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RINGKASAN

PROPHETIK ENTREqRENEIJRSf' p (pro-En) SEBAGAT MODELpENTNGKATAN pRoDUKTtvlrAs unrnslbwa wrnausnul
DAN PENDIDIKAN KEWRAUSAHAAN

SECARA INTRINSIK DI PERGURUAN TINGGI

(Muh, Dard, Ahmid yasser Mansyur, dan Ahmarl, 2014)

Di era globalisasi saat ini, terjadi perubahan tingkungan sangal cepat, seperti
sosia! politik dan ekonomi. Oleh itq setiap individu dituntut dapat melalrukan adaptasi
te6adap perubahan itu, Menurut Agustianto (2008) dan Rokllnan (2002), salah satu
penrbahar lingkungan itu berupa hisis ekonomi. Diantara dampak nyata dari kdsis itu
Eelahirkan penganggwan terdidik dan tidak siap bersaing diera global ini. Seperti yang
dimgkap oleh kmbaga Kajian Kelenagakerjaan (CLDS) (dalan prilatin,2003) bahwa
perganguran terditlik di Indonesia menga.lami kenaikan yag sangat dmstis, dimulai sedak kisis
ekonomi pada tahrm 1997 yang melahirkan penggaguran sekitar 1 juta sampai 2,5 juta
penahun.

Siswoyo (2009) menyatakan sebagian besar lulusan perguuan Tinggi adalah
lebih sebagai pencari kefa Qob seeker) daripada pencipta lapangan pekerjaan (7ob
creator). Pengar:ggrxarr terdidik itu tidak semata-mata disebablan oleh faktor perubahan
lingkungan, namrm juga faktor sistem pendidikan dan faltor psikologis individu yang
h!-ang kreatif dan ioovatif.

Ada beberapa usaha yang telah dilakukan pemerintah mengalasi masalah di atas,

-vakni dengan membuat inLubator di perguruan tinggi. Berdasar dala profil inkubator di
Ildonesia @anggabean, 2009) dapat dikatakan bahwa secara umum ruang lingkup bisnis
iotubator yang bergerak di bidang umum {bisnis). Selain itu Dircktomt Jerdeml
Peodidikan Tinggi tahun 2009 ini mengembangkan sebuah program Mahasiswa
lirausaha-PMV (Student Entreprcnew program) yutg merupakan kelanjutan dari
po-eam-prograrn sebelumnya @KM, Co-op, dan sejenisnya), untuk meljembatad para
rM'u\is\a memasuki duda bistlis rill melalui fasilitasi stdrt-lp brssiies. Nanun, jika
di.ermad progiam tersebut dinilai belum enyentuh aspek intdnstik (psikologis intemal)
rrElF<;s\a

Prcgam itu masih beroritasi pada bisnis rill saja belum melihat khazanah
ps*..logis iltemal dan la1ar keilmuan fakultas dan kekhususan keunggulan universitas itu
:-'din. Ile itu sesuai dengan pendapat Ciputa (dalam Direktorat Kelembagaan Dikti,



2009) Eetryatakan: "Mahasiswa dari berbagai disiplin ilnu perlu dipacu untuk bisa
neajadi penilik dari usaha-usaha sesuai latar belakang ilmu mereka".

Masalah sekaligus tatrtangan di atas menjadi peluang pengembagan kegiatan
earrepreneurship ftewitausal'aon) di dunia pendidikaq kAususnya di petguruan tinggi.
Oleh itr.r" dibutubkan visi perguruan tinggi sebagai pusat pendidkan, pengkajian, dan
pengemba"gan pendidikan beiwawasan kewirausrh2,n. Sebagaimana Unive$itas Neged
Makassar (UNM) a.riadikan kewirauasaan sebagai program unggulan perguruan tinggi.

Pennasalahannya sekarang adalah belum ada satu bentuk konsep (model) baku
dan bahtan kurikulum entr€preneurship yaag tepat di pcrguruan tinggi yang dipakai
secaa bersama di perguruan tinggi. Oleh rhr, sangat diperlukan kegiatan auesmen,
selajunrya dilalcukan desain konsep baru tentang prototipe model dan riset aksi untuk
Faidgkatan kemampuan secara intrinsik pada program pMW dan pendidikan
\errirau.ahaajr, perguruan tinggi bdonesia.

Pemasalahan tersebut merupakan motivasi bagi peneliti unh.rk berupaya
pedngkatan kemampuan mahasiswa Fogram pMW dan pendidikan kewirausahaan di
perguuan tinggi dengan membuat konsep (model) belsifat intinsik sesuai nilai
psikologis dan ruhaniyah inidividu. Koosep intrisik yang pereliti tawaxkan adalah
t.t'jfat prophetik entrepreheurship ftewirausahaan bersifat kenabian). Hal ini pula
merupakan terobosan baxu dalam dunia psikologi organisasi, psikologi kewirausahaaa
da'l lhdegohous Psychologt, karcna konsep itu belum ditemukan dalam referensi dan
belum menjadi model yang baku.

Berbicara mengenai prophetik tak lepas dari kenabian dan kerasulan.
Sebagaimana dalam kamus (Echols & Shadily, 1996) bahwa yophetic berasal dari kata
prophet yaig berarti nabi at4:o tas Ji-. prophetic sendiri berarti bersifat kenabian. Jadi,
prophetik enlreprenewship adalah kewirausahaan bersifat kenabian. Nilalnilai
ie$-irausahaan di sini merujuk pada Nabi Muhammad SAW.

Menurut Mans),ur QllO) plophetik entlepreneurship adalah nilai_nilai
Lesinusaahaan yang bersumber dari nabi Muhammad SAW dan Al-eur.an yang
-eiatraalisasi dalam did seseorang secara intrinsik sehinga dapat beusaha dengan

-tj'4a.l. Secara umum, propheti!, entrepreneurship mempunyai lima kiteria dalam
r=a:ala -vaitu: 1) berdasar iman, 2) berorientasi ibadah, 3) Memiliki ernpat sifat nabi
,:oo.a:L ubligh, siddiq dan fathonah), 4) Humanis, dan 5) jiwa memimpin dengan suara

:iinye motivasi benvirausaha secara integratif antara motivasi individu dengan
::r-j-'.l<i ilahiyah, dimana keduanya berdimensi dunia (fiasaza h - happines) dan akhiral



(salamah - salvation), sebitgga hal itu memacu aktivitas dan produktivitas usaha
individu, kelonpok dan organisasi cecam alami dan tahan lama. Model inilah yang
saogat dibutuhkan guna meningkatkan produktivitas kewirausahaan secara intrinsik pada
pogram PMW dan pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi Indonesia.

Tujuan penelitian ini ad,lah menghasilkan model prophetik entrepreneurship
(ho-En) uotuk peningkitan produktiviias kewirausahaan secan intdnsik pada program
PMW dan mahaiswa di fakultas. Selain ihr penelitian ini betujuan menghasilkan
kebijakan pendidikan kewirausahaan secara intrinsik di perguruan tiaggi berbasis latar
belakang akademik.

Guna mencapai tujuan te$ebut, maka akan dilakukan serangkaian penelitian
belikul:

i . Melakukan asesmen (analisis lapang) prcgram PMW dan pendidikan kewirausahaan
yang mencakup evaluasi kondisi lapangan, analisis konseptual Pro-En dan analisis
karakteristil akademik fakulus masing-masing.

2. Berdasarkan temuan lahap asesmen te$ebut dilakukan proses rancang bangun
(desain) model Pro-En.

i. Melakukan validasi ahli (exfert judgeheht) terhadap modul Pro-En yang telah
dirancang untuk mendapatkan justifikasi ahli.

J. Melakukan uji coba pada kelompok target pemakai secam terbatas pada prog,am
PMW dao bebempa fakuftas.

5. Melakukan iset aksi (research-action) \ntuk menerapkan model Pro-En pada
program PMW dan pendidikan kewirausahaan secara luas dalam jangka waktu yang
cukup dengan hasil yang signifikan.

