan satu kali atau paling banyak 4 kali suntikan dana berturut-turut maka 

dengan tidak berlebihan dapat dipastikan setiap dosen pengampu mata kuliah 

bidang usaha bisa rnembimbing dan membuka satu unit usaha baru setiap 

semester, yaitu suatu usaha yang dimiliki oleh puluhan mahasiswa wirausahawan 

yang baru ditumbuhkan. 

2. Analisis Strategi dan Proses Pembelajaran 

Strategi pembelajaran mata kuliah Manajemen Usaha Butik hasil 

pengembangan terlihat sudah mencakup semua aspek yang diperlukan guna 

mencapai tujuan pembelajaran. Model hasil pengembangan itu menggunakan 

strategi: tatap muka (rnelalui ceramah, presentasi, diskusi), studi banding, tugas 

mandiri, tugas kelompok, dan praktikum. Menurut Reigeluth (1983) strategi 

pembelajaran merupakan cara-cara yang berbeda untuk mencapai hasil 

pembelajaran yang berbeda-beda di bawah kondisi yang berbeda-beda pula. Guna 

mewujudkan sebuah unit usaha baru dan penumbuhan wirausahawan baru sesuai 



dengan karakteristik dan pengetahuan awal yang telah dimiliki mahasiswa maka 

pemilihan strategi pembelajaran tatap muka (melalui ceramah, presentasi, dan 

diskusi), studi banding, tugas mandiri, tugas kelompok, dan praktikum dipandang 

sangat tepat. 

Mahasiswa yang sudah memiliki pengetahuan awal untuk mengelola 

sebuah usaha busana dari berbagai mata kuliah MKK, MKB dan MPB seperti: 

pengetahuan dan keterampilan teknis yang diperlukan untuk memproduksi 

berbagai busana dan lenan rumah tangga, Kewirausahaan, Pendidikan Konsumen, 

Pengantar Ekonom i, Pengantar Manajemen, Teknik Komunikasi, Ekonom i 

Perusahaan, Manajemen Usaha Modeste, dan Manajemen Usaha Konveksi tinggal 

diarahkan untuk mewujudkan sebuah usaha butik. Mengingat kondisi keuangan 

mahasiswa yang tidak memungkinkan mendapatkan modal awal pembukaan 

usaha baru maka pemberian kredit pembukaan usaha baru kepada mereka 

merupakan strategi yang sangat tepat yang ditempuh dosen pembimbing untuk 

melengkapi pengetahuan dan keterampilan teknis guna mendorong pembukaan 

usaha baru. 

Studi banding mahasiswa ke butik-butik yang ada di Kota Padang 

dipandang sangat tepat yang diterapkan dosen guna mendapatkan berbagai 

masukan tentang penataan showroom butik. Studi banding merupakan strategi 

yang sangat bagus untuk mendapatkan gambaran nyata dan utuh sebagai pedoman 

menata showroom butik yang akan mereka dirikan. 

Tugas mandiri yang diberikan dosen dalam model pembelajaran ini berupa 

mencari 2 pelanggan. Kedua pelanggan itu dibuatkan pakaiannya yang berkelas 

butik dalam praktikum. Tudas mandiri ini dipandang tepat guna mendorong 

mahasiswa untuk berlatih berani melakukan pekerjaan produksi, promosi dan 

pemasaran Sebab, menurut Alma (2000:87) seorang wirausaha hams mengetahui 

dan memahami seluk beluk produksi, promosi dan pemasaran yang menjadi dasar 

kegiatan wirausaha. 

Proses pembelajaran mata kuliah Manajemen Usaha Butik dalam model 

pembelajaran hasil pengembangan ini terlihat sudah disusun secara berurutan dan 

sistematis dalam setiap minggu pertemuan. Menurut Uno (2007:95) proses 



adalah para mahasiswa dan dosen. Mahasiswa dan dosen sepakat untuk 

meningkatkan modal dengan pertimbangan untuk memenuhi permintaan pasar. 

Peningkatan rasa optimisme keberhasilan usaha para mahasiswa seperti 

tersebut di atas didukung oleh data pretest dan posttest. Sebelum perlakuan 

kemampuan berwirausaha mahasiswa berada pada kategori "sedang", setelah 

perlakuan meningkat menjadi kategori "sangat tinggi". Perbedaan antara pretest 

dan posttest ini menurut Yusuf (2008:228) merupakan hasil atau pengaruh 

pemberian perlakuan. Loncatan peningkatan kemampuan berwirausaha 

mahasiswa (mencakup: motivasi, pengetahuan. keterampilan, pengalaman. 

kemampuan menjalin kerjasama, keberanian menanggung resiko, dan adanya 

faktor pemicu) tersebut merupakan suatu keberhasilan yang wajar jika diitinjau 

dari model pembelajaran berbasis proyek. Sebab, menurut Semiawan, dkk., 

(1987) strategi pembelajaran berbasis proyek memungkinkan siswa memperluas 

wawasan pengetahuannya, pengetahuan yang diperoleh siswa menjadi lebih 

berarti, dan kegiatan belajar mengajar menjadi lebih menarik. Nolker dan 

Schoenfeldt (1983) menambahkan bahwa dengan strategi pembelajaran berbasis 

proyek siswa dapat menerapkan berbagai keterampilan teori dan praktik yang 

dimiliki guna menanggulangi gugus tugas konkret dengan berhasil. 

Di lain pihak, hasil penelitian Mujiono (2003) berjudul: Pengembangan 

Pembelajaran Metode Proyek dalam Mata Kuliah Praktik Kerja Batu dan Beton 

Guna Meningkatkan Keterampilan Kerja Mahasiswa Sl Pendidikan Teknik 

Bangunan (PTB) Fakultas Teknik (FT) Universitas Negeri Malang (UM) 

menyimpulkan bahwa metode proyek dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan 

pembelajaran praktik kerja batu dan beton Mahasiswa Semester IV Program Studi 

S1 PTB FT UM serta meningkatkan kemampuan dosen dalam penerapan metode 

mengajar. Selanjutnya, hasil penelitian Susilo Utojo dan Mooh. Chartis (2006) 

dengan judul Pengembangan Bahan Ajar Mata Kuliah Praktik Batu I dengan 

Metode Pembelajaran Berbasis Proyek untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Mahasiswa D3 Teknik Sipil Politeknik Negeri Malang menyimpulkan bahwa rata- 

rata skor hasil belajar mahasiswa yang diajar dengan pembelajaran berbasis 

proyek (7,4 1 67) berbeda nyata (signifikan) lebih tinggi bila dibandingkan dengan 



rata-rata skor hasil belajar mahasiswa yang diajar dengan metode pembelajaran 

konvensional(5,9583). 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa metode 

pembelajaran hasil pengembangan yang diterapkan secara terbatas sebagaimana 

yang telah diuraikan di atas mampu meningkatkan kemampuan berwirausaha 

mahasiswa Program Studi Tata Busana jurusan Kesejahteraan Keluarga Fakultas 

Teknik Universitas Negeri Padang. Peningkatan kemampuan berwirausaha 

mahasiswa itu tidak terjadi secara kebetulan, tetapi karena adanya perlakuan 

sebagaimana hasil-hasil penelitian yang relevan lainnya (Mujiono, 2003 dan 

Susilo Utojo dan Mooh. Chartis. 2006). 

C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu: Pertama: Waktu 

penelitian terlalu singkat. Untuk menilai kemampuan berwirausaha mahasiswa 

dengan waktu berusaha 2 bulan (8 minggu perkuliahan), yaitu semenjak opening 

ceremony usaha butik dirasa terlalu singkat. Pihak bank komersial memerlukan 

waktu 2 tahun setelah usaha berjalan baru mau melaksanakan penilaian untuk 

pemberian kredit sebagai tambahan modal usaha. Oleh sebab itu penelitian 

kemampuan berwirausaha mahasiswa ini sebaiknya diulang (dicacah) kembali 

setelah 2 tahun usaha berjalan. 

