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ABSTRAK  

Pendidikan entrepreneurship saat ini semakin berkembang seiring dengan kebutuhan 
entrepreneurship di Indonesia. Salah satu metode pendidikan entrepreneurship yang 
berkembang adalah experiential based learning. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengeksplorasi karakter entrepreneurship apa saja yang muncul di kalangan 
mahasiswa program studi manajemen di Universitas Ciputra ketika mereka 
melakukan proyek bisnis di semester satu. Tujuan selanjutnya adalah menggali lebih 
dalam mengapa karakter-karakter tersebut muncul. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus. Metode kuesioner terbuka, 
observasi, dan wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan. 
Terdapat 178 informan dalam penelitian ini. Triangulasi metode digunakan dalam 
penelitian ini untuk memastikan kualitas penelitian ini. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa karakter passion, persistence, creative dan innovative serta 
calculated risk taking merupakan karakter-karakter yang paling banyak muncul 
ketika mahasiswa menjalani proyek bisnis tersebut. Penelitian ini juga menemukan 
beberapa hambatan-hambatan yang dihadapi pada saat mahasiswa menjalankan 
proyek bisnis. Penelitian ini memberikan kontribusi pada metode pengajaran 
entrepreneurship yaitu metode experiential based learning, terutama dalam kasus ini 
adalah project based learning mampu memunculkan karakter entrepreneurship pada 
mahasiswa sehingga merupakan salah satu metode pengajaran yang efektif. 
 
 
Kata kunci: Project based learning, experiential based learning, entrepreneurship. 
 
 

ABSTRACT 
Entrepreneurship education is currently growing in line with the needs of 
entrepreneurship in Indonesia. One method of developing entrepreneurship 
education is experiential based learning. This study aims to explore the 
entrepreneurship characters among the students of management study program at 
the University of Ciputra, which appeared as result of doing their business project in 
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the first semester. The next objective is to explore deeper why these characters 
appear. This study used a qualitative approach with a case study strategy. Open 
questionnaires, observations, and interviews were conducted to obtain the required 
data. There were 178 informants in this study. Triangulation method used in this 
study to ensure the quality of this research. The results showed that the character 
such as passion, persistence, creative and innovative and calculated risk taking were 
the most characters appeared when students run their projects. This study also found 
some obstacles faced when students run a business project . This study contributes to 
the entrepreneurship teaching method that is experiential based learning methods, 
especially in this case of project-based learning is able to build entrepreneurship 
characters among students and become an effective teaching methods . 
 
Keywords: Project based learning, experiential based learning, entrepreneurship. 

 

PENDAHULUAN 
Pendidikan entrepreneurship saat ini memiliki peranan penting dalam 

pengembangan jumlah entrepreneur di Indonesia. Data terakhir di tahun 2012 

menunjukkan bahwa jumlah entrepreneur di Indonesia telah berkembang menjadi 

1,56% dari jumlah penduduk Indonesia (Fajri, 2012). Entrepreneur adalah orang 

yang mengelola visi, perubahan dan kreasi dalam proses yang dinamis (Kuratko, 

2005), sering sekali menghadapi mitos bahwa mereka sebenarnya adalah orang-

orang hebat yang dilahirkan, memiliki bakat yang diturunkan secara genetis, 

mewarisi kekayaan dan ditakdirkan untuk menjadi orang hebat (Wickham, 2006). 

Namun, saat ini telah banyak studi yang telah terbukti secara empiris yang 

mengindikasikan bahwa orang dapat belajar untuk menjadi entrepreneur melalui 

pendidikan (Kuratko, 2005). Menjadi entrepreneur memang tidak mudah, namun 

sebenarnya setiap orang memiliki kesempatan untuk menjadi entrepreneur dengan 

menempuh pendidikan entrepreneurship yang tepat.  