Dibutuhkan tiga tahapan kegiatan penelitian untuk menghasilkan model
prcphetik enttepteheurship di perguruan tinggi. Setiap lahapan dirarcang untuk
diselesaikan dalam satu tahun aaggaran. Pada tahap pertarna (2014) ini dilakukan
rancang bangun (desain) model Pro-En. Selain itu melakukan 'talidasi ahli (exfert
jldgenent) terhadap modul Pro-En yang telah dirancang untuk mendapatkan justifikasi
ahli dan melakukan uji coba pada kelompok target pemakai secara terbatas pada progran
P\fW dan beberapa fakultas.

Penelitian iri menggunakan pendekatan'penelitian pengembangan pendidikan
keuirausahaan', yang diawali dengan asesmen kondisi lapangan dan analisis kebuluhan

Aealdikan kewirausahaan serta karakleristik lapangan unhrk bahao pertimbangan

:ergernbangan model prophetik entrepreneurship dengan menggunakan pendekatan

iuasritatif maupun kualitatif.



Lokasi peuelitian tahap 2 ini (2014) ditempatkan di Unversitas Negeri Makassar.
Subjek penelitian adalah para mahasiswa wirausaha di fakultas yang terpitih untuk
rooberi fuformasi, tanggapan, dan penilaian terhadap kegiatan dengan motede

Adapun perkembangan penelitian ini sebagai beikut:

a- Telah disusun model prophetik entreprenewship @ro-Ert).

b. Telah disusun Prototipe. Model Pro-En dideskipsikan dalam bentuk prototipe

berupa modul pelatihan Pro-En yang dilengkapi dengan panduan petunjuknya dan

dapat dievaluasi (terukur). Model le$ebut menjadi koosep yang terstandadsasi

untuk meningkatkao produlilivitas wirausaha secara intinsik pada kegiaitan

kewirausahaan mahasiswa di tingkat faLultas dan Universitas. Modul pelatihan

tersebut dalam proses validasi ahti. Setelah itu akan diujicoba pada kelompok

ta4et pemakai secara terbatas pada progran PMW dan beberapa fakrltas dengan

moteode eksperime[

c. Telah disusun baban ajar kewirasushaan sebagai masukan kurikulurn di tingkat

fakultls dan Universitas metgettai prophetih entrepreneurship.

d. Telah disusun artikel berkala ilmiah nasional.



PRAKATA

B i sm i I I ah i n ah m a n i rah i e m

Assqlamu'qlikum Wh. Wh
Alhsnduli ah wasr,t ktulillah, walahaula wala quwwatq illabiltah,

lllhummasholli sla Muhammad. Atas Ridho-Nya kami dapat melaporkan penelitian
D.h'F kedua (2014) ini. Penelitian ini bedudul:

PROPHETIK ENTREPRENEURSHT? (pro-En) SEBAGAT MODEL PENTNGKATAN
PRODUKTIVITAS MAHASISWA WMUSAHA DAN PENDIDIKAN KEWRAUSAHAAN
S€CARA INTRINSIK DI PERGURUAN TINGGI

Seoara praktis, penelitian ini dirancang untLrk menghasilkan model prophetik
edtrepreneurship @ro-En) untuk peningkatan produktivitas kewirausahaan secara
intrinsik pada program PMW dan mahaiswa di fakuitas, Selain itu penelitian ini bertujuan
menghasilkan kebijakan pendidikan kewirausahaan secara intrinsik di perguruan tinggi
berbasis latar belakang akademik.

- Banyak hal yang kami temukan dalam penelitian tersebul, mulai dari rapatfTrdlTsi t1n, 1nenpsu skala hingga mencari data di lapangan. 
.Kini 

saatnya kami
oelaporkan hasil penelitian yang telah kami lakukan.

^ _ . _Sebglunnya kami ucapkan trima kasih kepada berbagai pihak, khususnya kepada
D&ti. Lembaga Penelitian UNM dan pimpinan Fakultas psikologi flNM yang ielah
memberikan kesempatan untuk melal,r_rkan penelitian. Kami juga mengucapian teima
tasih kepada Pimpinan Fakukas dar Mahasi;wa Winusaha dilliV yaig teiah menladi
rsTonden dan membanru proses penelitian ini.

Semoga Allah SWT. m€mbedkan pahala yang berganda atas segala kebaikan
larg telah diberikan kepada kami, seda semoga Allah mengangkat derajat-mu.min yang
seEantiasa menuntut ilmu, amien.

Fastabiqul k]1aerat,
A I h a n du I i I I qhir abb il' al qn i e n.
wassalamu'alikum wb wh 

Makassar, Des.2014

Tim peneliti
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BAB I

PENDAHTJLU,AN

A. Latar Belakang

Di em globalisasi saat ini, terjadi pembahan lingkrmgan sangat cepat, seperti
nsial politik dan ekonomi. Oleh itu, setiap individu dituotut dapat melakukan adaptasi
p+ndap perubahan itu. Menuut Agustianto (200S) dan Rokiman (2002), salah satu
perubahan lingkungan itu berupa krisis ekonomi. Diantara dampak nyata dari krisis itu
.Elahirkan pengangguran terdidik dan tidak siap be{saing diera global ini. Seperti yang
iimgkap oleh Lembaga Kajian Kerenagakedaan (CLDS) (dalarn prilatin, 2003) bahwa
ptganguran terdittik di Indonesia mengalami kenaikan yag sangat dmstis, dimulai sedak lqisis
rloaomi pada tahrm 1997 yang metahirkan penggaguftm sekitar l juta sampai 2,5 juta

Ftahun.

Siswoyo (2009) rDenyatakan sebagian besar lulusar peryuruan Tinggi adalah
lebih sebagai pencari kerja (job seeker) daripada pencipta lapangan pekerjaan (/06
c'ealo/). Pergangg'ran terdidik itu tidak semata-mata disebablan oleh faktor perubahan
liogkutrgan, namun juga fa.Ltor sistem pendidikan dan faktor psikologis individu yang
kryatrg kreatif dan inovatif.

Ada beberapa usaha yang telah dilakukan pemerintah mengatasi masalah di atas,

]-ahi dengan membuat irkubator di perguuan tinggi. Berdasar data profil inkubator di
Indooesia @aaggabean, 2009) dapat dikatakan bahwa secara urntun ruang lingkup bisnis
hL'ha.or yang bergerak di bidang umum (bisnis). selain itu Dircktorat Jenderal
Fafia*ao Tinggi tahun 2009 ini mengembangkan sebuah progmm Mahasiswa
l-n-asaha-PMW (Studeht Ektrepleneut program) yang merupakan ketanjutan dad
Flgie-progiam sebelurnnya (pKM, Co-op, dan sejenisnya), untuk menjembatani para

'Elbs\a*n memasuki dunia bisnis rill melalui fasilttasi stafi-up Duslees. Namun, jika
*Fruri progran t€rsebut dinilai belum enyentuh aspek intrinstik (psikologis intemal)



mahasiswa.

Prcgram itu masih beroritasi pada bisnis rill saja belum melihat khazanah
psikologis intemal dan latar keilrnuan fakultas dan kekhususan keunggulan univqsitas itu

=trdid. Ide itu sesuai de[gan pendapat Ciputra (<lalam Direktorat Kelembagaaa Diki,
3009) menyatakan: 'Mahasiswa dari berbagai disiplin ilnu perlu dipacu untuk bisa
nenjadi pendlik dari usaha-usaha sesuai latar belakang ilnu mercka,,.

Masalah sekatigus tantangan di atas me4iadi peluang pengembagan kegiatan
otepreneurship ftewirausahaan) di dunia pendidikan, khususnya di pergwuan tinggi.
Oleh itu, dibutuhkan visi perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, pengkajian, dan

;elgembangan pendidikan berwawasan kewirausahaan. Sebagaimana Universitas Negeri
\latassar (I-NM) merjadikao kewirauasaan sebagai program rmggular peryuuan tinggi.

Permasalahannya sekarang adalah belum ada satu bentuk konsep (model) bal:u
;:m bahkan k-uril:ulum enhepreneurship yang tepat di perguruan tinggi yang dipakai
iecara bersama di perguruan tinggi. Oleh itu, sangat diperlukan kegiatan iuesmen,

-:elanjutnya dilallkan desain konsep baru tentang prototipe model dan riset aksi untuk

;Eaingkatan kemampuan secara intrinsik pada program pMW dan pendidikan
'r:* irausahaan di perguruan tinggi Indonesia.