Kedua: Pemilik perusahaan yang didirikan terlalu banyak. Oleh karena 

dana untuk pembukaan usaha baru yang tersedia terbatas maka usaha butik yang 

bisa didirikan hanya satu buah saja. Perusahaan butik yang didirikan dalam model 

pembelajaran ini dimiliki oleh 40 mahasiswa (semua mahasiswa sampel 

penelitian) dan dosen pembimbing. Sebuah perusahaan berskala kecil menengah 

(UMKM) dimiliki oleh 40 orang, dirasa pemiliknya terlalu banyak. Ditjen Dikti 

dalam Program Mahasiswa Wirausaha (PMW), program yang memberikan 

bantuan modal awal pembukaan usaha baru bagi mahasiswa membatasi jumlah 

pemilik sebuah perusahaan yang didirikan paling banyak 5 orang. Untuk 

mendapatkan hasil penelitian yang lebih sempurna sebaiknya diadakan penelitian 

sejenis dengan jum lah kepemil ikan usaha paling ban yak 5 orang sebagaimana 

batasan yang dibuat oleh Ditjen Dikti. 



Ketiga: Sampel penelitian hanya terbatas untuk mahasiswa yang sudah 

mengambil mata kuliah berikut: (a) Berbagai mata kuliah pengetahuan dan 

keterampilan teknis yang diperlukan untuk memproduksi berbagai busana dan 

lenan rumah tangga, (b) Kewirausahaan, (c) Pendidikan Konsumen, (d) Pengantar 

Ekonomi, (e) Pengantar Manajemen, (f) Teknik Komunikasi, (g) Ekonomi 

Perusahaan, (h) Manajemen Usaha Modeste, dan (i) Manajemen Usaha Konveksi. 

Persyaratan seperti tersebut di atas ditetapkan mengingat angket penelitian baik 

pretest maupun posttest harus angket yang sama dan disusun untuk penilaian 

kemampuan bewirausaha mahasiswa di bidang busana secara umum, tidak 

khusus untuk usaha butik saja. 



V. KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah dipaparkan, pembahasan hasil 

penelitian, dan keterbatasan-keterbatasan penelitian maka kesimpulan penelitian 

ini sebagai berikut: Pertama: Tuj uan Pembelajaran. Tujuan pembelajaran Mata 

kuliah Manajemen Usaha Butik yang dirumuskan dalam sinopsis model 

pembelajaran hasil pengembangan, yaitu untuk menumbuhkan kemampuan 

benvirausaha di kalangan mahasiswa dan menumbuhkan unit usaha baru, 

khususnya di kalangan Mahasiswa Program Studi Tata Busana sangat relevan 

dengan program pemerintah di bidang kewirausahaan yang sedang giat-giatnya 

berusaha memperbanyak kesempatan kerja bagi kalangan terdidik 

Kedua: Strategi Pembelajaran. Strategi pembelajaran yang dipilih dan 

dirumuskan dalam silabus model pembelajaran hasi l pengembangan, berupa tatap 

muka mahasiswa dengan dosen (ceramah, presentasi, diskusi), studi banding. 

tugas mandiri, tugas kelompok, dan praktikum sudah mencakup semua aspek 

yang diperlukan guna mencapai tujuan pembelajaran dan sesuai dengan 

karakteristik dan pengetahuan awal yang telah dimiliki mahasiswa. 

Ketiga: Proses Pembelajaran. Proses pembelajaran mata kuliah 

Manajemen Usaha Butik dalam model pembelajaran hasi I pengembangan ini 

terlihat sudah disusun secara berurutan dan sistematis untuk setiap minggu 

pertemuan, mulai dari minggu 1 sampai 16 sebagai panduan bagi dosen dan guna 

memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk memahami keseluruhan materi 

dan pencapaian tujuan pembelajaran. Dalam setiap minggu pertemuan, 

mahasiswa dibimbing dosen untuk membuat perencanaan usaha, perencanaan dan 

membuat produk, promosi dan pemasaran, mencari dan menggali sumber modal, 

mendirikan perusahaan, menata showroom butik, menjalankan usaha butik, dan 

mengevaluasi perkembangan usaha butik. 

Keempat: Evaluasi Pembelajaran. Evaluasi atau penilaian dalam model 

pembelajaran hasil pengembangan ini sudah mencakup seluruh aspek 

pembelajaran dan dapat mengukur kemajuan belajar dan pencapaian tujuan 

pembelajaran mahasiswa. Evaluasi dilakukan terhadap materi ajar, kegiatan 



praktikum (tugas mandiri, tugas kelompok), partisipasi aktif, ujian tengah 

semester, dan ujian semester. Bobot penilaian: Ujian Mid Semester lo%, Ujian 

Akhir Semester 20%, Kegiatan Praktikum 50%, Laporan Praktikum 15%, dan 

Partisipasi Aktif 5%. Pembobotan masing-masing komponen pembelajaran sudah 

diseimbangkan dengan tujuan pembelajaran melalui pemberian bobot yang tinggi 

pada komponen praktikum. Selain itu juga dicantumkan bobot yang cukup tinggi 

untuk laporan praktikum yang disusun secara berkelompok dan adanya penilaian 

komponen partisipasi aktif mahasiswa dalam kegiatan praktikum yang dapat 

mendorong tumbuhnya kemampuan mahasiswa dalam menjalin kerjasama dengan 

berbagai pihak. 

Kelima: Pendirian Unit Usaha Baru. Unit usaha baru yang ingin 

ditumbuhkan sudah berhasil didirikan, sebuah perusahaan butik yang cukup 

bergensi dan megah yang sesuai dengan status sosial mahsiswa sebagai calon 

eksekutif muda, bernama "Cendekia ba Mode", berlokasi di Jalan Teratai, Air 

Tawar Padang, berbentuk sebuah showroom butik. Perusahaan ini milik 40 

mahasiswa sampel penelitian, berpatungan dengan dosen pengampu mata kuliah 

yang bersangkutan yang memiliki saham lebih dari 51 persen. Modal awal 

perusahaan buti k ketika acara pembukaan usaha atau opening ceremony be rjumlah 

Rp 125 juta telah ditambah sehingga meningkat menjadi Rp150 juta. Modal 

masing-masing mahasiswa berasal dari pinjaman kepada dosen sebesar Rpl juta 

ditambah dengan penyerahan produk pakaian hasil praktikum yang ditaksir 

sebesar Rp 500.000. 

Keenam: Penilaian Kemampuan Berwirausaha Mahasiswa. Kemarnpuan 

benvirausaha mahasiswa dinilai dengan mengajukan 52 pertanyaan yang tersusun 

dalam angket penelitian. Hasilnya menunjukan bahwa kemampuan benvirausaha 

mahasiswa sebelum perlakuan (pretest) tergolong kategori "sedang" dengan 

persentase rata-rata skor 68,27%, setelah perlakuan (posttest) meningkat menjadi 

kategori "sangat tinggi" dengan persentase rata-rata skor 86, 16%. Uji perbedaan 

atau uji t statistik menunjukan bahwa perbedaan hasil pretest dengan postest 

berbeda nyata (signifikan) pada tingkat kepercayaan 95% artinya peningkatan itu 

terjadi tidak secara kebetulan akan tetapi karena adanya pengaruh perlakuan. 