Pendidikan entrepreneurship yang ada di Indonesia saat ini telah berkembang 

pesat dengan banyak didirikan lembaga pengembangan entrepreneurship oleh 

pemerintah maupun swasta. Sebagian lembaga pengembangan entrepreneurship 

didirikan sebagai agenda tanggung jawab sosial perusahaan, sedangkan instansi 

pemerintah memberikan pelatihan sebagai bagian dari program pengembangan 

perekonomian rakyat. Selain memberikan pelatihan, lembaga pengembangan 

memberikan pendanaan untuk pendirian dan pengembangan usaha. Bentuk 
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pendidikan entrepreneurship dapat diberikan baik berupa kursus kewirausahaan 

yang berlangsung cukup singkat sampai dengan yang terstruktur dalam lembaga 

pendidikan tinggi.   

Proses pembelajaran entrepreneurship dapat ditempuh melalui berbagai cara dan 

bertujuan memberikan wawasan dalam mendirikan bisnis, membekali dengan 

ketrampilan manajerial seperti negosiasi, kepemimpinan, pemasaran, produksi dan 

membangun karakter entrepreneur yang handal (Kuratko, 2005). Pendidikan 

entrepreneurship diharapkan bisa membangun karakter yang memiliki energi dan 

passion untuk menciptakan ide baru, memberi solusi kreatif, calculated risk taker  

dan memiliki visi untuk mengenali peluang (Kuratko, 2005). Lingkungan bisnis 

yang terus berubah memberikan tantangan yang hebat bagi entrepreneur untuk bisa 

bertahan dan meraih kesuksesan. Pendidikan entrepreneurship diharapkan bisa 

menghasilkan entrepreneur tangguh yang mampu menciptakan lapangan usaha 

dalam lingungan yang dinamis, kreatif dan produktif (Abdinagoro, 2003) serta 

memiliki karakter persistence untuk menghadapi ketidakpastian antara ide, sumber 

daya dan kesempatan. Karakter sangat penting bagi entrepreneur, karena 

kemampuan manajerial tidak bisa membawa hasil yang optimal jika tidak didukung 

oleh karakter entrepreneurship yang dibentuk sedini mungkin. 

Praktek entrepreneurship yang penuh dinamika bisa dipelajari melalui teori dan 

praktek. Salah satu metode pembelajaran yang menerapkan gabungan teori dan 

praktek secara langsung adalah experiential based learning. Universitas Ciputra 

yang fokus pada pendidikan entrepreneurship menerapkan experiential based 

learning melalui pemberian tugas proyek bisnis bagi mahasiswa secara berkelanjutan 

dari semester awal sampai dengan semester akhir. Hal ini bertujuan agar pendidikan 

entrepreneurship di Universitas Ciputra bisa memberikan kesampatan kepada 

mahasiswa untuk mengalami proses bisnis yang sesungguhnya. 

Penelitian ini secara khusus akan membahas penerapan experiential based 

learning di Universitas Ciputra dengan studi kasus pada mahasiswa semester satu 

yang mengambil program studi Manajemen. Praktek entrepreneurship diterapkan 

kepada mahasiswa dengan cara memberikan tugas membuat proyek bisnis berupa 

event berskala nasional. Mahasiswa diterjunkan langsung untuk merancang sendiri 

event yang akan diadakan, membentuk kepanitiaan, mengadakan persiapan hingga 
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menjalankan acara sesuai dengan rencana yang dibuat. Dalam proyek bisnis ini, 

keikutsertaan dosen dibatasi pada motivasi dan pengarahan. Pelaksanaan 

pembelajaran ini penuh dinamika yang sangat intensif bagi seluruh mahasiswa, 

seperti bermacam-macam hambatan dan target yang memberikan tekanan, inisiatif, 

kreatifitas dan kerja sama tim yang menghasilkan penghargaan. Metode 

pembelajaran ini bertujuan untuk memberikan pengalaman dalam berorganisasi, 

bernegosiasi, personal selling, dan yang terpenting adalah membangun karakter 

entrepreneur sejak awal mahasiswa masuk perguruan tinggi. Berdasarkan latar 

belakang tersebut, penelitian ini akan menggali secara mendalam bagaimana hasil 

pembelajaran berdampak pada pembentukan karakter serta mencari karakter apa 

yang muncul di kalangan mahasiswa. 

Dengan demikian, hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai evaluasi proses pembelajaran yang telah dilaksanakan serta 

memberikan gambaran untuk merumuskan perbaikan yang diperlukan di masa yang 

akan datang.  