Permasalahan tersebut merupakan motivasi bagi peneliti untuk berupaya

IEni-Dgkatan kemampuan mahasiswa program pMS/ dan pendidikan kewirausahaan di
F.glruan tiqgi dengan membuat konsep lmodel; bersifat intrbsik sesuai nilai
;.ilologis dan ruhaniyah inidividu. Konsep intrisik yang peneliti tawarkan adalah

-'tsifat prophetik entrepreneurship (kewirausahaan bersifat kenabian). Hal ini pula
:m-pakan terobosan baru dalam dunia psikologi organisasi, psikologi kewirausahaan

a. tndegonous Psychologt, karena konsep itu belum ditemukan dalam referensi dan
\d.ra menjadi model yang baku,

Berbicara mengenai prophetik tak lepas dari kenabian dan kerasulan_

:<@aimana dalam kamus (Echols & Shadily, 1996) bahwa prophetic berasal dad kata



gqhet yutg berarti nabi ata.u rasul. Prophetic sendiri berarti bersifat kenabiau, Jadi,

Fophetih entrepreneurship adalah kewirausahaan borsifat kenabian. Nilai-nilai

L:sirausahaan di sini merujuk pada Nabi Muhammad SAW.

Meqrrut Mans''ur Q}lO) ptophenk entrepreneurship adalah oilai-oilai

Lceirasaahaan yang benumber dari nabi Muhamnad SAW dan Al-Qur'an yang

Eintslalisasi dalam diri seseonrng secara inhinsik sehinga dapat beusaha dengan

*imal, Secara umum , prophetik ehftepreneurship mempuoyai lima kit;ia dalam

ri@sah4 yaitu: l) berdasar iman, 2) berorientasi ibadab, 3) Memiliki empat sifat nabi

tmah, tabligh, siddiq dan fathonah), 4) Humanis, dan 5) jiwa memimpin dengan suara

iaai )'ang fitrah. Ptophetik ertuepteneurship bersifat inrrinsik. Maksudnya adalah

u"iimya motivasi berwitausaha s€cara integratif antara motivasi individu dengaa

mivasi ilahiyah, dimana keduanya berdimersi dwia (hasanah happines) dai al&fuat

ttdattah - salvatiof, seblngga hal itu memacu aktivitas dan produktivitas usaha

iodiridq kelompok dan organisasi cecam alami dan tahan lama. Model initah yang

-e:t dibutuhkan guna meningkatkan produktivitas kewirausahaan secara intrinsik pada

gogram PMW dan pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi Indonesia.

B. Tujuan Khusus

Berdasar latarbelakaog masalah di atas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitiao

iqi adalah:

l. Menghasilkan model Pro-En berupa prototipe yang telah mendapatkan justifikasi

aIIi.

Velakukan uji coba pada kelompok target pemakai secara terbatas pada Fogram

PMW di Universilas dan kegiatan wurausaha mahasiswa di beberapa fakultas

Venghasilkan kebijakan pendidikan kewirausahaan secara intrinsik di perguruan

tiDggi berbasis latar belakang akademik.
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BAB II

STUDI PUSTAKA

L Aql.k Psikotogis dalrm E repreneurrhip

Pirasaba atau dalam balasa Perancis disebut enbeprenelr. Kata entrepleneur
fu dari l/ifita Wa efireprendre. K'!la entreptenew dat entrepreneurship dalallt
h Inggds. The Concise Oxford French Dictionary mengartikan entreptendre sebag;aL

*rtz (nenjalankaa melBkukaq berusaha), /o set about (mq fraj), to begin (trem\]rar), to
,ry (mencob4 berusaha). Kata ,wirausaba" 

merupakan gabungan kata wr/a Gagah berani,
&) da usaha Jadi, wirausaha berarti orang yang gagah bqani eu perkasa dalam usatra
L{.b. 2008 dan Suryana, 2003).

Holt (Prihatin, 2003) berpendapat bahwa mtreprmeurship berarti individu yang
lrd kdompok undefiaLers, plari orangorang yang mengarnbil rcsiko dalam membuka
* b{u Secara kompr€hensif MeDg dan Liang @dhatirL 2003) memngkum pandangan
r...-f abli dan mendefenisikan wirausaha sebagai:

I - Seqag imovaior (Shumpst€r, dalam Meng & Liang I 996).

' Seooog penganrbjl rcsiko at^\t a fisk-tal@/ (Silver dalam Meng & Liang, 1996; Holt,
t92\

-i- orag yang mempunlai misi dan visi (Silver dalam Meng & Liang 1996;Hoft,1g2).
{ hg yang memiliki kebutuhan b€rprcstasi tinggi ( Mcclefiand & Brocl4raus dalam

lhe&Liang,1996).

5 hg yang memilikj Locus of conrtol intemal (Rotter dalam Meng & Liang, l9%).

lrafllut Siswoyo (2009) dan Setiono (2002), sifat urama yang harus dimiliki oleh
4 \*iiausahawan adalah lseatif dan inovatif. Seorarg wirausahawan umumnya
dti daya heasi dan inovasi yang lebih, Hal-hal yang belum terpikirkan oleh orang
t- rd terpiki*an olehnya dan dia mampu membuat hasil inovasinya itu menjadi
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-:zmand', Conlotmya yang sederhana adalah pengemasan air minum sterit kedalam
:.::ol sehingga air bisa diminum langswg tanpa dimasak. Banyak sekali contoh lain
1-rg menunjukkan bahwa keativitas dan inovasi adalah salah satu faktor yang bisa
:embawa seseorang menjadi wirausahawan sukses.

Istilah kreatifitas dan inovasi itu membuhrhkan street smart , Metjwnl tlbaydillah
i iOQ pergertian yang lA?im dipahami, street sm t attjrrya cerdas di lapangan. Sreel

,*-1rt ternusuk modal intangible yartgll biasa peranarmya. Terciptanya keatifitas dan
:,:vasi itu jika didukung oleh tungsi psikologis (meliputi kognisi, afeksi dan psikomotor)
y =g baik pula.

Memrut Subur (2007) Islam tidak memberikan peqjelasan secara eksplisit terkait
t::sep tenlang kewirausahaan (entrepreneurship) ini, namun di antara keduanya

--.:rpunyai kaitan yang cul:up eral; memiliki ruh atau jiwa yang sangat dekat, meskipun
..esa leknis yang digunakan berbeda. Dalan Islam digunakan istilah kerja keras,
.'-.:aJdiiaJr (biyadihr, dan tidak cengeng. Setidaloya terdapat beberapa ayat al-eur,an
::-:pun Hadis yang dapat menjadi rujukan pestul tentang semangat kerja keras dan
.-.:aadAian ini, seperti; "Amal yang paling baik adalah pekerjaan yangdilakukan dengan
:-::ran keringalnya seadij, ,amaluftajuli biyadihi, 'Iat\gan di atas lebih baikdari
---an di bawah"; "a/ yad al 'ulya khairun min al yad al suf a,,.

Agama juga mewajibkal u$matrya untuk bekela dan mandiri dalam hidup. Hal
:,: :ergambar dalam Al-eur'an berikut:

it :rr'"-;tr|*:gsi,i *.,''r<t* "^j:i e-;; tki Ji:

@ ur];ls 4i q.i:1g.4tu[ * ::ii-1,;

''Dan Katakanlah: ' Bekerjalah (berusahalah) kamu, maka Allah dan Rasul_Nya
serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaamu ihr, da.n kamu akan
dikem$alikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dar yang nyata,
ialu. diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah iar"u f."4ut-,1 1{S.'at_
Taubah:105).
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Dasar berwirausaha dalam Islam dibangun atas pondasi ibadah. Sebagaimana
Es'&pd dalan QS. Al-An'am:162. Segala aktivitas dalam hidup ini bercrientasi ibadah.
sF- ilas hal itu juga tulpak dalam Al-eur.an surat Al-Jumuah alat g dan 10 yang

i --du.nya sebagai berikut

163111tlt;:;,611 ji;$*",r.ttatr,*G'-;lai+#q6

@ir-Ul'<ti';leiri

3$3 "rye1*re fltg beriman, apabila diseru tmtuk menunaikaq sholat pada harti
llm at, maka beEegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli.
Yag demikian lebih bail bagimu jika kanu mengeuhui..,

"Apabila t_e-lah dilunaikan shola! maka berteba(allah kamu di muka bumi dan carilah
!1t*" A{4 Gerrrsala) dan ingatlah Alah baayak-banyak a* turno t.r,*tuog;
(Masym,2006).

