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Abstract 

 

This study aims to describe: internalization of entrepreneurial values in the Business 

Practices program of accounting education students in 2016. This type of research is a 

qualitative research with an ethnographic approach. The resource persons of this 

study were lecturers and accounting education students in 2016. The data collection 

used included in-depth interviews and documentation. The results of this study are 

through learning entrepreneurship education students are able to think creatively to be 

able to create a work from entrepreneurial theories. In students have already 

embedded entrepreneurial values and are able to internalize entrepreneurial values 

into Business Work Practices. The entrepreneurial values that are embedded in 

students are risk-taking, independent, discipline, responsibility, hard work, honest, 

communication. In instilling entrepreneurial values in students, namely through 

theoretical courses and also through direct practice. Students want to have experience 

wanting to understand the environment in the work world. 

Keywords: entrepreneurship education, entrepreneurial values, Business Work 

Practices 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: internalisasi nilai-nilai 

kewirausahaan dalam program Praktek Kerja Bisnis pada mahasiswa pendidikan 

akuntansi angkatan 2016. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan 

pendekatan etnografi. Narasumber penelitian ini adalah dosen dan mahasiswa 

pendidikan akuntansi angkatan 2016. Pengumpulan data yang digunakan meliputi 

wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah melalui 

pembelajaran pendidikan kewirausahaan mahasiswa mampu untuk berfikir secara 

kreatif untuk dapat menciptakan sebuah karya dari teori-teori kewirausahaan. Dalam 

diri mahasiswa sudah tertanam nilai-nilai kewirausahaan dan mampu 

menginternalisasikan nilai-nilai kewirausahaan ke dalam Praktek Kerja Bisnis. Nilai-

nilai kewirausahaan yang sudah tertanam dalam diri mahasiswa yaitu berani 

mengambil resiko, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, jujur, komunikasi. 

Dalam menanamkan nilai-nilai kewirausahaan pada mahasiswa yaitu melalui mata 

kuliah teori dan juga melalui praktek secara langsung. Mahasiswa ingin memiliki 

pengalaman ingin mengerti lingkungan di dunia kerja.  

Kata kunci: pendidikan kewirausahaan, nilai-nilai kewirausahaan, Praktek Kerja 

Bisnis 
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1. PENDAHULUAN 

Negara Indonesia dikatakan sebagai negara berkembang, negara berpenduduk tinggi. 

Indonesia berpenduduk tinggi harus diimbangi dengan pendidikan yang baik, 

sehingga mampu menghasilkan generasi yang baik pula. Hal ini disebabkan karena 

adanya berbagai masalah yang terjadi di Indonesia. Masalah-masalah tersebut 

misalnya sempitnya lapangan pekerjaan, pendapatan yang rendah, banyaknya 

pengangguran, sehingga kondisi ekonomi dan pendidikan di Indonesia tertinggal 

dengan negara maju. Sebagian besar penduduk di Indonesia belum memiliki 

kemampuan untuk berwirausaha. Oleh karena itu, penduduk Indonesia harus 

meningkatkan nilai-nilai kewirausahaan untuk memajukan perekonomian Indonesia 

(Mathilda, 2016). 

Lembaga-lembaga pembelajaran adalah instrumen strategis untuk 

menyebarkan pengetahuan ke dalam pikiran generasi muda dari negara yang sedang 

berkembang dan pendidikan kewirausahaan dapat disusun sebagai salah satu bidang 

didaktik utama dari kurikulum pembelajaran (Linan, Moriano dan Zarnowska, 2008) 

memandang pendidikan sebagai instrumen yang dapat menstimulasi perkembangan 

perilaku kewirausahaan dalam berbagai cara. Menurut mereka, seluruh rangkaian 

pendidikan kewirausahaan akan mencakup pengembangan pengetahuan, kapasitas, 

sikap dan kualitas pribadi yang diidentifikasi dengan kewirausahaan (Linan, 2008). 

Menurut beberapa ahli pendidikan dan manajemen, pentingnya 

pengembangan kewirausahaan dan pendidikan kewirausahaan karena beberapa hal. 