KAJIAN LITERATUR	   
Entrepreneurship memiliki banyak pemahaman yang berbeda karena dilihat dari 

beberapa perspektif. Beberapa definisi mengkaitkan entrepreneurship dengan bisnis, 

dimana entrepreneurship dianggap sebagai proses kreatif dan inovatif yang berani 

mengambil tindakan berisiko tinggi untuk menghasilkan produk atau jasa yang 

bernilai, yang bermanfaat dan menghasilkan keuntungan (Siswoyo, BB (2009). 

Pengertian yang lebih luas menganggap entrepreneurship sebagai proses 

mengidentifikasi peluang, memahami kebutuhan dan memperoleh sumber daya, 

perencanaan dan implementasi (Neck & Greene, 2011). Entrepreneurship 

menekankan terciptanya inovasi yang tak terbatas meliputi pengembangan produk 

baru, saluran distribusi baru bahkan reorganisasi dari industri secara keseluruhan 

(Hult, Snow, & Kandemir, 2003). 

Pengalaman dan pembelajaran yang dialami entrepreneur membentuk 

kepribadian yang relatif menonjol seperti kepemimpinan, tanggung jawab, 

memperhitungkan risiko, percaya diri dan passion (Siswoyo, B. B., 2009). 

Entrepreneur yang memiliki keberanian menanggung risiko yang relatif tinggi sering 



 

5	  
 

kali dianggap ‘berjudi’ dalam mengambil keputusan atau tindakan. Tetapi yang 

sebenarnya adalah entrepreneur memiliki visi dan pemikiran inovatif kemudian 

mempelajari semua informasi, melakukan perencanaan dan mengukur risiko sebelum 

bertindak (Kuratko, 2012).  

Entrepreneurship merupakan proses yang terdiri dari banyak aktivitas, 

sehingga entrepreneurship dapat dipelajari, dilatih dan dikuasai apabila ditunjang 

dengan keinginan yang kuat (Wibowo, 2012). Pembelajaran entrepreneurship harus 

diterapkan dengan cara mempraktekkan sehingga akan memperoleh hasil yang lebih 

dari sekedar memahami, mengetahui, mendiskusikan, mengaplikasikan (Neck & 

Greene, 2011). Pendidikan entrepreneurship yang efektif terbukti berhubungan 

dengan ketrampilan entrepreneurship dan intensi menjadi entrepreneur yang lebih 

tinggi, serta dapat mendukung proses start-up, keberlangsungan usaha dan hasil 

usaha yang lebih baik (Martin, McNally, & Kay, 2013). Pendidikan entrepreneurship 

yang efektif harus dilaksanakan dengan metode yang membantu peserta didik untuk 

memahami, mengembangkan dan mempraktekkan ketrampilan serta teknik yang 

dibutuhkan untuk menjalankan entrepreneurship secara produktif. Metode ini dapat 

dijalankan dengan memasukkan praktek bisnis ke dalam kurikulum dan sebaiknya 

diberikan sebelum peserta didik mempelajari manajemen bisnis lebih lanjut. Dengan 

demikian, metode ini dapat menimbulkan empati, meningkatkan kepercayaan diri 

karena peserta didik mengalami kesuksesan dan kegagalan serta mengeksplorasi 

sendiri pengetahuan baru (Neck & Greene, 2011) yang bermanfaat bagi mereka. 

 

METODE 

Penelitian ini mengeksplorasi karakter apa saja yang muncul dari para 

mahasiswa yang melalui metode pembelajaran experiential based learning di 

semester pertama. Penelitian ini tidak akan menggeneralisasi temuan tetapi akan 

mengungkap secara subyektif karakter entrepreneurship yang berasal dari 

pengalaman para mahasiswa. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus. Studi kasus 

digunakan ketika peneliti ingin mengungkapkan hal-hal apa saja yang tidak bisa 

diungkapkan dengan metode lain (Yin, 2003). Unit analisis penelitian ini adalah 
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mahasiswa semester satu yang berjumlah 178 informan. Penelitian ini menggunakan 

tiga metode pengumpulan data yaitu kuesioner terbuka, observasi, dan dokumentasi. 