Ketujuh: Validitas Model. Model pembelajaran mata kuliah Manajemen 

Usaha Butik hasil pengembangan dengan nama: "Model Pembelajaran Mata 

Kuliah Manajemen Usaha Butik Berbasis Penumbuhan Usaha Baru Berbantuan 

Modal Awal Pembukaan Usaha" berdasarkan uji validitas isi, konstruk dan uji 

beda pretest dengan posttest dinyatakan valid. 

B. Implikasi 

Model Pembelajaran Mata Kuliah Manajemen Usaha Butik Berbasis 

Penumbuhan Usaha Baru Berbantuan Modal Awal Pembukaan Usaha" hasil 

pengembangan yang dilakukan melalui penelitian ini memiliki implikasi yang 

sangat luas dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan kejuruan dan 

pendidikan kewirausahaan serta kebijakan anggaran keuangan pemerintah. 

Pertama: Dosen Pengampu Mata Kuliah di Bidang Usaha. Dosen pengampu 

mata kuliah bidang usaha yang menggunakan model pembelajaran ini hams 

seorang pengusaha yang sungguh-sungguh mengerti dan paham dengan dunia 

usaha. Oleh karena tidak semua dosen pengampu mata kuliah bidang usaha yang 

benvirausaha maka yang bersangkutan harus dilatih benvirausaha dan membuka 

usaha sesuai dengan mata kuliah yang diampunya. Melalaui pelatihan 

benvirausaha itu diharapkan dosen mengerti dan paham dengan sungguh-sungguh 

dunia usaha sehingga dapat dengan baik melaksanakan dan mencapai tujuan 

model pembelajaran yang dimaksudkan. 

Kedua: Manajemen Universitas dan Jajarannya. Pihak universitas beserta 

jajarannya hams mempersiapkan setiap dosen yang memegang mata kuliah bidang 

usaha menjadi wirausaha. Sebab, hanya wirausahawan pulalah yang dapat dengan 

sempurna mencetak wirausahawan baru lainnya sebagaimana dirinya sendiri. 

Dosen tersebut tidak hanya memiliki pengetahuan dan jiwa wirausaha, tetapi 

hams memiliki perusahaan sendiri. Disamping bertindak sebagai pengajar ia juga 

hams sebagai profesional. 

Ketiga Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Dirjen Dikti hams 

menyediakan berbagai kebijakan dan fasilitas yang memungkinkan para dosen 

pengampu mata kuliah bidang usaha mempersiapkan mahasiswanya menjadi 

wirausahawan. Kebijakan dan fasilitas yang dimaksudkan diantaranya adalah 



kebijakan pembiayaan pelatihan dosen, mempersiapkan lembaga atau tempat 

pelatihan dosen, dan mengupayakan modal pembukaan usaha baru bagi dosen. 

Ditjen Dikti juga harus berjuang meyakinkan pemerintah untuk menyediakan 

anggaran kredit pembukaan usaha bam bagi mahasiswa yang telah ditumbuhkan 

kemampuan berwirausahanya melalui model pembelajaran ini. 

Keempat: Pemerintah. Pemerintah hams menyediakan berbagai kebijakan 

dan fasilitas yang memungkinkan para mahasiswanya mempersiapkan diri 

menjadi wirausahawan. Kebi-jakan dan fasilitas yang dimaksudkan diantaranya 

adalah kebijakan anggaran berupa penyediaan kredit pembukaan usaha baru bagi 

mahasiswa. Pemerintah harus menyediakan anggaran khusus untuk pembukaan 

usaha baru bagi mahasiswa yang telah ditumbuhkan kemampuan benvirausahanya 

melalui model pembelajaran ini sehingga kemampuan berwirausaha itu tidak 

tumbuh "bagaikan bunga kemhang tak jad?'. 

Dana yang disediakan pemerintah untuk kredit pembukaan usaha baru bagi 

mahasiswa akan melibatkan Bank Indonesia atau Bank Sentral sebagai 

penyediaan dana dan dana itu dapat simpan di berbagai bank pelaksana dan 

dikelola langsung oleh dosen penganpu mata kuliah bidang usaha. Teknis 

pelaksanaan kredit sebagaimana tersebut di atas dapat menduplikasi proyek 

pemerintah di bidang pengembangan perkebunan kelapa sawit yang telah berhasil 

menumbuhkan jutaan wirausahawan kelapa saw it di Indonesia. Ringkasnya, para 

dosen pengampu mata kuliah bidang usaha diberi kepercayaan menumbuhkan 

usaha baru di kalangan mahasiswa dengan bantuan kredit yang disediakan 

pemerintah. Setelah usaha berjalan dan keuntungan usaha mampu membayar 

cici Ian kreditnya maka kredit yang diberikan kepada dosen tadi dialihkan kepada 

mahasiswa. Setelah lunas maka dengan sendirinya mahasiswa akan menjadi 

pemilik usaha tersebut. 

C. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi hasil penelitian yang telah 

dipaparkan, pembahasan hasil penelitian, dan keterbatasan-keterbatasan penelitian 

maka disarankan sebagai berikut: Pertama: Dosen pengampu mata kuliah bidang 

usaha, khususnya mata kuliah Manajemen Usaha Butik disarankan untuk 



menggunakan model pembelajaran ini guna mendorong tumbuhnya unit usaha 

baru dan wirausahawan baru mengingat model pembelajaran ini telah berhasil 

menumbuhkan 40 wirausahawan baru dan satu unit usaha baru di kalangan 

mahasiswa Tata Busana. Dengan menggunakan model pembelajaran ini 

kemampuan mahasiswapun terbukti secara signifikan meningkat dari kategori 

"sedang" menjadi "sangat tinggi". 

Kedua: Dosen pengampu mata kuliah bidang usaha yang menggunakan 

model pembelajaran in i disarankan menjadi seorang pengusaha sehingga 

sungguh-sungguh mengerti dan paham dengan dunia usaha. Sebab, hanya 

wirausahawan pulalah yang dapat dengan sempurna mencetak wirausahawan baru 

sebagaimana dirinya sendiri. Dosen mata kuliah bidang usaha disarankan untuk 

tidak hanya memiliki pengetahuan dan jiwa wirausaha, tetapi sebaiknya juga 

memiliki perusahaan sendiri. Dengan demikian ia tidak hanya dapat bertindak 

sebagai pengajar, tetapi juga dapat bertindak sebagai seorang profesional. 

Ketiga: Pihak manajemen universitas beserta jajarannya disarankan untuk 

memberi peluang seluas-luasnya dan mendorong penggunaan model pembelajaran 

ini untuk mata kuliah bidang usaha, khususnya mata kuliah Manajemen Usaha 

Butik. Oleh karena tidak semua dosen pengampu mata kuliah bidang usaha yang 

berwirausaha maka yang bersangkutan disarankan untuk dilatih berwirausaha dan 

membuka usaha sesuai dengan mata kuliah yang diampunya. Melalaui pelatihan 

berwirausaha itu diharapkan dosen mengerti dan paham dengan sungguh-sungguh 

dunia usaha sehingga dapat dengan baik melaksanakan dan mencapai tujuan 

model pembelajaran yang dimaksudkan. 

Keempat: Pihak Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi disarankan untuk 

memberi peluang seluas-luasnya dan mendorong penggunaan model pembelajaran 

ini untuk mata kuliah bidang usaha dengan menyediakan berbagai kebijakan dan 

fasilitas yang memungkinkan para dosen pengampu mata kuliah bidang usaha 

mempersiapkan mahasiswanya menjadi wirausahawan. Pihak Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi diharapkan menganggarkan pembiayaan pelatihan dosen. 

mempersiapkan lembaga atau tempat pelatihan dosen, dan mengupayakan modal 

pembukaan usaha baru bagi dosen. Ditjen Dikti juga diharapkan berjuang 



meyakinkan pemerintah untuk men yediakan anggaran kredit pem bukaan usaha 

baru bagi mahasiswa yang telah ditumbuhkan kemampuan benvirausahanya 

melalui model pembelajaran ini. 