A)-at di das makna tentang kebuhrhat manusia akan berusala dan
L-iLa",h Konsep psikologis inilah yang sekarang berkembang mejadi nilai_nilai wiralsaha

- 
rrr*ets ]"ng seimbang, Konsep ini diarahkan pada dua tilik secara seimbang, yaitu

l+ bebavionl dan imaniah. Konsep ini diarahkar pada kesimbangan kehidupan dan

&lam berusaha baik dunia maupun kehidupan akhira.

I Xrsep ?rophetik dalam entrepre eurship

tlqletic senCni berarti bersifat kenabian yang ditujukan pada nabi Muhanmad
tAU- l,teaurut Mansyur (2010) propherik enrreprererlsftD adalah nilai_nilai
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l:;rimusaaluan yang bersumber dari nabi Muhammad SAW dan Al-eur.trn yang

e-,:temalisasi dalam diri seseorang secara intrinsik sehinga dapat berusaha dengan

+*:mal (podukif). Secara rlmum, prophetik entreprenerrsrtip mempunyai lima
b *D wirausaha" yaitu: 1) berdasar iman, 2) berorientasi ibadah, 3) Meniliki
reqr si&r nabi (amanall tabligh, siddiq dan fathonah), 4) Humanis, dan 5) jiwa
F-;rl'in d6aga115uaE hati yang firra.b

Banyak hal yang meyebabkan mengapa nilai-nilai prophetik ditujukan pada Nabi
lftimad SAW. Para tokoh akadernisi secara ilmiah telah mengakui kelebihan nabi

fftirtonad SAW dalam kehidupan. Misahya saj4 Michael H. Ilart pada tahun 19i8

ryang buku "Seratus Tokoh yang paling Berpengaruh dalam Sejamh,'. Ia memilih
Itmad SAW sebagai lokoh urutan pertana dalam s€ratus tokoh dunia dengan dasar:
- \abi Muhaonad satu-satunya manusia dalam sejarah yang berhasil meraih sukses-

;i-es luar biasa baik ditilik dari ukuran agama maupun nung lingkup dwriawi. Beliau

ie:;gai seorang pemimpin tangguh, tulen, dan efektif,.

Selain ih! dalam b:uktt Muhammqd The Super Leader Super Manager, Antorio

: ,,-rD metrcoba melihat Rasulullah SAW dengan kaca mata baru yang lebih luas yaitu

:'-r-:n saja mengakui Rasulullah SAW sebagai nabi dan rasul tetapi juga

:e:empatkamya sebagar pemihk traits ofleadership dal models of management. Ttaits
:,- ieadership Rasulullah SAW itu terdid atas delapan bidang utama, yaiht: Self

-a,;lopment atau perconal leadership, bisnis dan kewirausahaan, kepemimpinan

':-:3!g4 dakwa[ sosial dan politik, pendidikan, sistem hul-urn, dan stmtegi militer,

-\llah SWT pun menjarnin hal tersebut sebagaima@ dalam eS. Al-Alzab ayat 21.

Tdis'i:il*.; lrt? o4-a;",i 1t:i ; r:" :.: fi l$ il
tr'l^r 1,.5;.LJL-J:: -i!l

:<uggulnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu,
:,situ) bagi orang yang mengharap Gahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan
_r banyak men)ebur Allah {QS. 4.1-A}uab ayal 2l)
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BABIII
TUWAN DAN MANFAAT PENELITIAN

l. Ifr Penelitian

h,lrlian lapangan ini bertujuan untuk menghasilkan model prophetik

Tqwship @ro-En) untuk peningkatao produktivitas kewimusahaan secara

E Fda program PMW dan mahaiswa di faL:ultas. Selain itu. penelitian ini
-.t'*"n kebijakan pendidikan kewirausahaqn secara intrinsik di perguuan tinggi
hdr l*ar belakang akademik. Dari tujuan itu, yang diharapkan dapat membangun

Dl yag berkulitas dan dapat meningkatkan daya saing bangsa melalui penddikan

liasahaan di perguuan tinggi.

I, Xdrat Pen€litian

Ddi hasil penelitian te$ebut didapatkan manfaat penelitian yang bersifat teoretis

-taifuprahis.
L ltr-r6at teorctikal-

r) S€bagai oasukan teoretik dan mempsrluas wawasan kajian psikologi organisasi dan

SDIvI, liususrya psikologi kewimusaan.

b) K4jian memperluas wawasan kajian psikologi Islami, lihususnya mengenai konsep

Fofetik €ntregeleu$hip, Dalam kajian ini didapatkan kons€p baru yaitu profetik

edeFen€uship beNifat intriruik plus syariah

c) K4iia ini juga mendukung semangat psikologi pribumi (Indigenous

Psycholog)) dalam pengembangan ilmu psikologi dan manajemen SDM yang
' bqdasar kearifan lokal

O lrleoberi nasukan pada konsep produktivitas wirausaha yang mempunyai nilai
ir'insi.
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!. kaktis.

\l'nfr4f praktis yang akan didapdkan melalui kajian ini adalah:

a) Ditlapalkannya bahan ajar di fakultas psikologi mengenai psikologi

kewhausahaan bersifat intrinsik berbasis syariah (profetik).

b) Didapatkaonya Jurnal (publikasi ilrniah) berskala nasional.

;) Menjadi sumbangan Faktis untuk peningkatan produktivitas kewirausahaan secara

intdnsik pada progam PMW dan mahaisx? di fakultas.

it Sebagai bahan revitalisasi konsep psikologi kewirausahaan }?ng pedu diterapkan

dalam setiap fakultas dao PT, lihususrya kebijakan pendidikan kewirausahaan

secara intrinsik di perguruan tinggi berbasis latar belakang akademik.

3. Konsep praktis yang tentandar ilmiah ini dapal mer{adi bahan pelatihan bagi

program PMW dan malaiswa di fakultas atau kelompok rnasyarakat lainnya yang

irgin menghasilkan produktivitas dalam usaha yang dija.lani.
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BAB IV

METODE PENELITIAN

l hdekatar Penelitian

Penelitian iai menggunakan pendekatan'penelitian pengembangan pendidikan

'. Kogiatal peryembargan didasarkan pada atur dan tahapan yang dipakai dalam

teknologi pendidikaa dikonbinasikan dengad beberapa p€ndekatan dan jenis

ia serta ovaluasi. Tahapatr umuin pengembangai meDggunakan langkah-langkal dalam

Cowseware Developmen, P/oce$ (model CDp). Model ini t€rdiri atas enam faso udum,
rolisis, pemncanga4 pembuatan prototipe (model prophetik entreprenettshD, e;val asi

penerapan dan evaluasi sumatif. @unch, 1998 da]r Baker, 1979). Secara skematis

pengembangan produk untuk teknologi pendidikan menwut Moalel CDp dapal

dalam gambar 5.

| --- penempannya, operasionalisasi kegiatan p€ngembangan metibatkan sejumlah

Fb perelitian yang dipandang cocok sesuai kebutuhan penempan fase tertentu.

