
LAMPIRAN I 

 

DAFTAR TERJEMAHAN 

 

 

No Hlm Bab Terjemahan 

1 1 1 Arti Surat at-Taubah ayat 105 

Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, Maka Allah dan 

Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat 

pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada 

(Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, 

lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu 

kerjakan. 

2 16 2 Kewirausahaan adalah upaya untuk menciptakan nilai 

melalui pengakuan atas peluang bisnis, manajemen 

pengambilan risiko yang sesuai dengan peluang, dan 

melalui keterampilan komunikasi dan manajemen untuk 

memobilisasi hubungan manusi, keuangan, dan material 

yang diperlukan untuk membawa sebuah proyek menuju 

hasil. 

3 16 2 Kewirausahaan adalah proses dinamis untuk menciptakan 

kekayaan tambahan. Kekayaan dibuat oleh individu yang 

menanggung risiko utama dalam hal kesetaraan, waktu, 

dan atau komitmen operator atau memberikan nilai dari 

beberapa produk atau layanan. Produk atau layanan 

mungkin tidak baru atau unik, tetapi nilai entah bagaimana 

harus diresapi oleh pengusaha dengan menerima dan 

menandai keterampilan yang diberikan dan pemulihan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LAMPIRAN II 

RENCANA PERKULIAHAN SEMESTER (RPS) 

A. IDENTITAS MATAKULIAH  

1. Nama Matakuliah : Pendidikan Kewirausahaan  

 

B. UNSUR CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN  

Capaian pembelajaran matakuliah ini mengacu pada capaian pembelajaran lulusan:  

1. Ranah Sikap  

a. Berpegang teguh pada Al-Qur’an dan Al-Hadist  

b. Bertakwa kepada Allah SWT dan berakhlakul karimah.  

c. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama Islam, moral, dan etika. 

d.  Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. 

e.  Menerapkan nilai-nilai keislaman dalam menjalaskan tugas dan kewajiban 

dalam kehidupan bermasyarakat.  

2. Ranah Keterampilan Umum  

a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan 

bidang keahliannya.  

b. Mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.  

c. Mampu berkomunikasi lisan dan tulis secara efektif dan empatik.  



3. Ranah Keterampilan Khusus  

a. Mampu mendeskripsikan makna berwirausaha 

b. Mampu Menerapkan berwirausaha pada mahasiswa.  

c. Mampu menganalisis evaluasi dalam berwirausaha  

 

C. Capaian Pembelajaran Matakuliah  

1. Mahasiswa mampu menjelaskan tujuan berwirausaha  

2. Mahasiswa mampu menerapkan usaha yang sesuai dengan mahasisw 

3. Mahasiswa mampu mengidentifikasi keuangan dalam berwirausaha  

 

A. Rencana Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan Materi ajar Indicator Asessemen 

Ke-1 Pendahuluan - Kontrak perkuliahan  
- Pembagian silabus  

- Pembagian kelompok  

- Tugas (mencari ide bisnis)  

Diskusi  

ke-2 Ide bisnis  - Memahami kesempatan 

berwirausaha 

- Mengerti sasaran 

(Bussines PlanI) 

- Manfaat sosmed bagi 

wirausahawan  

- Prestasi ide bisnis setiap 

kelom 

- Tugas (membuat merek 

usaha) 

Diskusi 

Presentasi 

 

ke-3 Merek usaha - Definisi merek usaha 

- Contoh-contoh merek 

usaha 

- Syarat membuat merek 

usaha  

- Fungsi merek usaha 

- Presentasi merek usaha 

- Tugas membuat proposal 

Diskusi 

Presentasi 

 