Kelima: Para peneliti di bidang pembelajaran dan kurikulum disarankan 

untuk membuat penelitian serupa di tempat yang berbeda yang hasilnya 

diharapkan dapat digunakan untuk mem perkuat usulan Ditjen Dikti kepada 

pemerintah tentang pentingnya penyediaan kredit pembukaan usaha baru bagi 

mahasiswa. 

Keenam: Pemerintah disarankan untuk menyediakan berbagai kebijakan 

dan fasilitas yang memungkinkan para mahasiswa mempersiapkan diri menjadi 

wirausahawan melalui model pembelajaran ini. Kebijakaa dan fasilitas yang 

dimaksudkan diantaranya adalah kebijakan anggaran berupa penyediaan kredit 

pembukaan usaha barn bagi mahasiswa. Pemerintah disarankan rnenyediakan 

anggaran khusus untuk pembukaan usaha baru bagi mahasiswa yang telah 

ditumbuhkan kemampuan benvirausahanya melalui model pembelajaran ini 

sehingga kemampuan benvirausaha itu tidak tumbuh "bagaikan bunga kembang 

tak jad?'. 

Ketujuh: Pihak Bank Indonesia disarankan untuk menyediakan dana 

untuk kredit pembukaan usaha baru bagi mahasiswa melalui model pembelajaran 

ini dan mempercayakan pengelolaan dan pengembalian kreditnya kepada dosen 

pengampu mata kuliah bidang usaha. Teknis pelaksanaan kredit sebagaimana 

tersebut di atas dapat menduplikasi proyek pemerintah di bidang pengembangan 

perkebunan kelapa sawit yang telah berhasil menumbuhkan jutaan wirausahawan 

kelapa sawit di Indonesia. 
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Lampiran 2. 

ANGKET PENELlTlAN KECENDERUNGAN BERWIRAUSAHA 
MAHASISWA TATA BUSANA TAHUN 2012 

Pengisian Angket: 

Angket ini dijamin tidak ada hubungannya sama sekali dengan nilai perkuliahan. 
Saudara diminta berpartisipasi memberikan tanda centang ( 4 ) pada salah satu 
dari 4 kolom pilihan yang sesuai dengan tingkat perasaan saudara untuk 
pemyataan-pemyataan pada angket penelitian ini. Ada 4 tingkat perasaan 
dengan skala nilai paling tinggi 4 dan paling rendah 1, masing-masingnya yaitu: 

SS = Sangat Setuju 
S = Setuju 

KS = Kurang Setuju 
TS = Tidak Setuju 

No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Pernyataan 

Saya yakin wirausahawan adalah orang-orang yang tangguh dalam 
pejuangan hidupnya 

Saya yakin seorang wirausahawan dapat memiliki posisi sosial yang baik 
ditengah-tengah masyarakat 

Saya sudah merniliki idola wirausahawan sukses yang sesuai dengan 
program studi saya 

Saya yakin suatu saat nanti akan menemukan bentuk usaha yang cocok 
dengan minat saya 

Saya yakin bahwa saya akan berhasil dalam berwirausaha 

Saya yakin bahwa saya dapat mencapai kehidupan yang layak dengan 
berwirausa ha 

Saya yakin dengan berwirausaha saya dapat menduduki tempat terhormat 
dalam masyarakat 

Saya yakin dengan benvirausaha saya dapat rnewujudkan semua irnpian 
saya dalam kehidupan di dunia ini 

- - 

Saya sudah memiliki pengetahuan yang memadai tentang sikapsikap yang 
diperlukan untuk rnenjadi seorang wirausahawan 

Saya sudah memiliki rencana untuk berwirausaha sesuai program studi saya 

Saya sudah memiliki pengetahuan teknik yang memadai untuk benvirausaha 
sesuai dengan program studi saya 

Saya sudah memiliki pengetahuan administrasi yang memadai untuk 
berwirausaha sesuai dengan program studi saya 

Saya sudah memiliki pengetahuan yang memadai untuk menyusun struktur 
organisasi usaha yang sesuai dengan program studi saya 

Saya sudah merniliki pengetahuan yang rnemadai untuk rnernimpin suatu 
organisasi usaha yang sesuai dengan program studi saya 

SS 

Pilihan 

S KS TS 



15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

Saya sudah memiliki pengetahuan yang cukup dalam membuat Studi 
Kelayakan Usaha (proposal usaha) sesuai dengan persyaratan pinjaman 
kredit bank 

Saya sudah memiliki pengetahuan yang cukup mengenai cara-cara 
mengurus izin usaha 

Saya sudah memiliki pengetahuan yang cukup mengenai cara-cara 
mendapatkan modal usaha 

Saya sudah punya pengetahuan yang memadai untuk menjadi manager 
(pengelola) suatu usaha yang sesuai dengan program studi saya 

Sikap saya sekarang sudah mendukung untuk menjadi wirausahawan dalam 
bidang usaha yang sesuai dengan program studi saya 

Saya mampu membuat Studi Kelayakan Usaha (SKU) untuk suatu usaha 
yang sesuai dengan program studi saya 

Saya mampu mengejakan pekerjaan-pekerjaan penting yang bersifat teknis 
dalam suatu usaha yang sesuai dengan program studi saya 

Saya mampu menyusun struktur organisasi untuk bidang usaha yang sesuai 
dengan program studi saya 

Saya mampu mengelola administrasi keuangan untuk suatu usaha yang 
sesuai dengan program studi saya 

Saya mampu mencari modal awal untuk pembukaan suatu usaha yang 
sesuai dengan program studi saya 

Saya mampu melakukan promosi untuk bidang usaha yang saya minati 

Saya mampu menjalin ke jasama dengan pihak lain berkaitan dengan bidang 
usaha yang saya minati 

Saya mampu melakukan pelayanan prima kepada pelanggan dalam bidang 
usaha yang saya minati 

Saya mampu menata tempat usaha sesuai bidang usaha yang saya minati 

Saya masih belum percaya diri dengan keterampilan teknis yang saya miliki 
untuk berwirausaha sesuai program studi 

Saya masih belum percaya diri dengan kemampuan yang saya miliki di 
bidang pemasaran jika berwirausaha sesuai program studi 

Saya masih belum percaya diri dengan kemampuan saya dalam menjalin 
kerjasama dengan mitra perusahaan jika berwirausaha sesuai program studi 

Saya masih belum percaya diri dengan kemampuan saya dalam 
mendapatkan modal usaha 

Saya lebih senang bekeja menjadi karyawanl pembantu dalam suatu usaha 
yang bersifat bisnis 

Saya lebih senang mengelola suatu bisnis yang saya usahakan sendiri 

Saya merasa sudah memiliki pengalaman yang memadai untuk bekal 
berwirausaha dengan belajar melalui lingkungan 

Saya merasa sudah memiliki pengalaman yang memadai untuk membuka 
suatu usaha berdasarkan pengalaman yang diperoleh melalui kuliah 



37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

Saya merasa sudah memiliki pengalaman yang mernadai untuk membuka 
suatu usaha berdasarkan pengalaman yang diperoleh melalui Pengalarnan 
Lapangan lndustri (PLI) 

Saya merasa mampu rnenjalin kerjasama yang baik dengan mitra 
perusahaan saya jika saya berwirausaha 

Saya merasa mampu menjalin kerjasama yang baik dengan pihak investor 
(orang-orang yang ikut serta menanamkan modal) dalarn usaha saya jika 
saya berwirausaha 

Saya merasa mampu menjalin kerjasama yang baik dengan teman-ternan 
sesama pemilik perusahaan jika haws mendirikan perusahaan patungan 
(usaha bersama) 