I h aatisis (tahap 1, tahun 2013), diawali dengan asesmen kondisi lapangan dan
j 

-is 
kebutuhan pendidikan kewiausahaan serta kamkteristik lapangan untuk
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hah'n pedimbangan pengembangan model yophetih entrepreneurship derrgarL

mggunakan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif. Kombinasi kedua aucangan

geaelitian diharapkan dapat meningkatkan cakupan, kedalaman, dan kekuatan

plitian @unch, 1998). Arcangan kuantitatif untuk mendapatkan infornasi dari

mber informasi yang lebih luas untuk mendapatkan deskdpsi menyeluruh terhadap

riuasi atau fenomena obyek penelitian. Ancangan kuatitatif untuk melengkapi

i-rnasi yang diperoleh dari ancangan kuantitatifdan lebih memahami pengalaman

@adi zubjek dari sudut pandang yang bersangkutan, dan utuk mendapatkan

pdl'man yang lebih dalam dan holistrk lerhadap latar penelitian Eunah, 1988).

I fas€ evaluasi formatif (tahap 2, tatI'm 2014,, dalam rangka p€nilaian model

ttdptik entreprcnea,',rrtp digunakan model Fotmati,re eraluation of insbltctional

rrcorlzs dari Baker. Model ini memfokuskan reviuw prototipe pada empat aspek

yic, inlemal reviuw, content-based rcviuw, instntclional revi6a, d'trr accuracy and
wdhution rcviuw @ake4 1979). Demikian pula pada fase implemenasi dan

anloasi sumalif (tahap 3, tahun 2015). digunakan ancatrgan dset aksi sekalipun

tt-a terbatas pada obyek penelitian.

l' f.&.i dar Subjek penelitian

Lokasi penelitian akan ditempatkan di lembaga pengelola pMW dan beberapa

E di Unversitas Negeri Makassar. Subjek penelitian adalah para mahasiswa yang

Eiri Fgrarn PMW dan mahasiswa wirausala di fakultas yang terpilih untuk

*i idormasi, tanggapan, dan penilaian terhadap kegiatan eloperimen. Lokasi dan

--d Eitian dapat dilihat pada tabel 3.
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Tabel 3. Tempat, subjek danjenis data penelitian

TEMPAT/UNIT SUBJEK TUJUAN/
JENIS DATA

Fakultas:
Psikologi
Ekonomi
FIP
Olah raga
MIPA
Telnik
Sosial
Bahasa

-Mahasiswa
wirausalra Uji model / Eksperimen

I

I
:

Unit Wirausaha tlNM Vanasiswa pUW Uji model / Eksperimen

illtek Penelitian

Dibutuhkan tiga tahapan kegiaran penelitian untuk menghasilkan model

entrepreneurship di perguruan tinggi. Setiap tahapan dirancang untuk

dalam satu tahun anggaran. Bedkut akan dikemukakan obyek kegiatar
yang akan dilalarkan pada ketiga tahapan yang dirnaksud.

T*ry pedama (2013).

IHern .hap iui dilakukan asesmen (analisis lapang dan anatisis kebutuhan) progam
['ll!Y dan pendidikan kewirausahaan, Kegiatan ini mencakup: evaluasi kondisi

lpga4 analisis korseptual Pro-En dan aualisis kebutuhan sesuai dengan

Hteristit akademik fakultas masing-masing. Berdasarkan temuar tahap asesmen

eht dilakukan proses mncang bangun (desain) model pro-En.

Itpkedua (2014).

E alap ke dua ini akan dilakukan uji coba model, dengan kegiatan: validasi ahli

,+l judgement) tethadap rnodel Pro-En yang telah dirancang, melakukan uji coba
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@ kelompok target pemakai secara terbatas pada program pMW dan beberapa

*rltas di UNM, serta melakukan evaluasi terhadap model.

I T*ap ketia (2015).

Iditian tahap ketiga akan dilakukan dset aksi Qesearch-action) untuk meaerapkari

ndel ho-En pada program PWM dan pendiaiken kewirausahaan di fakultas secara

bs dalan jangka waktu yang cukup dengan hasil yang signifikan.

I f&ik Pengumpulan dan Analisis Data

Terdapat dua macam metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam

di-'ini,yaitu:

l- Irrde kualitatif.

lbgmpulan data dalam m€tode kualitatif menggunakan teknik:

r,' \l'awancara. Wawancara digunakan rmtuk mendapatkan informasi, tanggapan,

da penilaian dari pimpinan fakultas, dosen dan Mahasiswa serta penelola pMW

mgenai kegiatan asesmen dan analisis kebutuhan pendidikan kewirausahaan

yaog dilakukan.

i, Fokus Group Discussion (FGD). FGD digunakan untuk menjaring informasi dari

oaiasiswa dan kumpulan di rmit usuha dan pMVy'.

r Observasi. Observasi digunakan untuk mengamati kondisi fakultas dan pMW

Egenai kegiatan pendidikan kewirausahaan, sekaligus untuk melengkapi

afuasi yang diperoleh dari wawancara dan FGD.

. & Dohmentasi. Dokumenlasi digunakan untuk mendapatkan informasi tentang

luyelenggaraan peodidikan kewimusahaan di fakultas dan pMW, seperti

bdkulum dan senbagainya,



I bde Kuantitatif.

"{r p€ngunpul data dalam netode kuantitatif menggunakan teknik kuesioner (skala

Ljkt). Tordapat dua skala yang digunakan: 1) mengukur nilar- prophetik

*qeneurship dan 2) produktivitas kegiatan Wilausaha

"faF kedua alal ukul tenebut dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Alat uklll peoelitie

Vadabel/Aspek Indikator Skalt

Alat ukur

Potensi nilai l-Berdasar lman

Produkivitas a. As-Shqlah
kegiatan PMw dandi b. Al-Itqan
fakultas c. Al-lhsan

d. Al-Ashri,
e. Al-Mujahadah
f. Ta'owun d$ Tanafus

prophetik
prophetik 2.Orientasi Ibadah enfi'eprcneurshiD
ertreDrenetrshin J.4 SifaL Nabi (ananah. tabligfi.

siidiq dan fathonal)
4.Humaris
5. Suara Hafi

Produkivitas
wimusaha

lntrinsik

. .l lrlode Slanrlarisasi Modul Pelatihan prophetik entrepreneurship

.' Dilmakan metode eksperimen untuk mendapatkan modul yang mempunyai standar ilniah.

iI Ena tedapat dua kelompok (perlakuan dan non perlakuan) yang diberikan skala, baik

$rt pretest maupu[ postest. Ditargetkan sekitar 40 mahasiswa./peneta-/kelas yang diambil

, &i fakultas dar ditambah lagi dari k€lompok mahasisiwa yang mengikuti prograin PMW

i tiEkat Universitas yang dipilih yarg dapat mengikuti pelatihan ini.
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!{.d'nl pelatihaa prophetik entrepre eurship (ho-En) dilengkapi dengan skala evaluasi

Flahlan. Keberhasilao pelatilan dapat diukur dengan mengetahui tingkat produktivitas

ria$aha pada pesefia. Adapun k€rangka piki. pelatihan dengan pendekatan eksperimen ini
qd dap6t dililar pada gambar 6.

3r&r6. Kerangka pikir pelatihan dengan pendekatan eksperimen

q[ iancangan eksperimen yang akan digunakan dalam pelatihan ini adala\ pretest

fu :,-ol Graup Design. Mahasiswa dibagi ke dalam kelompok eksperimen dan kelompok

b r r&dom. Hanya kelompok eksperim€n yang dibed perlakuan berupa pelatihan p.o-

Kelompok Eksperimen
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perlakuan diberika4 kedua kelompok dikenakan Pretest, demikial pula setelah

l€dua kelompok dikonakatr posttest yaDg menggunakan skala produktivitas wirausaha.

nabrangan:

I

: Pelatihan (GK-Pro)

= Tanpa perlakuan

= Random

Ypost = Posttest

Ypre = Pretest

Tchik analisis data yaag digunakan metode ekperimen ini adalah uji T perbedaan selisih

FFd da posttest skala aDtara kelornpok konftol dengan kelompok eksperimen.
I
I

I B.rd.sarkao proses pengumpulan d61a tersebu! maka akan digunakan teknik analisis data

. F.l a."g.jenis data dan metode yang digunakan. Data penelitian yang diperoleh dan

F blilalf akan dianalisis sesuai prosedur analisis yang ada setelah melalui metoale

lilfi Sedangkan data yang bersifat kuantitatif a.kan dianalisis secara statistik deskdptif

f -:irl laraisis regesi ganda dan Uji T) dengan mengguoakan SPSS I2.
I

i
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BAB V

IIASIL YANG DICAPAI

-:lah dilakukan beb€rapa kegiatan untuk mencapai tujuan dan menghasilkan

& e :E"atran GK-Pro yang dihampkan. Adapawr hasil pelaksanaan keenpat tahap

r:rl: soagai berikut:

L r{rriblaD persiapan Ujicoba/Eksperimen
hDcir-d kegiatan sebagai berikut!