Ketiga metode tersebut sekaligus merupakan triangluasi dalam penelitian ini 

sehingga diperoleh validitas data. Periode pengamatan penelitian ini dilakukan 

dalam kurun waktu empat bulan, yaitu pada saat perencanaan sampai dengan 

evaluasi program.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Entrepreneurial Project (EP) merupakan matakuliah wajib yang 

diselenggarakan pada program studi (progdi) manajemen Universitas Ciputra. 

Penelitian ini menggunakan kasus EP1yang dilakukan pada semester pertama. Agar 

pembahasan dapat dilakukan secara sistematis maka bagian ini akan disajikan dalam 

dua bagian yaitu proses implementasi EP, Karakter yang Muncul, dan implikasi 

penelitian. 

 

EP 1 sebagai Sarana  Membangkitkan Semangat Entrepeneurship 

 Matakuliah EP 1 adalah matakuliah wajib semester pertama pada progdi 

manajemen. Ide dilakukan EP 1 adalah selain untuk menginspirasi mahasiswa dalam 

bidang entrepreneurship juga dilakukan sebagai “latihan awal” para mahasiswa 

memasuki dunia entrepreneur. Kaprogdi manajemen memberikan tugas kepada 

beberapa dosen untuk mengelola matakuliah EP 1 sebelum semester satu dimulai. 

Selanjutnya tim dosen tersebut mengadakan beberapa kali rapat untuk menentukan 

bentuk, aturan, target, dan sumberdaya yang digunakan untuk acara tersebut. Setelah 

dicapai kesepakatan maka tim dosen akan menentukan skedul kegiatan tersebut 

mulai dari pertemuan pertama sampai dengan evaluasi kegiatan.  

 Setelah desain matakuliah EP 1 sudah dibuat dengan matang maka tim dosen 

bertemu dengan mahasiswa baru (semester 1) untuk mengimplementasikan proyek 

tersebut. Pada awal proyek tersebut dipilih pemimpin yaitu CEO, bendaharan, 

sekretaris, dan bidang-bidang yang diperlukan untuk keberhasilan acara tersebut. 

Selanjutnya untuk mempersiapkan acara tersebut dibutuhkan waktu kurang lebih dua 

bulan yaitu pada perencanaan sampai dengan mencari sponsor untuk mensukseskan 

EP1. Proses perencanaan sampai dengan pencarian sponsor dan kegiatan apa saja 
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yang akan diselenggarakan dilakukan oleh para mahasiswa dengan dibimbing oleh 

tim dosen yang sudah ditunjuk kaprogdi manajemen. 

 Pada saat kegiatan berlangsung yaitu pada bulan Oktober maka seluruh 

mahasiswa wajib untuk hadir di acara tersebut, termasuk tim dosen diwajibkan untuk 

‘mengawal” acara tersebut. Acara dibuka oleh pimpinan UC bersama dengan 

pimpinan fakultas dan program studi. Selama proses kegiatan berlangsung tim dosen 

secara bergiliran memonitor para mahasiswa. Setelah kegiatan tersebut selesai 

dilaksanakan maka ditutup oleh dekan fakultas ekonomi. Selanjutnya tim dosen 

memberikan penugasan kepada para mahasiswa untuk membuat laporan 

pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban ini tidak saja diberikan kepada 

pihak UC namun juga kepada para vendor dan sponsor yang ikut mensukseskan 

acara ini. 

 Proses sekitar empat bulan dalam kegiatan EP1 ini membawa dampak yang 

cukup besar bagi para mahasiswa. Hampir semua mahasiswa tidak pernah 

mengalami kegiatan ini.  Ada banyak kendala yang mereka hadapi, bukan saja dari 

pihak eksternal namun juga dari internal diri mereka sendiri seperti malas, tidak 

bersemangat, sakit, dan lain sebagainya. Namun demikian berkat dukungan tim 

dosen yang begitu besar maka proses tersebut dapat dilewati dengan baik. Bagian 

selanjutnya akan menyajikan karakter apa saja yang timbul dari para mahasiswa.  