Ke-4  Business Plan  - Pengertian pasar  
- Strategi pemasaran dan 

promosi  

- Strategi pemasaran dan 

promosi  

- Strategi produk dan harga  

- Dropsipper  

- Reseller  

- Presentasi proposal usaha  

- Tugas (menyiapkan usaha 

yang akan dikembangkan, 

serta mempresentasikan 

usaha dikelas 

Diskusi 

Presentasi  

Ke-5 Implementasi Bisnis  - Presentasi jenis usaha 

yang dikembangkan 

beserta promosi barang 

yang akan dijual setiap 

kelompok 

- Menyampaikan 

pembukaan usaha 

sementara 

- Transaksi pembayaran  

Diskusi 

Presentasi  

ke-6  Mendidrikian usaha 

kecil  
- Definisi usaha kecil 

- Jenis-jenis usaha kecil 

- Studi kelayakan 

- Mengurus izin usaha 

- Faktor-faktor penyebab 

kegagalan usaha 

Diskusi 

Presentasi  

Ke-7 Cara mengajukan 

pinjaman  

- Definisi pinjaman 

- Jenis-jenis pinjaman 

- Pengertian angsuran 

pinjaman 

- Pembiayaan bank syariah 

- Prosedur dan syarat 

pinjaman 

Diskusi 

Presentasi  

Ke-8  Memilih lokasi & 

merencanakan 

fasilitas usaha  

- Lokasi ideal untuk usaha  
- Bisnis di rumah  

- Merancang fasilitas fisik 

- Keuntungan serta akibat 

memilih usaha yang tepat  

-Faktor-faktor memilih 

lokasi usaha  

 

Ke-9  MIDLETES  - Kendala pada saat 

berwirausaha (PPT)  
- Menampilkan dokumentasi 

saat berwirausaha  

 

 



Lanjutan tabel  

Pertemuan  Materi ajar Indikator  Asessmen  

Ke-10 Analisis pesaing  - Definisi pesaing  
- Identifikasi pesaing  

- Menetuakn sasaran 

pesaing  

- Analisis kekuatan dan 

kelemahan pesaing  

Diskusi  

Presentasi  

Ke-11 Costumer 

service(CS)  
- Definisi Costumer 

service(CS)  

- Fungsi dan tugas 

Costumer service(CS)  

- Dasar-dasr pelayanan  

- Sikap melayani 

pelanggan  

Diskusi  

Presentasi 

Ke-12 Perlindungan usaha  - Pengertian 

perlindungan usaha 

- Jenis-jenis risiko 

kerugian 

- Cara melindungi 

usaha 

- Cara menghindari 

resiko kerugian 

- Mengenali dan 

mengevaluasi peluang 

investasi 

 

Diskusi  

Presentasi 

Ke-13  Dropshipper dan 

reseller  
- Definisi Dropshipper 

- Keuntungan dan 

kerugian Dropshipper 

- Contoh-contoh usaha 

Dropshipper dan 

resseler 

- Syarat menjadi 

Dropshipper dan 

resseler 

- Kendala menjadi 

Dropshipper dan 

resseler 

Diskusi  

Presentasi 

Ke-14 Usaha konvensional 

vs usaha digital  
- Definisi usaha 

konvensional beserta 

contoh 

- Definisi usaha digital 

beserta contoh 

Diskusi  

Presentasi 



- Keuntungan dan 

kerugian usaha 

konvensional 

- Keuntungan dan 

kerugian usaha digital 

Ke-15 Tutup buku 

implemetasi bisnis  
- Mempresentasikan 

hasil implementasi bisnis 

(laporan penjualan)  

- Menyampaikan kiat-

kiat sukses berbisnis 

(sesuai pengalaman)  

- Menyampaikan faktor 

penghambat kelancaran 

bisnis  

Diskusi  

Presentasi 

Ke-16  Finaltest  Evaluasi pembelajaran 

dan pengumpulan buku 

berwirausaha  

Tes tertulis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMAPIRAN III 

ANGKET PENELITIAN 

Saya Fatimah mahasiswa jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Antasari Banjarmasin. Yang sedang 

nmengadakan penelitian tugas akhir. Angket ini berhubungan dengan persepsi 

mahasiswa tentang Pendidikan Kewirausahaan di jurusan Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah. Hasil angket ini tidak dipublikasikan melainkan untuk 

kepentingan penelitian semata. Atas bantuan, kesediaan waktu dan kerjasamanya 

saya ucapkan terima kasih. 