Saya merasa mampu menjalin kerjasama yang baik dengan masyarakat di 
lingkungan perusahaan saya demi menjaga kenyamanan berusaha jika saya 
berwirausaha 

Saya merasa mampu bekerjasama dengan berbagai pihak terkait dengan 
perusahaan saya jika saya berwirausaha 

Saya tidak takut berwirausaha walaupun harus memberikan barang befharga 
milik saya sendiri sebagai jaminan kredit modal pembukaan usaha baru 

Saya akan tetap berwirausaha walaupun harus memberikan barang 
berharga milik orang tua saya sebagai jaminan kredit untuk mendapatkan 
modal pembukaan usaha baru 

Saya akan tetap berwirausaha walaupun harus menjual barang berharga 
milik orang tua sebagai modal berusaha 

Saya tidak takut berwirausaha walau harus menerima resiko kerugian 
berupa uang yang digunakan dalam berusaha 

Saya akan tetap berwirausaha walau harus menerirna resiko kerugian dalam 
bentuk tenaga yang dikorbankan dalam berusaha 

Saya tidak takut berwirausaha walaupun akan rnuncul banyak pesaing 

Saya akan tetap berwirausaha walaupun harga barang-barang yang 
mempengaruhi usaha saya turun naik 

Saya rnau berwirausaha sekarang jika ada dosen yang memberikan 
bimbingan 

Saya rnau berwirausaha sekarang jika dosen ikut serta dalam usaha yang 
akan dibuka 

Saya rnau ikut berwirausaha sekarang untuk memenuhi tugas kuliah 

Saya rnau berwirausaha sekarang jika teman-teman sesama kuliah ikut-serta 
bergabung dalam satu perusahaan dengan saya 

Saya rnau berwirausaha sekarang jika orang tua saya sudah menyediakan 
fasilitas berusaha yang memadai 

Saya rnau berwirausaha jika kesempatan untuk menjadi pegawai negeri 
sudah tertutup buat saya 



LAMPIRAN 3 

UJI VALIDITAS DAN REALIBILITAS ANGKET PENILAIAN 
KEMAMPUAN BERWIRAUSAHA MAHASISWA TATA 

BUSANA 





Larnpiran 38. 
Uji Validitas dan Realibilitas Angket 

Case Processing Summary 

Cases I 
Reliability Statistics 

N 
% 

Cronbach's 

N of Items 

Item Statistik 

Valid 

40 
100.0 

Excluded 

0 
.o 

Total 

40 

100.0 



Daftar Item Pertanyaan yang Valid 

r tabel=0,312 
ltem Valid > 0,3 12 
ltem Delated S 0,3 12 



LAMPIRA 3C. 

TABEL NILAI-NILAI r PRODUCT MOMENT 



TOTAL SKOR, PERSENTASE SKOR, DAN 
KATEGORI RATA-RATA SKOR PRETEST DAN 

POSTTEST KEMAMPUAN BERWIRAUSAHA 
MAHASISWA SAMPEL PENELITIAN 

(BERDASARKAN INDIKATOR PENELITIAN) 



LAMPIRAN 4 PRETEST. DATA SKOR PRETEST PENlLAlAN KEMAMPUAN BERWIRAUSAHA MAHASISWA TATA BUSANA 





Total skor, persentase skor, dan kategori skor pretest dan posttest indikator 1 ,  
motivasi berwirausaha mahasiswa 



Total skor, persentase skor, dan persentase skor pretest dan posttest indikator 2, 
pengetahuan benvirausaha mahasiswa Tata Busana 



Total skor, persentase skor, dan persentase skor pretest dan posttest indikator 3, 
keterampilan berwirausaha mahasiswa Tata Busana 



Total skor, persentase skor, dan persentase skor pretest dan posttest indikator 4, 
pengalaman berwirausaha mahasiswa Tata Busana 



Total skor, persentase skor, dan persentase skor pretest dan posttest indikator 5, 
kemampuan menjalin kerjasama benvirausaha mahasiswa Tata Busana 



Total skor, persentase skor, dan persentase skor pretest dan posttest indikator 6,  
keberanian menanggung resiko berwirausaha mahasiswa Tata Busana 



LAMPIRAN 4G. 

Total skor, persentase skor, dan persentase skor pretest dan posttest indikator 7, 
pengaruh faktor pemicu bewirausaha mahasiswa Tata Busana 



Total skor, persentase skor, dan persentase skor pretest dan posttest variabel 
penelitian, kemampuan membuka usaha baru di kalangan mahasiswa Tata Busana 



VJI STATIST= T TEST 
PERBEDAAN PERSENTASE RATA-RATA SKOR 

ANTARA PRETEST DENGAN POSTTEST 
PENILALAN KEMAMPUAN BERWIRAUSAHA 

MAHASISWA TATA BUSANA 
PER INDIEITOR 



UJI T INDIKATOR 1, MOTIVAST BERWTRAUSAHA MAHASJSWA 

Explore 
Case Processing Summary 

1 I I 

Descriptivc?s 

I I I I Statistic I Std. Error 

I p o s m s ~  I Mean i 92.42401 .858511 

POSllEST 

195% Confidence Interval for !lower Bound 
L 

90.68751 
1 I 

Mean Upper Bound 94.1605( 

5% Trimmed Mean 92.7iml 

Median 93.7500 

Variance I 29.482 
CM n , i , a i 3 n  

I".". LII.,",. I. 
K A9OCO 

I V . T L Y V Y I  

Cases 

Paximum 100.001 

Rage 21 .87\ 

llnterquartile Range 6.251 

Valid 1 Missing 

N i percent 1 hi / percent 

401 100.0~h1 01 .O% 

95% Confidence Interval for Lower Bound I 74.09061 
Mean Upper Bound 83.88241 

15% Trimmed Mean 1 80.29721 I 

Total 

td / percent 

401 100.0% 

1 skewness 1 -1.5681 .3741 

Isid. ikvidti"u 

Minimum 

Maximum 

1.530MEI1 

34.38 

100.00 

a. Liiliefors Sianifimnce Correctiin 

, F?2!?ge 1 65.64 

Tests of Normality 

POSTTEST 

Koirt~ogurov-SIII~I rlova 

statistic I 
-- 

d f I Sig. 

,1961 401 .OOO 

Sirqiruiivii~ 

statistic I d f I Sig. 
.9271 401 .013 



Normal Q-Q Plot of POSTIEST Detrtnded Normal 44 Plot of 
POSlTEST 

Observed Value 

Normal 8-0 Plot of PREIEST 

Observed Value 

Observed Value 

Oetrended Normal Q-Q Plot of 
PRETEST 

-1.54 , , , , 1 
40 SO €PI 1W 

Observed Value 

NPsr Tests 

Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. WSlTEST > PRETEST 
c. POSTEST = PRETEST 

Ranks 

POS'ITEST - P R E S T  

a. Based on negative ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

T2st S%~??&C=~ 

a. POSJTEST < PRETEST 

Negative Ranks 
PosiWeRarlks 

Ties 
Total 

POSllEST - PRETEST 

N 
6' 
w' 
2C 

40 

Z 

4.61 la 

Asyrnp. Sig. (2- 
tailed) 

,000 

Mean Rank 
8.83 

27.50 

Sum of Ranks 
53.00 

WYB.W\ 



UJI T INDIKATOR 2, PENGETAHUAN BERWRAUSAHA MAHASISWA 

Gji Narroa!Btrs Daf i  Pretest dro Pcst?est 

Explore 

Case Pmnssina Summary 

I I Cases I 

I I I I Statistic I Std. Ermr I 

PRETEST 

POSIXST 

----. 