W:I PROGRAM IIASIL / Deskriosi
Presentasi Seminar - Kejelasan arah penelitian (sebelum ke

lapangan), baik secara konseptual maupun
oPerasioal

: -\Iembuat alal ukur

-\Iembuat format
ta.mpilan skala

5nelitian

- Didapatkan alat ukur Prophetik
Entreprenewship (Pro-EN) dan produkivitas
wirausaha yang sudah valid dan reliabel.

- Alat ukur Pro-EN disusun sendiri oleh tim
peneliti

- Membuat format angket keseluuhan

- \{embuat
:odulnel

Modul sesuai kebutuhan pelathan dan tujuan
penelitian

l.lelakukan validasi
25lt (exJbt t judgeuent)
:.rhadap model Pro-En

l adg telah dirancang,

- Validasi alii dalam bidang kewirausaan dan
pengukwan psikologis.

' \felalqrkanpersiapan
;iicoba pada
ielompok target
:emakai secara
:rbatas di LINM

Perizinan dan data peserta (40 orang
mahasiswa) dari perwakilan fal*:ultas.

\felal:ukan ujicoba
ieDgan metode
.k:-perimen

- 37 mahaswa IJNM diikutkan dalam
ekperimen ini. Nama kegialan p€latihan Pro-
En
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Vcmbuat Desain prototipe nodel Pro-En

\todel Pro.En didesloipsikan dalam bentuk prototipe berupa modul pelatihan. Pro-
:.! yang dilengkapi dengan panduan petunjuhya dan dapat dievaluasi (terukur).
ltodel tersebut menjadi konsep yang terstandadsasi rmtuk meningkatkan
:rodukivilas wimusaha Mahasiswa dan di Perguruan Tirggi.

llodul pelatiban Pro-En mcnyatu dengan konsep pelatihan yang dinncaog khusus
mrk kepentingan meningkatkan prcduktivitas produktivitas wirausaha Mahasiswa
ia di Perguruan Tinggi secara intrinsik.

25



A Y..-ent4n Analisir konseptual Konsep (morlul) pro_En

heliti menawarkan konsep prophetik entreprcneurship datam penelitian ini.
l!fun sndiri berarti bersifat kenabian yang ditujukan pada nabi Muharnmad SAW.
kr Marstur (2010) prophetik entreprereurship adzlah nilai-nilai kewirausaqhaan
q l.rsrnher dari nabi Muhanmad SAW dan Al_eur.an yang rerinternalisasi dalam

- -q'"ng 
secara intrinsik sehinga dapat berusaha dengan naksimal (produktiD.

*- -ar, prophetik entreprenetrship lima laiteda datam wimusaha,

!- l) berdasar imaq 2) berorientasi ibadah, 3) Memiliki empat sifat nabi (amaoah,-'d 
. dddiq dan fathonah), 4) Humaois. dan s)jiwa memimpin dengan suara hati yang

h.

Dryak hal yang neyebabkan mengapa nilai_nilai prophetik ditujukan pada Nabi
bEr SAW. Para tokoh akademisi secara ilmiah telah mengakui kelebihan nabi
tbr*r SAW dalam kehidupan. Misalnya saj4 Michael H. Hart pada tahun 1978
lqrg buku "Seratus Tokoh yang paling Berpengaruh dalam Sejarah,,. Ia memilih
bd SAW sebagai tokoh urutan pertama dalam seratus tokoh dunia dengan dasar:
- tti- lgrmnmad satu-satunya manusia dalam sejarah yang berhasil meraih sutses_
G h biasa baik ditilik dari ukuan agama maupun ruang lingkup duniawi. Beliau
rqi nang pemimpin taDggub, tulen, dan efektif'.

Sclin itr, dalam bukl Muhammad The Super Leader Super Manager, A\lo a
tl -, Eba methat Rasulullah SAW dengan kaca mata baru yang lebih luas yaitu
h rir mengakui Rasulullah SAW sebagai nabi dan rasul t€tapi juga

$oya seb agai pemilik traits of leadetship dan models of mqnagement. Tnits
tl-r| b Rasulullah SAW itu terdiri alas delapan bidang utama, yaltJ. Self

r-fFr atau pe$onal leadership, bisnis dan kewirausahaan, kepemimpilan
hQr r*wa\ sosial dan politilg pendidikan, sistem hukurn, dan strategi militer.

-lI SWT pun meqjamin hal tersebut sebagaimana dalam eS. Al _Ahzab ayat27
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Tdti"sti*;-:rti,l-t;'zre1::14:r,"-rJ'btt,*fr

6tagririyi3;+-,i1'
f-guhya telah ada pada (diri) RasuluUah iru suri leladan yang baik bagimu,l-) bagi orang yaDg meogharap (rahmat) AIah datr (kedatangan.l iari kiamat dan
- hyak menyebut Allah (eS. Al-Ahzab ayat 2l).

Iberapan nilai-nilai prophetik dalam kweirausahaan clapat membuat pengusaha lebih
d Dapa dignbarkan huburgan nilai prophetik dengan produktivitas wirausaha

t-ta&laneambar l.

Gabo I . Pengaruh nilai,nilai prophetik terhadap produktivitas wirausaha
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:,rata filosofi, produktivitas wirausaha rnerupakan sikap mental seseorang

*-- :e--$irausaha. Menuut Komarudin (1992), produktivitas padahakekatnya meliputi

'--r-- . =s senantiasa mempunyai pandangan bahara metode keia hari ini harus lebih
:*- -:--- metode kerja kemarin dan hasil yang dapat diraih esok harus lebih banyak atau

, ,- -: :t-.=utu berbanding dengan hasil yang diEih hari ini. Nawawi (1990) menyatakan

!- . . :rcduktivitas digambarkan dengan ketepatan penggunaao metode atau cara keda

-r :,:: Jang tersedia, sehingga volume dan beban usaha dapat diselesaikan sesuai

-r::-- :asa yang te$edia, Hasil yang diperoleh bersifat non material yang tidak dapat

.i -, : :;-rgan uang, sehingga poduktivitas kerja hanya digambarkan melalui efisiensi
' ^ - :alam pelaksanaan tugas-tugasnya.

l.lam konsep Islam, produktivitas berhubungan dengar peningkatar L:ualitas

-. :-- lualitas ibadah secara seimbang. Ha1 itu ditegaskan dalam Al_eur'an surah

.:-: 9'7 dan AljAshr; l-3 tentang pergharyaan terhadap masa dan dalam
- : -.-::lan kualitas amal dan ibadah. Senada dengan firman Allah itu, terdapat sebuah

... --:: Iang sangat mendorong umat Islam untuk produlrtif (berkemajuan). Hadith
'-- :::miliki makn a "barcngsiapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin mako

:..-":.a dia telah beru tu g, barangsiapa yang hari ini saha dengan hari kemarin,

' - :: -,:zguhnya ia telah rugi. Dqn balangsiapa yahg hari iki lebih butuk dari hari
" - - .naka sesungguhnya ia terlaknaf' ({asan 2004). produktivitas kerja

' ---::-r:g pandangan hidup dan sikap mental yang selalu berusaha untuk
- :=,i.:{an mutu kerja dan mutu L-ualiti kehidupan dmia-akhirat.

i.-:rn keseimbangan itu, dalam Islam terdapat nilai ihsan dan itqan dalan
- - --j.in sangat berhubungan dengan produktivitas. Menuut Madjid (2005') ihsan

. ..r" - :r'r.uatan baik, dalam pengertian bekerja sebaik mungkin atau secara optirna. Ini
!:-, :-jil konsep fastabiqul khaerat (berlumbalumba dalam kebaikan/meningkatkan

; .: : l ang baik). Itqa, ialah membuat atau mengerjakan sesuatu secara sungguh_

" -- ..:a teliti, rapih, indah, tertib dan bersesuaian antara satu dengan lainnya

- :::;:n sistem kerja) Jadi, seorang muslim dalam bekerja sentiasa menjalaninya
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-rr trdr kesungguhan dan kebaikaa yang berlandaskan nilai ibadah. sehubungan
5F i! Fakbrudin (Mansfur, 2012) menguraikan ciri_ciri produltivitas seorang

-aga'ircnxut:f r*$fdcrr yaitu baik dan bermaofaat Artinya bahawa semua yang dikerjakan oteh
ng nuslim harus msmberikan kebaika! din kemarfaatan bagi diri, perusahaan

-.-. lingkungannp. Semaogat untuk memperbaiki dan memberi rnanfaat

-i-r 
bagian dari setiap aktivitasnya, sehingga datam kegiatan usaha seseorang

hmberikan dampak yang terbaik yang alimilikinya.