Nama : … 

NIM : … 

Petunjuk pengisian : Tulislah SS/S/TS/STS pada kolom yang disediakan, isi 

sesuai dengan pendapat Anda. 

Keterangan : 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

1. Dosen datang tepat waktu sesuai jadwal (…) 

2. Dosen menyampaikan kontrak studi mata kuliah di awal pertemuan (…) 

3. Dosen menyampaikan silabus (RPS) mata kuliah di awal pertemuan (…) 

4. Dosen memberikan umpan balik atau tanggapan kepada mahasiswa (…) 

5. Dosen memotivasi mahasiswa untuk berwirausaha (…) 



6. Dosen sangat ramah (…) 

7. Bisa menjadi contoh dalam bersikap dan berperilaku (…) 

8. Dosen memberikan contoh-contoh kewirausahaan yang relevan dengan 

materi yang diajarkan kepada mahasiswa (…) 

9. Penguasaan materi (…) 

10. Dosen memberikan materi dengan baik dan jelas (…) 

11. Dosen menggunakan bahasa dengan baik, jelas dan santun (…) 

12. Dosen memanfaatkan media dan teknologi pembelajaran (LCD dan alat 

peraga [produk jualan]) (…) 

13. Strategi yang dipakai memudahkan mahasiswa untuk memahami 

wirausaha (…) 

14. Dosen mengenal dengan baik mahasiswa yang mengikuti perkuliahannya 

(…) 

15. Memberikan kesempatan bertanya, menanggapi pertanyaan/komentar 

terhadap mahasiswa ( …) 

16. Materi yang diberikan sesuai dengan isi silabus (…) 

17. Semua materi mudah dipahami (…) 

Jika jawaban sangat setuju lanjut kepernyataan no 20, jika tidak isi 

pertanyaan no 19. 

18. Materi yang paling sulit dipahami adalah 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………

……………………… 

(sebutkan judul materinya, list materi ada dilampiran jawaban boleh lebih 

dari 1) 

19. Saya memahami kewirausahaan sebagai ilmu pengetahuan (…) 

20. Saya memahami bahwa kewirausahaan membutuhkan kreativitas dan 

inovasi (…) 

21. Saya merasa pelajaran pendidikan kewirausahaan memudahkan saya untuk 

berwirausaha (…) 

22. Saya berminat untuk berwirausaha karena saya ingin mempunyai 

pendapatan sendiri (…) 

23. Saya senang praktik ke lapangan karena saya ingin menjadi seorang 

wirausaha (…) 

24. Saya akan memilih bekerja secara mandiri dengan berwirausaha (…) 

25. Menjadi pengusaha sukses adalah cita-cita saya (…) 

26. Saya yakin dapat menjadi wirausahawan (…) 

27. Saya berkomitmen menjadi wirausahawan yang sukses (…) 

28. Saya termotivasi menjadi wirausahawan karena saya mempunyai 

pengetahuan kewirausahaan yang cukup (…) 

29. Saya memiliki jiwa berwirausaha (…) 

30. Setelah mengikuti mata kuliah pendidikan kewiraushaan, apakah anda 

sudah mempunyai wirausaha sendiri ? 
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Jaya  Persada Rt 45 No 12 Kayutangi Ujung Banjarmasin Utara Provinsi 

Kalimantan Selatan. 
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a. MIN Harusan Telaga Lulus Tahun 2009 

b. MTsN Amuntai Selatan Lulus Tahun 2012 

c. MAN 3 Amuntai Lulus Tahun 2015 

d. UIN Antasari Banjarmasin Fakulltas Tarbiyah dan Keguruan PGMI 2015 

8. Orang Tua 

Ayah    : Suhaimi 

Pekerjaan    : Petani 

Alamat : Jl. Nusa Indah Rt 3 No 12 Kecamatan 

Amuntai Selatan 
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Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga 

Alamat  : Jl. Nusa Indah Rt 3 No 12 Kecamatan                               
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Penulis, 

 

 

 

              Fatimah  

         

 
 

 

 

 