Mean 

Std. Deviation 

Minimum 

Valid 

65.3930 

1.58933Ell 

31.25 

lnterquartile Range 

Confidence Interval for /lower Bound 
Mean 

84.1 8 6 i r - I  

Upper Bound 88.4731 1 

N 
40 

40 

2.51295 

95% Confidence Interval for ILW Bound 1 60.3101 
Mean 

;~aximum I 90.631 I 

24.221 

Kurtosis 

15% Trimmed Mean 1 86.72031 1 

Percent 

100.0% 

100.0% 

Missing 

Upper Bound 

, S kc;:x= I .- ~ A A I  .". a74 y 

-.699l ,733 

N 

0 

0 

Total 

70.4759 

I I 
l Maximum I 96.881 1 

Percent 

.O% 

.O% 

N 

40 

40 

POSTTEST 1 ~ e a n  

Variance 

Std. Deviation 

Minimum 

Range 28.131 I -. - . - I 

Percent 
100.0% 

100.0% 

5% Trimmed Mean 

86.32981 1.05966 

44.916 

6.701 90 

68.75 

65.8878 

lnterquartile Range 

KI ~rtnais 

IPRETE-ST I . inn1 . -., 4 4  .--- mn7 .--- afi-1 41 .--- 7n~I  

POSTTEST I .1441 401 .0351 .932 1 401 -018 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 

11.721 

-.3~2; .374 
n.w I ~7x9 

Te& nf Nnnnality 

Kolrnogorov-Srnirnog Shapiro-Wilk 

statistic 1 d f I ~ i a .  I statistic 1 d f 1 sia. 



Normal 0-Q Plot of PRETEST 

Observed Value 

DetrPnded Normal 44 Plot of PRITEST 

Observed Value 

Normal Q-Q Plot of POSlTEST Detrended Normal 4 4  Plot d POSITEST 

Observed Value 

4.4 
1 1 1 I 
60 

1 
70 W Lw? 1'33 

Observed Value 

MP=r Tests 

Wilcoxon Signed Ranks Test 

Ranks 

PRETEST - POSllEST 

Total 

Mean Rank 20.60 6.67 

Sum of Ranks 721 .OO 20.00 

a. PREIEST < P O S E S T  
b. PRETEST > POSlTEST 
c. P R m S T  = POSlTEST 

a. Based on positive ranks. 
b. Wlcoxon Signed Ranks Test 

PRFTFcT - P ~ S l T F S T  . . . . - . - - . - - . . - - . -5 .~E5~.  .-".,. nnn 

Z 
Asymp. Sig. (2- 

tailed) 



UJ1 T INDIKATOR 3, KETERAMPEAN BERWIRAUSAHA MAHASISWA 
Vji Nnrmr~!itas oak Pretest d m  Pesttest 

Explore 

Case Processing Summary 

15% Trimmed Mean 1 87.68531 I 

posttest 

Pretest 

Posttest 

1 lnterquartile Range 9.581 

Cases 

Valid I Missing I Total 

Mean 

95% Confidence lntewal for Lower Bound 

Variance 

Std. Deviation 
Minimum 

N 

40 

40 

1 Mean U ~ m r  Bound 

38.601 

6.21295 

71.67 

195% Confidence Interval for i~ower Bound 1 64.08771 1 

89.4872 

Statistic 

87.5002 

85.5133 

I ~aximum I S8.331 I 

l ~ b ~ ~  1- - ...- 4731 .-. 97.+1 

Mean ]upper ~ound I 72.24531 
5% Trimmed Mean 68.56471 

Std. E m  
98235 

Kurtosis 

Median I . -. _- . 

Ivariance 
J 

I 

Percent 

100.0% 

100.0% 

-.4~151 .733 

I Std. Deviation 1 1.27537Ell 1 

Percent 

.O% 

.O% 

N 

0 
0 

I tdinimum I 35.001 I 
(Maximum 9o.ooj 

N 

40 

40 

Percent 

100.0% 

100.0% 

1 Kurtosis I -.0901 ,733 1 

Range 
lnterquartile Range 

I S~eniess 

Tests of Normalitv 

55.00 

16.67 

-.a< I .$761 

n....... 
rwsltesi 

Pretest 
a. Lilliefors Significance Correction 

KolmogorovSmirnova 

Statistic 
a n  . 143 

.lo7 

ShapireWilk 

Statistic 

,963 
.974 

df I Sig. 

48' .G26 

d f 

4G 
40 40 

Sig. 

.2 16 
-483 -200‘ 



Normal 0-Q Plot of Posttest 

Observed Vdua Observed Vatue 

Detrsnded Normal Q-Q Plot of Pretest Normal Q-Q Plot d Pretest 

4 . 8 4  1 
3 3 4 0 5 0 6 t i O 8 0 W  

Obsened Value 

NPzr Tests 
Wilcoxon Signed Ranks Test 

Ranks 

a. Pusttest < Pretest 
b. Posttest =- Pretest 
c. Pasttest = Pretest 

N 
Mean Rank 

Sum of Ranks 

a. Based on negative ranks. 
b. Wlcoxon Signed Ranks Test 

Posttest - Pretest 

Posttest - Pretest 

Negative Ranks 
3" 

3.67 

11 .OO 

Z 

Ties 
2= 

Positive Ranks 

35b 

20.86 

730.00 

Asymp. Sig. (2- 
tailed) 

Total 
40 

-5.216~ ,000, 



Normal 94 Plot &POSTTEST Ddrended Normal Q-Q Plot of POSTIEST 

Observed Value 
Observed Value 

Normal Q-Q Plot of PRETEST Oetrended Nonnel 04 Plot dPRETEST 

Observed Value Ctbscrved Value 

NPar Tesfr 

Wilcoxon Signed Ranks Test 

Ranks 

a. Posttest < Pretest 
b. Posttest > Pretest 
c. Posttest = Pretest 

I 

Posttest - Pretest 

Asyrnp. Sig. (2- 

/posttest - pretest 1 4.705'1 .WO~ 

Negative Ranks 

Pos'W Ranks 

Ties 
Total 

a. Based on negative ranks. 
b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

N 

7' 
3p 

1" 
40 

Mean Rank 

7.64 

22.70 

Sum of Ranks 

53.50 

726.50 



UJI T INDlKATOR 5, KEMAMPUAN MENJALIN KERJASAMA 
BERWlRAUSAHA MAHASlSWA 

Uji Normalitas Data Pretest dan Posttest 

Explore 

Case Processina Summarv 

I Cases I 
Valid 

I 

(95% ~oniidence lntenral for (~ower ~ a r n d  1 87.02301 I 

Descriptiies 

I I Statistic I SM. Error 

1 Mean 

N I percent 1 N I percent 1 N I Percent 

Missing 

POSlTEST IMean 

I Uooer Bound 1 91.72701 

Total 

89.37501 1 .I6283 

5% Trimmed Mean 

Median 

Variance 

Std. Deviation 

1 Kurtosis I -.3861 .7331 

89.5833 

90.0000 

54.087 

7.35436 

I.. ~aximum 

Range 

lntemuartile Ranae 

.-.. ..-I 
IUU.UU 

25.00 

1O.M) 

Std. Deviation 1 1.47929Ell 

Minimum ! 35.001 

I Maximum I lM).M)I I 

PRETEST 

llntequartile Range 25.001 

Range 

1 Kurtosis -.is41 .7331 

Mean 

95% Confidence lntewal for !lower Bound 

65.001 

66.8750 

62.1440 

71.6060 

67.0833 

Mean 

a. Lilliefors Significance Correction 

2.33896 

Upper Bound 

Tests of N a m a l i i  

5% Trimmed Mean 

POSTTEST 
PRETEST 

ShapimWlk Kolmogorov-Smirnova 
Sig. 

nn5 

.078 

Statistic 

.913 

.950 

Sig. 