 

“Entrepreneur” Dapat Dibentuk 

 Bagian ini menyajikan bagaimana matakuliah EP1 yang diimplementasikan 

menggunakan Experiential based learning mampu untuk memunculkan karakter 

entrepreneur. Proses munculnya karakter tersebut melalui berbagai bentuk, misalnya 

muncul ketika para mahasiswa tertekan dengan target yang ditetapkan, adanya 

perselisihan diantara para mahasiswa, adanya tekanan dari sponsor dan vendor, 

adanya perbedaan pendapat dengan para dosen, sulitnya mengelola waktu untuk 

kuliah dan proyek yang mereka lakukan, dan kondisi fisik mahasiswa yang terbatas.  

 Dari observasi yang dilakukan selama berlangsungnya proses EP1 dan 

dikuatkan oleh kuesioner terbuka yang mereka isi serta dokumentasi bukti kemajuan 

para mahasiswa yang dimiliki dosen, penelitian ini menemukan bahwa karakter 

passion, persistence, creative dan innovative serta calculated risk taking merupakan 
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karakter-karakter yang paling banyak muncul ketika mahasiswa menjalani proyek 

bisnis tersebut. 

 Mahasiswa menyatakan ketika mereka melakukan proyek EP1 passion 

memegang peranan yang besar. Hampir semua mahasiswa bersemangat mengerjakan 

proyek ini karena event yang diselenggarakan sesuai dengan hobi mereka. Beberapa 

mahasiswa menyatakan sangat senang kegiatan ini karena adanya satu kegiatan 

Talent show, cullinary, sport, fashion, otomotif. Melalui aktivitas ini mereka merasa 

apa yang mereka lakukan sesuai dengan bidang minat dan bakat mereka. Disamping 

itu mahasiswa menyatakan bahwa mereka sangat senang untuk ikut kegiatan di luar 

kelas. Ada hal menarik yang ditemukan yaitu banyak mahasiswa yang merasa bahwa 

pada awalnya mereka tidak memiliki passion, namun setelah mereka dibimbing oleh 

tim dosen maka mereka merasa menemukan passion mereka. Disamping itu ada 

beberapa mahasiswa yang sebelumnya tidak memami passion mereka, namun 

setelah mereka “dipaksa” untuk mengikuti kegiatan EP1 ini mereka merasa bahwa 

mereka menemukan passion mereka. Beberapa mahasiswa menyatakan dengan 

terang-terangan bahwa mereka mempunyai passion dalam kegiatan ini karena 

mereka ingin membuat bangga angkatan mereka. Kondisi ini tidak bisa dipungkiri 

karena secara tidak langsung muncul adanya “persaingan” antar angkatan baik dari 

laba yang diperoleh dan acara yang disajikan serta banyaknya peserta lomba. 

Beberapa uraian mahasiswa tersebut mendorong mereka untuk memiliki persistence 

sehingga kegiatan dapat berlangsung dengan lancar. 

 Persistence. Persistence muncul ketika semua mahasiswa memiliki passion 

dalam kegiatan tersebut yang pada akhirnya secara langsung berdampak pada adanya 

persistensi dalam bekerja. Mereka menyatakan walaupun pada saat proses kegiatan 

berlangsung muncul masalah diantara mereka misalnya perbedaan pendapat yang 

berujung pada perdebatan dan pertengkaran namun mereka mengakui bahwa mereka 

tidak menyerah. Maksudnya adalah mereka tidak akan menyerah untuk tidak 

melakukan kegiatan ini karena mereka memahami bahwa ketika mereka menyerah 

maka acara tersebut akan gagal. Persistensi juga mereka perlihatkan pada saat 

mereka mencari sponsor untuk kegiatan tersebut. Banyak dari mereka yang 

mengakui bahwa mencari sponsor adalah tahapan yang paling sulit, bahkan banyak 

dari mereka yang gagal mencari sponsor namun terus bangkit kembali. Disamping 
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mencari sponsor, mereka juga mengakui bahwa mereka harus persisten dalam 

mencari lokasi. Baik lokasi utama event tersebut maupun lokasi lomba-lomba 

lainnya yang berkaitan dengan event tersebut.  Beberapa mahasiswa mengungkapkan 

bahwa mereka memiliki persisten yang tinggi karena mereka “merasa” bahwa ada 

saatnya mereka membuka bisnis sendiri sehingga mereka harus mulai belajar dari 

sekarang untuk tidak putus asa dan menyerah. Ketika peneliti menanyakan secara 

acak motivasi mengapa mereka melakukan kegiatan ini dengan persisten, banyak 

dari antara mereka  yang mengakui bahwa mereka harus mencapai target yang 

ditetapkan oleh dosen mereka. Mereka merasa terpacu untuk mencapai target karena 

mereka melihat bahwa target yang ditetapkan lebih tinggi dibanding tahun lalu. 