Pertama, Indonesia di awal abad ke-21 dilihat dari segi jumlah penduduk telah telah 

menjadi Negara terbesar kelima di dunia, dengan sebagian besar penduduknya adalah 

angkatan kerja, dan sebagian dari jumlah itu adalah tenaga muda alumni perguruan 

tinggi. Jumlah penduduk yang besar bias menjadi potensi apabila berkualitas baik, 

tetapi jika sebaliknya maka akan menambah beratnya beban pembangunan. Kedua, 

berdasarkan penelitian terlihat bahwa ada korelasi antara jumlah penduduk yang 

berkewirausahaan, dengan tingkat kemakmuran suatu masyarakat. Negara yang maju 
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memiliki wirausahawan lebih dari 6% dari jumlah penduduk, sedang jumlah 

wirausahawan Indonesia menurut penelitian tahun 1982 belum mencapai 0,5%. Pada 

tahun 2007, jumlah wirausahawan di Singapura ada ssebesar 7,2%, Amerika Serikat 

2,14%, Indonesia yang mana jumlah jumlah penduduknya kurang lebih sebesar 220 

juta, jumlah wirausahawan sebanyak 400.000 orang (0,18%), yang seharusnya 

sebesar 4.400.000 orang. Berarti jumlah wirausaha di Indonesia masih kurang sebesar 

4 juta orang (Kemendiknas, 2010). 

Faktor tingginya angka pengangguran di Indonesia disebabkan oleh 

rendahnya minat dan motivasi pemuda Indonesia untuk menciptakan lapangan kerja. 

terutama lulusan perguruan tinggi yang memilih untuk menetap di zona nyaman 

dengan memmasuki dunia kerja pada perusahaan. Tanpa adanya keinginan untuk 

menciptakan pekerjaan. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan jiwa 

kewirausahaan terutama dengan mengubah pemikiran-pemikiran utama lulusan dari 

“menjadi tenaga kerja” berubah menjadi “juragan” tidak pernah menunjukkan 

keberhasilan (Aziz dalam Harsono dan SM. Budiyanto, 2015) 

Perguruan tinggi seharusnya memberikan bekal kompetensi dan nilai-nilai 

kewirausahaan kepada mahasiswa agar memiliki karakter, pemahaman dan 

keterampilan sebagai wirausaha sehingga dapat menciptakan suatu inovasi dan 

kreativitas. Untuk menanamkan nilai-nilai kewirausahaan kepada mahasiswa agar 

menjadi wirausahawan yaitu melalui program Praktek Kerja Bisnis. Praktek Kerja 

Bisnis merupakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran yang dilaksanakan di dunia 

usaha yang dilakukan oleh mahasiswa sesuai dengan bidangnya. Dalam 

pelaksanaannya mahasiswa yang bertujuan untuk magang di suatu perusahaan harus 

mengikuti aturan-aturan yang ada di perusahaan tersebut. Mahasiswa memiliki bekal 

pengetahuan sesuai dengan bidangnya yang diperoleh dari dosen sehingga dapat 

menerapkan pengetahuan tersebut dalam program Praktek Kerja Bisnis.  
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Nilai-nilai kewirausahaan dapat berpengaruh dalam program Praktek Kerja 

Bisnis. Dengan menerapkan nilai-nilai kewirausahaan dalam program Praktek Kerja 

Bisnis maka akan menumbuhkan nilai-nilai kewirausahaan yang ada di dalam diri 

mahasiswa dengan melaksanakan Praktek Kerja Bisnis. Mahasiswa akan bekerja 

langsung di dunia kerja, sehingga mereka mengerti lingkugan dunia kerja dan 

mengerti cara untuk menyikapi keadaan tersebut. Mampu mengasah kemampuan 

mahasiswa untuk bekerja dalam suatu instansi dan memiliki pengetahuan yang lebih 

luas tentang dunia kerja. 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan internalisasi nilai-

nilai kewirausahaan dalam program Praktek Kerja Bisnis pada mahasiswa pendidikan 

akuntansi angkatan 2016 Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. METODE  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic, 

dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks 

khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 

2005:6). 