3 t yaitu kemantapan secara optimal @erfectness). Artioya bagi seomng
- bekerja dan beramal merupakan ladang untuk beribadah sebaik mungkin

- 
Elggapai ridha AUah SWT.

! .J&r yaitu melakukan suatu aldivitas yang rerbaik dan lebih baik lagi. Islam

-.i*-rr"ki setiap peke{aan dilakukan dengan penuh kesrmgguhan untuk

-lai 
hasil yang optimal. ftsaz mengandung makna melalukan terbaik yang

-tb 
dapat dilakukan dan melakukan sesuatu yang lebih baik dari yang

Kerana prinsip kehidupan dalam Islam yaitu kehidupan had ini lebih
* &i kenarin dan esok tebih baik dari hari ini.

.. J4bi Menghargai waktu dan kesempatan, yaitu senantiasa memanfaatkan setiap

--tF n untuk melakukan evaluasi dan introsfeksi sehingga inovasi akan terus
fr*'*ro

C +l&udah, yaitu melakukan segala sesuatu dgngaa penuh kesungguhan untuk

t ' basil yang terbaik.

) it -tt dan Tanafus, yaitu tolong menolong dan saling berkompetisi dalam
. FT- Inestasi yang tertinggi,
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- I 3il-ukan Analisis ket utuhat! pro_ED di Fakultas dan program pMW

1,:;i€usahaan sudah lama menjadi wacana di Indonesia baik pada tingkat fonnal
r '-:--:--:.o tinggi dan pernerintahan ataupun pada tingkat nonfomral pada kehidupan
:. -- ::oas)arakat.

-:: kewirausahaan adalah suatu disiplin ilrnu yang mempelajari tentang nilai,
hi-,i:---i: iaDiir'ry;) dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk
'r i* ::: .:: peluang dengan berbagai resiko yang mungkin dihadapinya (Suryana, 2003),

r"_-:r: dalarn konteks bisnis, menurut kewinusahaao adalah hasil dari suatu
r - :::ses sistematis pelerapan k]eativitas dar keinovasian dalam memenuhi
. --_- ::-a peluang di pasar.

::-* menerapkan llmu kewirausahaal di perguruan tinggi itu diperlukan
r - -:: ..lng tepat dan memperhatilan latarbelakang keilmuan di masing_masing
.. . - .:h itu diperlukan kurikulum berbasis kewirauhaaan secara tepat. Hal ini
*. ,:--::i program Depdiknas yang akan menyiapkan konsep L_urikulum berbasis
- -r--r yang rencaranya mulai diterapkan pada tahun ajaran 2010_2011 ( Antara

---iJum kewirausahaan di perguruan tinggi tersebut hendaknya diramu dengan
-- -- -i,ivitas perkuliahan. Hal itu dapat meqiadi satu matakulaih u.ajib di masing_

' .. _ J_ --_:s. Dengan mata kuliah kewirausahaan itu diharapkan dapat menumbuhkan
---i :::ral wilausaha yang dicirikan sebagai manusia yang kealif dan inovatif

- .*: , :iisi yang dihadapi oleh para mahasiswa selama dan setelah m€nyelesaikan

, .:t::asilan program pendidikan kewirausahaan ditandai adanya perubahan
.,. - :--_:sisrva baik dari aspek kognitil afektif, dan psikomotoriknya sesuai dengan

--.:-:r. Perubahan perilaL-u dalam pembelajaran pada umumnya terc€min dad
_..: 

_. aog diperoleh mahasiswa. Selama ini basil pembelajaran mahasiswa pada
' , :: r_:$irausahaan masih belum sesuai dengan harapan.
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-{gar sesuai dengan barapaq, maka untuk mengembangkan ide tersebut diperlukan
r. ru tepat pula sebagai ajang praktek dan ukuran keberhasil perkulihan. Wadah
h d Ed di istilahkan dengan "INKUBATOR FAKULTAS..

bbqtor fakultas merupakan suatu wadah pengembangan ide_icle yang
hr parla pengetahuan ban! metode-metode dan produk_poduk yang dihasilkan
h Hl.^nah kelimuan fakuttas itu sendiri. Jadi, program kewirausahaan di fakultas

-: 
fi tinokrt perguua! tinggi tidak hanya diaralkan untuk meAiual (bisnis Foduk)

T. !4!ua tinggi harus mempunyai nilai beda d.ibancling bentuk lebaga arau
q- tisais lainnya.

qh itu, kami mencoba mendesain (menyrsun)

tn?F-E*'il yang tepat di perguruan Tinggi berdasar

dan latarbelakang keilmuan aka<lemik. Adapun
C @ar diljhat sisrem integasi pada gambar 2.

model pendidikaa

model prcphetik

rencana model dan

Gambar2. integrasi model dan pendidikanwirausaha
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rH"n gambar 2 itu dapat diurai secara berurutan langkah_langkah sistcm
iqrd 

=sebut sehingga rnodel dan kurikulum dapat dibentuk. Adapun langkahJangkar.*
L l&fta dasar filosofi kewirausahaan. Ini diambil dai kotrsep prophetik

-4eenewship @to-En) yarig berbasis intrinsik. Keberhasilan model ini dikukur
4[ Fodullivitas dalam usaha.

I h;ra wirausaha mahasiswa (pMW) dibuat berdasar konsep filosofi dan dasar
&o
fbgrylftasikan model dan lnrikulum itu dalam perkuliahan dan wadah (inkubator)
n fi has.

Li sistem ingerasi itu akan dibuat lebih rinci alaur praklik dan pengembangan
bhaa yang tepat di perguuan tioggi sepeii yang terdapat dalam gambar 3.

,i* l- -{lur praktik dan pengemba[gan kewirausahaan di perguruan tinggi

I'hd peneliti, pengembangan pendidikan entrepreneurship di perguruan tinggi
pda kousep beril:ut:
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! ) :xre]iatkan produktiyita! mahasiswa wirausaha
.. ---'ep prohetik entrepreneurship @ro_En) yang telah dipaparkan di atas,

":r' -: ::sar sinergitas antara program wirausaha mahasiswa dan konsep pendidikan
, --.-:,: :::lam membaagun (mendesain) model kewirausahaan yang uhrh di perguruan
r,!-- ,.:h itu, perguruan tinggi pun harus mempersiapkan alumninya bediwa

" -"1-:-j 
:. a.ng mepnuyai nilai prophetik. Selain itu upaya perguuan tinggi untuk

'r lilr---:-j= sarjana yang berkualitas, yang memiliki sikap mental intrinsik, serta
t]ilr'-,::t',:: dal1 ilmu yang sesuai dengan tuotutan zaman, tercemrin pada kurikulum
rLr .r-r_: di masing-masing fakultasnya.

.:,:ial kurikulum fakultas dengan tuntutan dan kebutuhan mitra kerja cukup
r' -- - i ini dapat dibul,tikaa dengan banyaknya rnata kuliah yang bersifat pra-ltek

; r. - - I iapangan, sehingga mahasiswa dapat memahami kebutuhan dunia kerja
,r - 1 3ng releval dengan tuntutan dan k ebunthan stakeholt]ers.