Disinilah muncul kebangganan angkatan yang merasa harus lebih baik dari angkatan 

sebelumnya.  

 Kreatif dan inovatif. Dalam proses kegiatan EP1 ini ternyata unsur kreatif 

dan inovatif muncul bagi beberapa mahasiswa. Hampir semua menyatakan bahwa 

mereka pada awalnya merasa tidak punya karakter tersebut. Bahkan banyak dari 

antara mereka mengakui bahwa mereka tidak kreatif, namun ketika mereka melalui 

kegiatan EP1 ini mereka secara tidak sengaja memunculkan sifat kreatiaf mereka. 

Karakter ini muncul ketika mereka harus menawarkan produk ke konsumen, atau 

ketika mereka berhubungan dengan vendor agar para vendor mau ikut dalam acara 

mereka. Disamping itu adalah mereka harus kreatif mencari sponsor. Mereka juga 

menyatakan kreativitas itu muncul ketika mereka pergi ke SMA/K untuk mencari 

peserta lomba. Beberapa SMA tidak memperbolehkan mereka untuk masuk ke 

sekolah mereka karena dianggap mengganggu. Namun hal ini malah memunculkan 

sifat kreatif mereka yaitu dengan berbagai cara mereka berhasil mengumpulkan 

peserta lomba. Kreativitas lain yang muncul yaitu ketika mereka harus 

memformulasikan acara yang harus mereka adakan pada saat kegiatan berlangsung. 

Hal ini harus benar-benar mereka rancang dengan kreatif dan inovatif karena 

biasanya acara mereka dihadari oleh banyak pengunjung.  

 Karakter terkahir yang muncul adalah Calculated risk taking. Mahasiswa 

sebenarnya tidak begitu memahami apa yang dimaksud dengan calculated risk 

taking. Namun demikian pada saat kegiatan berlangsung mereka berangsur-angsur 

paham karakter tersebut karena mereka sering berkonsultasi dengan dosen. Mereka 
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belajar dari dosen bagaimana mereka bisa melihat peluang pasar. Hal ini disebabkan 

karena mereka harus selalu menghitung risiko yang muncul akibat tindakan mereka. 

Mereka juga mengungkapkan betapa seringnya dalam melakukan kegiatan mereka 

diperhadapkan pada memperhitungkan baik dan buruknya keputusan yang harus 

mereka ambil. Beberapa kegiatan juga benar-benar mereka rumuskan untung dan 

ruginya sehingga hanya kegiatan yang benar-benar memiliki prospek bagus saja 

yang akhirnya mereka lakukan. Sebagai contoh ketika mereka akan melakukan 

kegiatan fotografi sebagai salah satu bidang kegiatan, mereka mempertimbangkan 

apakah ada komunitas fotografi yang besar di Surabaya. Contoh lainnya adalah 

lomba otomotif. Mereka benar-benar menghitung ada berapa klub otomotif di 

surabaya dan bagaimana potensi mereka untuk meramaikan kegiatan EP1 ini. 

Disamping itu didalam mencari sponsor mereka benar-benar menghitung potensi 

sponsor tersebut untuk memberikan bantuan. Masalah kecil yang membuat mereka 

belajar untuk menghitung risiko adalah bagaimana mereka menghitung biaya 

transport baik untuk mencari sponsor atau mencari vendor.   

 Beberapa hambatan juga muncul dalam kegiatan ini. Hambatan yang paling 

besar yaitu bagaimana mereka mencari sponsor. Hampir semua mahasiswa 

mengeluhkan dalam mencari sponsor, namun demikian karena adanya persistensi 

dan kreativitas maka mereka dapat melakukannya. Hambatan lainnya adalah 

masalah transportasi. Adanya mahasiswa yang berasal dari luar kota dan belum 

dikirim kendaraan oleh orang tuanya menghambat mereka untuk beraktivitas. 