Penelitian  ini menggunakan desain penelitian etnografi. Penelitian etnografi 

adalah kegiatan pengumpulan bahan keterangan atau data yang dilakukan secara 

sistematik mengenai cara hidup serta berbagai aktivitas sosial dan berbagai benda 

kebudayaan dari suatu masyarakat (Harsono, 2016: 32). Penelitian ini dilaksanakan di 

pendidikan akuntansi FKIP UMS. dalam penelitian ini menggunakan teknik 

pengumpulan data wawancara mendalam dan dokumentasi. Penelitian ini 

menggunakan teknik analisis satu situs Miles dan Huberman. Teknik analisis satu 

situs adalah menganalisis data dari masing-masing situs secara tersendiri, teknik 

analisis satu situs ini adalah penelitian yang menempatkan sebuah kasus sebagai 
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fokus penelitian. Teknik dalam memeriksa keabsahan data yang dilakukan oleh 

peneliti adalah dengan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi 

sumber, peneliti membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari masing-

masing sumber penelitian sebagai pembanding untuk mengecek kebenaran informasi 

yang didapatkan. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan mahasiswa pendidikan akuntansi 

angkatan 2016, proses internalisasi nilai-nilai kewirausahaan mahasiswa memiliki 

pemahaman yang berbeda-beda.  Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang 

kewirausahaan dan dapat diaplikasikan ke praktek. Sehingga mahasiswa mengetahui 

bagaimana kewirausahaan yang teori dan praktek secara langsung di lapangan dengan 

menerapkan teori kewirausahaan yang telah didapatkan di kelas.  

Beberapa nilai-nilai kewirausahaan sudah tertanam dalam diri mahasiswa dan 

mahasiswa menerapkan nilai-nilai kewirausahaan dalam Praktek Kerja Bisnis. Nilai-

nilai kewirausahaan yang diterapkan mahasiswa tersebut berbeda-beda dalam 

menjalankan pekerjaan saat Praktek Kerja Bisnis. Pendidikan kewirausahan 

mengajarkan tentang teori-teori yang berkaitan dengan ruang lingkup kewirausahan 

dan mengaplikasikan pada praktek lapangan secara langsung. Mahasiswa lebih 

mengetahui tentang kewirausahaan dari materi yang telah diajarkan dosen di kelas. 

Nilai-nilai kewirausahaan berperan dalam keberhasilan pelaksanaan Praktek Kerja 

Bisnis dan berwirausaha. Oleh karena itu, nilai-nilai kewirausahaan ditanamkan 

dalam diri agar dalam menjalankan sebuah usaha atau Praktek Kerja Bisnis berjalan 

dengan baik dan maksimal.  

Jadi, disimpulkan bahwa mahasiswa sudah tertanam beberapa nilai-nilai 

kewirausahaan dalam dirinya dan mampu menerapkan nilai-nilai kewirausahaan 

dalam melaksanakan Praktek Kerja Bisnis. Dengan sudah tertanamnya beberapa 

nilai-nilai kewirausahaan dalam diri mahasiswa, akan memudahkan untuk 
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melaksanakan tugas ataupun bekerja dalam perusahaan dimana mahasiswa 

melakukan Praktek Kerja Bisnis. 

Mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Supriyatiningsih (2012) 

yang berjudul “Penanaman Nilai-nilai Kewirausahaan pada Siswa Melalui Praktek 

Kerja Industri”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) upaya penanaman nilai-

nilai kewirausahaan kepada siswa SMK dilaksanakan dengan cara: mengintegrasikan 

nilai-nilai kewirausahaan ke dalam mata pelajaran, penanaman nilai-nilai 

kewirausahaan melalui pengembangan diri, dan penanaman nilai-nilai kewirausahaan 

melalui Praktek kerja industry (Prakerin), (2) Sesuai dengan kurikulum 2004 maka 

pengintegrasian nilai-nilai kewirausahaan tersebut harus menekankan pada suatu 

kompetensi tertentu yang merupakan gabungan dari pengetahuan, keterampilan, sikap 

serta perilaku wirausaha, (3) Prakerin yang dilakukan siswa dapat memberikan 

setidaknya tiga kemampuan yaitu: peningkatan professional, kemampuan social, dan 

kemampuan pribadi 

Berdasarkan hasil penelitian Supriyatiningsih dibandingkan dengan penelitian ini 

terdapat persamaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Supriyatiningsih 

yaitu penelitian ini sama-sama menanamkan nilai-nilai kewirausahaan melalui mata 

pelajaran dan praktek sehingga mampu mengembangkan pengetahuan tentang 

kewirausahaan. Melalui praktek dapat memberikan pengalaman di dunia wirausaha 

terhadap nilai-nilai kewirausahaan yang sudah tertanam. 