. OM 

.013 

d f 

4CI 

40 

Statistic 
.--- ?no 
. I59  

d f 
40 

40 



Normal 44 Plot d POWTEST 

Normal Q-Q Plot d PRETEST 

MPzr Tes* 
Wilcoxon Signed Ranks Test 

Ranks 

Detrended Normal Q Q  Plot of POSTlEST 

Detrmded Normal QQ Plot d P R m S T  

b. PRETEST > POSlTEST 
c. PRETEST = POSlTEST 

PRETEST - POSlTEST 

Asymp. Sig. (2- I z I tail&) I 
a. Based on positive ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

a PRFTFST < PCX5lTEST 

Negative Ranks 
P-itive Ranks 

Ties 
Total 

N 
37a 
lb 

2" 
40 

Mean Rank 
19.97 
3.00 

Sum of Ranks 
739.00 
3.00 



UJI T INDIKATOR 6, ICEBERANIAN MENANGCUNC RESIKO 
BERWlRAUSAHA MAHASISWA 

Uji Normalitas Data Pretest dan Posttest 

Explore 
Case Processing Summary 

15% Trimmed Mean 1 5 8 . ~ 7 1  I 

Pretest 

1 1 Statistic Std. Error 1 

Median I 58.33001 J 
Variance 163.2861 

Pretest 

IStd. Deviation 

Cases 
Valid 

I 

N I Percent 

401 100.0% 

Mean I 58.64581 2.02043 

1 lnterqwttile Range 16.671 I 

95% Confidence Interval for !lower Bound 

Maximum 

(skewness I -1051 -374 

-- 

Missing 
I 

N I Percent 

0 1  .O% 

54.55901 

91.671 

Total 
N I Percent 

1 

401 100.0% 

Variance I 85.0631 

I~ufinsb 1 r;?i 1 .. 7111 --  

I lnterquatiile Range I 8.341 I 

Mean 

Std. Deviation 

Minimum 

Maximum 

86.0422 

83.0926 
88.9979 

95% Confidence Interval for 
Mean 

9.22298 

54.17 

I 100.00 

1.45828 

Lower Bound 
Upper Bound 

Skewness 

a. Lilliefors Significance Correction 

86.69031 5% Trimmed Mean 

Range 

-1.3371 .374 

Tests of Normality 

45.83 

"..r)r^:.. I I I \U1  L Y J l J  
n-=I 

L.YL.8 
v9.3 .,.#.#I 

S:lapiroLn4lk 

statistic I df 1 Sig. 
,9761 401 .549 Pretest 

Kdii;~om;iSii;;~gv'~ 

statistic I d f I sig. 
.1151 401 .I99 



Normal Q-Q Plot of Pretest Debended Normal Q-Q Plot d Pretest 

Observed Value 

Nonnal Q Q  Plot of Posttest 

Observed Value 

Detrended Norma! Q U  Plot of Poptteut 

Obrerved Value 
Observed Value 

luhr Te ts  
Wilcoxon Signed Ranks Test 

Ranks 
I 
I 

I 
I 

I I I 1 N I Mean Rank I Sum of Ranks I 

b. Posttest > Pretest 

Posttest - Pretest 

c. Posttest = Pretest 

a. Posttest < Pretest 

Negative Ranks 
Positive Ranks 

Ties 

Total 

a. Based on negative ranks. 
b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

?st ~ tz t 'wx?~  

3" 
3 7 O  

OC 

40 

Posttest - Pretest 

3.50 
21.88 

Z 
-5.373= 

10.50 
809.50 

Asymp. Sig. (2- 
tailed) 

.ooo 



UJI T INDIKATOR 7, FAKTOR PEMICU BERWIRAUSAHA MAHASISWA 
?ljS hrmnlitas Dnta Pretest d m  Pnsttest 

Explore 
Case Processing Summaw 

PRETEST [ 401 100.0%1 
POSlTEST 1 401 100.0%1 100.0% 

Cases 

Valid 

PDETEST 

I Minimum I 35.001 I 

I N 1 P i  1 I. 1 P i  P: 1 Peicmt 1 

Missing 

15% Trimmed Mean 70.m8! I 

Range 60.00l 
I I 

[Intequarlile Range I 20.001 

Total 

Median 

Variance 
SM. Deviation 

L I  

I 
M ~ E  

70.0000 

233.269 
1.52732E 1 

Statistic 
e a . 7 5 ~  

64.8654 

74.6346 

95X Confidence Interval for 
Mean 

Skewness 

15% Trimmed Mean ~ 7 ! i f 1 d  I 

~ t d .  m r  

22.4!400 

Lower Bound 

Uowr Bound 

95% Confidence Interval for 
Mean 

-.501 ,374 

Kurtosis 

Lower Bwnd 

Median 

Variance 

Std. Deviation 

Tests of Normality 

r I Kolmogorov-Smimog 1 Shapiro-Wtlk 1 

-2771 ,733 

85.34061 

90.0000 

82.756 

9.09706 

Range 

lntequartile Range 

Skewness 

I I I Statistic j df I Sig. I Statistic 1 df I Sig. 
PRETEST I .I121 40 1 .200-1 .951l 401 .085 

[POSTTEST [ .I511 401 -022) .915) 40) .005l 

a. Lilliefors Significance Correction 

Uomr Bound 

40.00 

10.00 

-.a46 

*. This is a lower bound of the true significance. 

91.15941 

.374 



Nomal Q4 Plot of PRETEST Detrended Normal 44 Plot of 
PREIEST 

40 sb eb 

Observed Value 

Normal Q-Q Plot of PQSlTEST 

Observed Value 

IrlPar Tests 
Wilcoxon Signed Ranks Test 

Ranks 

I 
I I I I I 

40 el 80 1 M 

Observed Value 

Obwrved Value 

Delrended Nonnal Q-Q Plot of 
POSTTEST 

d 02- 
rn 

0" 
0 4.2- 2 -0.4- 

2 as- 
C * -Oe- 

b. POSlTEST > PRETEST 

0 0 0  1 
0 

0 

1 1 1 N I ktwn Renk 1 C . z -  -6D--ls- I 

c. POSTTEST = PRETEST 

POSTTEST - PRETEST 

a. Based on negative ranks. 

b. Wtlcoxon Signed Ranks Test 

a. POSTTEST -= PRETEST 

Negative Ranks 
Positive Ranks 
r-- 
11C3 

Total 

T*t st&+jwD 

POSTEST - PRETEST 

4" 

33O 

3' 

40 

Z 
4.799" 

8.62 

20.26 

Asymp. Sig. (2- 
tailed) 

,000 

""I I 1  "I ,\a, ,,,a 

34.50 

668.50 



UJI T VARIABEL KEMAMPUAN BERWIRAUSAHA MAHASISWA 
TTji _NclrrmmISt~o Dsta Pretmt dnn Posttest 

Explore 

Case Pmcessina Surnmarv 

Cases 

Valid I Missing I Total 1 
I I I I I ! N [ Perceni I N ! Perceni I N I P e e n i  I 

-rlptives 
I Statistic I Std. Error 1 

I Median 1 86.55501 I 

95% Confidence Interval for Lower Bound 
Mean Upper Bound 
5% Trimmed Mean 

84.9805 

87.8040 

86.4789 

[Interqwrtile Range 4.831 

ISM. Deviation ( 4.414281 

Minimum 75.001 

Kurtosis .557 ,733 

~ e a n  68.2688 .92227 

15" T.i~-ee ~ ~ 2 2 9  I na.aa?!l I 

I 

64.3806 

72.1 569 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Median 

Variance 
Std. Deviation 

Range 

Maximum 

Lower Bwnd 
U~oer Bound 

70.9100 

147.805 

1.21575El 

lnterquartile Range 

Tests of Normality 

I Kolmworw-Smimd 1 Shapiro-Wik I 

g5.281 

49.04 

18.941 

Kurtosis 

1 

3141 .733 

a. Lilliefon Significance Correction 

Skewness 

Statistic 

POSITEST I ,128 

-.7601 .374 

d f 
40 

Sig. 