-*.:-um kewirausahaan di perguruan tinggi diaraikan pada kelihususan masirg_
. - -.- -:5 yang berorientasi pada prchetik entrepreneurship yang benifat teoritis

. : i -:ll itu akan membawa keber.hasil pada peserta perkulialtan berupa:

-:.,.:memilikipengetahuan,keterainpilandanjiwakewirausahaanintdnsikyang
. -: :imbuh dan berkembang sehingga keiak setelah menjadi alumni pcrguruan

--::: muncul sebagai wirausahawan baru guna dapat membuka lapangan keda
-- - t--_= kelimuannya.

- * :;: memiliki kemampuan dan keterampilan dalan m€mbuat rcncana usaha
-:tr). memulai membangun usaha, pengorganisasian usaha secara baik dan

i. -:--,::emen dan cara pelayanan serta cara pemasarannya g1ula mempercepat

' - :":: -ran usaha baru yang dapat berkembang dan berkelanj fian (sustainable).

r : i-in Inkubator di tiap Fakultas

-.: rrenduknng model prohetik enttepreneurship dar kurikulum pendidikan
' .- ajr yang tepat di perguruan tinggi mala sangat tepat mengadakan

- .:;h kreasi berupa inl<ubator di masing_masing fakultas di perguruan tinggi.
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r- ::-.ri inkubator dibangun berdasar disiplin ilmu (akadernik) di falultas masing-
T;lI:+

:"r-rbator melupakan suatu tempat pengembangan ide-ide yang didasarkan pada
'rr-r-:..i:jao baru, metode-metode dan produk-produk yang dihasilkan. Ir*ubator
r*rir":: ini dapat ditemukan di universitas, laboratorium, penelitian, sekolah medis,
*r ::r:i ide (think-thank) dan koryorasi besar dimana berbagai bakat intelektual di ikat
.,rerL,.:j: -:jl:an mengkomersialisasikan teknologi bam, hansfet teknologi k€ pasar, atau
nrr::<::pat proses inovasi ke inplementasi. Namun, ada beberpa inkubator yang ada di
..!fi :::-= (perguruan tinggi hanya berwawasan bisnis umum (usaha pada aspek
1 ,.i r:- - :emata. Hal itu dapat dilihat dari data kegiatan inl(ubator di beberapa perguruan
r r : _Sonesia(tabel13).

Tabcl l3Profil Iukrrlxtor di 9 pr.opiDsi

\r Pr.trDinri lDkubator Aktifitas .leuis Rulnu Linckuo
-i .t 6

Jabal' I, IPB ,{krif In & out
wrl I

Agrobisd's &
ilgroiodu\tri

2. BPP Teknologi Aklif Lr & oul
wnll

BisDis &
tekfiolo!ri: Jatelq -1. LlnsoeLl Senii Out lvall Bisnis Ormun)),t. tlNs Aklif ln & olit

\\irll
B isnis (urrrlllD)

- Jitt-.n 5. UNEI ,{kr if OtLt wrill .\'troind[\tri
6. Peptisi.ln

Orqanik
Akrif Our $all .{!r,rbtsni\

SuDlbal 7. PIB Linanrl Senrl C)ut wrl, Asr'bisnis
B. PIB Padrnt DonDnn Out wail Bi\Iis (untunl )- S{n)ut 9. Cikal LISLI Akrif In & out

uilll
Bisnis

10. lnwub tlNM Akrit lr & oul
\{all

Bi\ni\ rek oln_qi

ILlnlcknis Llnhns Aktir Clul \\,lll Bisnis tcknoloi i
IriaD l2.lnwt$ Uncctl Dorntan Oul wali Bisnis {untumJIi. PT Frceport

Indone\;a
Aktif Oul wall Il i\l l\ {Unlunt)

Sumber: Profil inkubator di Indonesia (panggabean, 2009)
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3 I*r yrDg ingh dicapai

Gambar 4. Arah penelitian

. rt-r"a aaam gambar 4, penelitian ini bertujuan unhrk menghasilkau model

V- dtepreneurship lpto-E sebagai asas peningkatal produktivitas program

F - Fdidikan kewirausahaan secara inrrinsik di perguruan ringgi.
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f

blrsorr Produk Panelitian

lGl karya ilmiah /artikel jurnal (tertampir)

b -{jar (Psikologi Kewirausahaan) Ber ISBN

F.+n ini be{udul

t*logi Kewirausahaan'

k--g @tuk kepeotingan

lrE rdjar bagi mahasiswa

h k.kologi dan dapat

tD ltsri:ai oleh akademisi

uuu Saktisi di bidang

F.G organisasi seria

ni-E sDM.

lh ri berisi teod dan

mr dad gaya

I+ET.E r profetik

bgr dekatan Psikologi

br yq meqiadi nilai

fu kewirausahaan

,nrc afiepmeurship). Nilai prophetic ehilepmearslf bersumber dari sisi
b rausia yang diperoleh dari pendekatan dii (taqanub) pada Ntah SWT dan

Ufr dai metrcontoh nilai keteladanan (i'tiba) nabi Muhammad SAW. Buk:u ini
{m qmakan pembancanya memiliki nilai persokal prophetic enbeprne /ship

ldhF- irwirausahann profetik secara pribadi) yang dapat membentuk karakter

Fri .ia merumbuhkan jiwa wirausaha dalam kehidupan.

b r -rga memuat hasil penelitian, dimana konsep profetik itu berp€[ga h pada

honra hidup dan peningkatan produktivitas kegiatan wirausaha secara inlrinsik di

Ftrr - 
'gl- Selain itu hasil kajian itu bemanfaat bagi pengembangan kajian

Jt*tr;'r-'i dan mendukLmg &mang:at Indigenous psycholog)
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BAB VI
RENCANA TAHAPAN SEI,ANJUTNYA

bahwa kegiatan penelitian tahap kedua ini (2014) telah berjalan

rfunn rcncana tahapan program s.elanjulnya adalah mempersiakan

tahmke 3 (2015).



BAB }III
KESIMPULAI\ DAN SARAN

: qo p€$litiatl ini adalah menghasilkan model prophetik entrepreneawhip

thd-;. tr+ pe[ingkatan Foduktivitas kewirausahaan secara intinsik pada program
qln rulteiswa di fakultas. SelaiD itu penelitian ini bertujuar menghasilkan

rrup slilikan kewirausaha& secara intrinsik di perguruan tinggi berbasis latar

t -l{qft

iq lr*qai tujuan t€rsebut, maka akan dilaklkan serangkaian penelitian

,E!!a: Eniis lapang tahun 2013) pada program pMW dan pendidikan

!frrcllerE l:rg menoakup evaluasi kondisi lapangan, analisis konseptual pro_En dan

i-!l! <ry-i9:k akademik fal(ultas masing-masing. Berdasarkan temuan lahap

rni! Err.i\r dilakukan proses rancang bangrm (desain) model pro_En dan
,tffiE"nr 3:l@ ujicoba model (tahun 2014 ini).

r .qtu
'@r !c4€d kegiatan penelitian dalam tahap kedua ini secara umum dapat

dirrrra jeagan hasil yang baik. Telah dilakukan penelitian ujicoba model dengan

lrarc s-+arimen.

- "@. ..uG"@ yang telah dicapai dari penelitian ini adalah;

\ llirs:{ldDva rnodel profetik entrepreneurship (disingkat pro-En).

n -*cc Proiotipe Pro-En.

- -3q!-olnla draf bahan ajar mengenai psikologi kewirausahaan (InsyaAllah

---i3\r
n 'srri izla ilniah/ drafartikeljumal.
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fb

h - bertujan untuk nengembaagkan penelitian di masa depan. Adaprm salan

[* '.'r'* menyempumakan keginiiatan penelitian, hendaknya pencairan dana

|lf- +l awal, sebngga tidak menghambat kegiataa yang telah diagendakan

ffr qat mengikuti waknr kegiaran akademik masing-masing fakultas di UNM
p- danpuasa ranadhan)
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