Kemudian mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Firmansyah 

Aditya yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Praktek Kerja Industri (Prakerin) Pada 

Program Keahlian Administrasi Perkantoran Kelas XI SMK Negeri 4 Surabaya”. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendapat siswa mengenai pelaksanaan praktek 

kerja industri. (1) Berdasarkan informasi dari subjek penelitian menyatakan bahwa 

mereka mengalami suka dan duka saat melaksanakan prakerin. Suka disebabkan oleh 

adanya pengurangan jam belajar disekolah yang digantikan dengan jam belajar di luar 

sekolah yaitu di tempat prakerin. Dan mereka juga mendapatkan pengalaman baru 

dalam dunia kerja yang sebelumnya tidak mereka dapatkan di bangku sekolah. 
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Dukanya diakibatkan oleh beberapa faktor yang timbul karena kurangnya sikap cepat 

beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru di tempat pelaksanaan prakerin. (2) 

Persiapan dan pembimbingan dalam menentukan tempat yang akan ditempati untuk 

prakerin dilakukan satu semester sebelum prakerin dimulai. Hal ini dilakukan agar 

siswa tidak ditempatkan pada bidang keahlian yang tidak sesuai keahlian siswa dan 

supaya siswa dapat menentukan institusi pasangan yang tepat untuk melaksanakan 

prakerin. Sekolah menjelaskan kepada siswa mengenai persiapan mental dan tips 

untuk cepat beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru, serta sikap dan tingkah 

laku yang sebaiknya digunakan saat ditempat prakerin agar siswa tidak melakukan 

hal-hal yang tidak diperkenankan oleh intitusi pasangan. 

Berdasarkan hasil penelitian Firmansyah Aditya dibandingkan dengan penelitian 

ini terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu sama-sama mendapatkan 

pengalaman baru dalam dunia kerja, sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja 

yang baru. Sedangkan perbedaannya yaitu mahasiswa dan siswa. 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian di atas dapat disumpulkan bahwa 

internalisasi nilai-nilai kewirausahaan dalam Praktek Kerja Bisnis adalah mahasiswa 

dapat memahami materi pendidikan kewirausahaan yang sudah diajarkan dosen di 

kelas. Mahasiswa dapat menerapkan teori-teori dari pendidikan kewirausahan yang 

sudah didapatkan ke dalam praktek di lapangan secara langsung. Sehingga mahasiswa 

memiliki pandangan yang lebih nyata dari kewirausahaan tersebut. Dalam diri 

mahasiswa sudah tertanam nilai-nilai kewirausahaan yaitu berani mengambil resiko, 

tanggung jawab, jujur, disiplin, kerja keras, mandiri, komunikasi. Nilai-nilai 

kewirausahaan dapat membantu mahasiswa dalam melakukan sebuah usaha atau 

pekerjaan dengan mudah. Seperti melakukan Praktek Kerja Bisnis yang dilakukan 

oleh mahasiswa, magang di instansi atau perusahaan  juga membutuhkan nilai-nilai 

kewirausahaan yang ada di dalam diri mereka agar melakukan semua pekerjaan yang 

diberikan dapat diselesaikan dengan mudah dan maksimal. Timbul dari diri 
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mahasiswa yang ingin memiliki pengalaman dan mengerti lingkungan di dunia kerja, 

mahasiswa berusaha untuk bisa beradaptasi dan berkomunikasi dengan rekan kerja 

lain dengan sebaik mungkin, agar mampu menciptakan suasana kerja yang nyaman 

dan muncul semangat dalam bekerja. 
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