Namun dengan kerjasama yang cukup baik hambatan ini relatif dapat diselesaikan 

dengan baik. Mahasiswa mengungkapkan bahwa hambatan-hambatan yang muncul 

pada awalnya membuat mereka sempat patah semangat, namun dengan dorongan 

teman-teman mereka dan tim dosen mereka dapat melalui hambatan-hambatan ini. 

Mereka juga mengungkapkan bahwa tim dosen begitu membantu mereka terutama 

ketika terjadi pertengkaran diantara mereka serta ketika mereka diperhadapkan pada 

pengambilan keputusan yang strategis misalnya masalah tempat dan spronsor.  

 

IMPLIKASI PENELITIAN 

 Penelitian ini membuktikan bahwa entrepreneur dapat dibentuk, tidak harus 

dilahirkan. Melalui metode pengajaran yang tepat maka karakter entrepreneur dapat 
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muncul. Metode pengajaran melalui proyek-proyek riil bagi mahasiswa sangat 

bermanfaat untuk menginspirasi mereka mengenai entrepreneruship. Lebih dari itu 

kegiatan-kegiatan lapangan yang langsung bersentuhan dengan pihak lain secara 

nyata ternyata benar-benar mampu memunculkan karakter entrepreneurship. 

 Mahasiswa diasah soft skill mereka baik dalam hal negosiasi, memberikan 

pendapat, menerima pendapat orang lain, menjadi anak buah yang loyal, menjadi 

pemimpin yang mampu menginspirasi teman-temannya, memberikan pendapat 

dengan baik kepada para dosen serta yang paling penting adalah mengambil 

keputusan. Melalui semuanya ini banyak dari mereka yang secara tidak sadar 

menyatakan bahwa karakter-karakter yang mereka belum miliki sebelumnya 

akhirnya muncul. Beberapa mahasiswa mengalami perubahan yang cukup kentara, 

misalnya ada mahasiswa yang tidak bisa bergaul menjadi mahasiswa yang memiliki 

banyak teman, ada yang tidak sabar menjadi mahasiswa yang sabar, ada mahasiswa 

yang tidak bisa mengungkapkan pendapatnya malah menjadi mahasiswa yang pandai 

dan berhasil memperoleh sponsor. Pengembangan karakter ternyata dapat dilakukan 

dengan metode pengajaran yang diimplementasikan dalam EP1. 

 Melalui penelitian ini maka peneliti menemukan bahwa experiential based 

learning merupakan metode yang cocok diterapkan dalam pendidikan 

entrepreneurship. Perguruan tinggi yang akan memberikan pendidikan 

entrepreneurship dapat menggunakan metode experiential based learning ini. 

Disamping itu bagi perguruan tinggi yang sudah menggunakan metode ini dapat 

mengembangkannya dan menemukan inovasi metode pengajaran lain. 

 

KESIMPULAN 

 Melalui pendekatan metode penelian kualitatif, peneliti dapat mengeksplorasi 

dan mengungkapkan bagaimana karakter entrepreneurship muncul dari mahasiswa. 

Strategi studi kasus merupakan strategi yang tepat dalam penelitian ini karena 

mampu untuk mengungkap karakter-karakter entrepreneurship yaitu passion, kreatif 

dan inovatif, persistensi, dan calculated risk taking. Serta mampu mengungkap 

hambatan apa saja yang muncul. 

 Penelitian ini menemukan bahwa metode experiential based learning, 

terutama dalam kasus ini adalah project based learning mampu memunculkan 



 

12	  
 

karakter entrepreneurship pada mahasiswa sehingga merupakan salah satu metode 

pengajaran yang efektif bagi perguruan tinggi yang memiliki pendidikan 

entrepreneurship.  

 Adapun keterbatasan penelitian ini adalah pada informan penelitian. Ketika 

informan memberikan data yang bias maka akan mengurangi kekuatan penelitian ini. 

Namun peneliti sudah mengantisipasi hal tersebut dengan menggunakan triangulasi 

metode sehingga diharapkan dapat meminimalisasi bias dalam penelitian ini. 
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