.095 
Statistic 

.971 

d f 

40 
Sig. 

.382 



Notmal Q-Q Plot of POSTTEST 

Observed Value 

Normal Q-Q Plot of P R E S T  

Qbrerved Value 

DetFended Normal Q-Q Plot of 
PQSllEST 

Qbscwad Value 

Detrended Normal Q-Q Plot of 
PRETEST 

?-Test 
Paired Samples Statistics 

Observed Value 

Pair 1 

Pair 1 POSllEST - I t - -  . PRETEST 

Pair 1 

POSlTEST 
PRETEST 

POSTTEST & PRETEST 

Paired Samples Test 

Mean 
86.3923 
68.2688 

N 
40 

Paired Differences 

Mean 

1 .Sl?35€1 

Std. Error Mean 
.69796 

1.92227 

N 
40 
40 

Correlation 
.060 

Sig. 
(2- 

taile 
d) 

.OW . 

t 

9.039 

Std. Deviation 
4.41428 

12.15750 

Sig. 
.712 

df 

39 . 

Std. 
Deviation 

12.68137 

Std. Error 
Mean 

2.00510 

95% Confidence 
Interval of the 

D~fierence 

Lower 

14.08780 

Upper 

22.17920 



LAMPLDA?X 6 
FOTO DOKUMENTASI PELAKSANAAN 

PENELJTTAN 

(OPENING CEPtEqO- LWIT USAPA BUTIK) 



Gambar 1. Ruangan Boutique Cendekia ba Mode (dilihat dari jarak jauh) 



Gambar 2. Ruangan Boutique Cendekia ba Mode (Close Up) 



Garnbar 3. Ternpat pajangan dan koleksi buaana pengantin Boutique Cendekia ba Mode 

104 



Gambar 4. Tempat pajang dan koleksi baju serta tas Boutique Cendekia ba Mode 



Gambar 5. Ternpal pajangan dan koleksi pakaian Boutique Cendekia ba Mode 



Ciambar 6. Tempat pajangan dan koleksi pakaian pria Boutique Cendekia ba Modc 

m-pa - - - .  . -- 

Gambar 7. Meja receptionist Boutique Cendekia ba Mode 

107 



Garnbar 8. Latar belakang ruangan Boutique Cendekia ba Mode 
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Gambar 9: Undangan Opening Ceremony Boutique Cendekia ba Mode 
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Gambar 10: Undangan Opening Ceremony Boutique Cendekia ba Modc 



1. Pembukaan 

Pernbacaan Al-Qilr'aa 

Sambutan dari Dos?n Peraamrno 

Sambutan dari 3ek;ara 

5. Pembacaan nopa 

6. Pemotanqan Pita 

7. Foto Bersama 

8. Penutup 

I 

Gambar I I :  Undangan Opening Ceremony Boutique Cendekia ba Mode 
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Gambar 12: Undangan Opening Ceremony Boutique Cendekia ba Made 



Gambar 13: Spanduk Opening Ceremony Boutique Cendekia ba Mode 

113 



Gambar 14: Boutique Cendekia ba Mode sebelum pengguntingan pita peresmian 



Gambar 15: Dosen Pengampu Matakuliah Manajemen Usaha Butik 
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Gambar 16: Para Undangan I3outique Cendekia ba Mode untuk Opening Ceremony 

Gambar 17: Undangan Rouliquc Cendekia ba Mode untuk Opening Cerernony 

116 



Ciambar 18: Para Ilndangar pa& Opening Ceremony Boutique Cendekia ba Mode 

- .'- . - <' 

Gambar 19: Para Undangan di Opening Ceremony Boutique Cendekia ba Mode 



Gambar 20: Para Undangan pada Opening Ceremony Boutique Cendekia ba Mode 



Gambar 21: Para Undangan pada Opening Ceremony Boutique Cendekia ba Mode 



Gambar 22: Host in action pada Opening Ceremony Boutique Cendekia ba Mode 



Gambar 23: Wirausahawan Baru Pernegang Saham Boutique Cendekia ba Mode membaca Qlam 
lllahi 



Gambar 24: Peneliti Model Pembelajaran Manajemen Usaha Butik memberikan sambutan 



Garnbar 25: Mewakili Dekan Fakultas Teknik, Pernbantu Dekan 111 memberikan sambutan pada 
Opening Ceremony Boutique Cendekia ba Mode 



Garnbar 26: Mewakili Rektor UNP, Prof. Jalius Jarna, M.Ed., Ph.D rnernberikan sambutan pada 
Opening Ceremony Boutique Cendekia ba Mode 



Gambar 27: Wirausahawan Baru Pemegang Saham Perusahaan Butik Membaca Sari Tilawah pada 
Opening Ceremony Boutique Cendekia ba Mode 



Gambar 21: Mewakili Rektor UNP, Prof. Jalius Jama, M.Ed., Ph.D Melakukan Pengguntingan 
Pita pada Opening Ceremony Boutique Cendekia ba Mode 



SURAT PERNYATAAN 
LAPORAN AKHlR PELAKSANAAN PENELITIAN DAN LAPORAN 
PENGGUNAAN KEUANGAN PENELITIAN DISERTASI DOKTOR 
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1 .  Nama dan Gelar Peneliti : Dra. Ernawati, M. Pd. 

2. NIP : : 19530503198103200l 

3. Pergurnan Tinggi Asal : Universitas Negeri Padang 

4. Bidang Ilmu (penelitian) : Pendidikan 

5. Bidang Ilmu (keahlian) : Pendidikan Tata Busana 

6. Objek penelitian : Model Pembelajaran 

7. Judul Penelitian : Pengembangan Model Pembelajaran 
Berbasis Proyek Pada Matakuliah 
Manajemen Usaha Butik Guna Percepatan 
Penumbuhan Wirausahawan Barn 

8. Masa pelaksanaan pnlitian : 10 (Sepuluh) bulan 

9. Mulai Bulan : Maret 2012 

10. Selesai Bulan : Desember 20 12 

1 1. Biaya yang disetujui : Rp 35.000.000 (Tigapuluh lima juta 
rupaiah). 

12. Lokasi penelitian : Kampus Universitas Negeri Padang 

13. Hasil yang ditargetkan 

a. Menghasilkan model pembelajaran mata kuliah bidang usaha, 
khususnya Matakuliah Manajemen Usaha Butik yang efektif 
mampu mencetak wirausahawan baru selagi peserta didik 
berstatus mahasiswa melalui faktor pemicu pemberian bantuan 
pinjaman modal awal pembukaan usaha baru yang dananya diusahakad 
disediakan dan dikelola oleh dosen pengampu mata kuliah bidang usaha 
yang bersangkutan. 

b. Menghasilkan wirausahawan baru di bidang butik minimal 70% dari 
sampel penelitian atau dari keseluruhan mahasiswa yang mengambil 
Matakuliah Manajemen Usaha Butik. 

c. Menumbuhkan sebuah unit usaha butik yang baru, berbentuk usaha 
patungan antara dosen pengampu Matakuliah Manajemen Usaha Butik 
dengan mahasiswanya. 

d. Menghasilkan sebuah motto pada Program Studi Tata Busana, yaitu 
"Mmuk perguruan tinggi rnenjadi mahasiswa, keluar rnenjadi pengusaha 

yang sarjana ". 
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