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Tinjauan Mata Kuliah 
   

ata kuliah Pendidikan Kewirausahaan (PKOP4206) berbobot 2 sks 
dengan 6 pokok kajian yang tertuang dalam 6  Modul. Pada mata 

kuliah ini membahas dan mengkaji berbagai permasalahan kewirausahaan 
yang terjadi di era reformasi dan globalisasi. 
 Selanjutnya, dibahas pula bagaimana menjadi wiraswastawan yang 
tangguh berwirausaha. 

Setelah mempelajari Modul   ini diharapkan Anda dapat: 
1. menjelaskan konsep-konsep dasar kewirausahaan; 
2. menjelaskan tentang kebutuhan berprestasi dan berkreativitas bagi 

seorang wirausaha; 
3. mengidentifikasi peluang bisnis dalam kewirausahaan; 
4. menjelaskan manajemen bisnis dalam kewirausahaan; 
5. menunjukkan kebersamaan dan etika bisnis; 
6. mengidentifikasi pengembangan kewirausahaan. 
 
 Mata kuliah ini disusun dalam 6 Modul sebagai berikut. 
1.  Modul   1: Konsep-konsep Dasar Kewirausahaan/Entrepreneurship 
2.     Modul   2: Pendidikan, Kebutuhan Berprestasi, dan Kreativitas bagi 

Wirausahawan 
3.  Modul   3: Identifikasi Peluang Bisnis dalam Wirausaha 
4.  Modul   4: Manajemen Bisnis dalam Kewirausahaan 
5.  Modul   5: Kebersamaan dan Etika Bisnis 
6.  Modul   6: Pengembangan Kewirausahaan 
 

Untuk mempelajari mata kuliah ini, Anda dapat mempelajarinya secara 
mandiri atau berdiskusi secara berkelompok. Selain itu, Anda dapat 
mengerjakan latihan-latihan dan tes formatif yang terdapat di setiap akhir 
kegiatan belajar.  

Selanjutnya agar Anda berhasil dengan baik dalam mempelajari mata 
kuliah ini, ikutilah petunjuk belajar berikut ini. 
1. Bacalah dengan cermat Tinjauan Mata Kuliah ini sampai Anda 

memahami betul apa, untuk apa, dan bagaimana mempelajari mata kuliah 
ini! 
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2. Bacalah sepintas setiap Modul dan temukan kata-kata yang Anda anggap 
baru. Tandailah dengan memakai stabilo dan carilah pada kamus yang 
Anda miliki! 

3. Tangkaplah pengertian demi pengertian dari isi mata kuliah ini, melalui 
pemahaman sendiri, bertukar pikiran dengan mahasiswa atau guru lain, 
serta dengan tutor Anda. 

4. Mantapkan pemahaman Anda melalui diskusi melalui pengalaman 
sehari-hari yang berhubungan dengan masalah-masalah pendidikan 
kewirausahaan dalam kelompok kecil atau secara klasikal pada saat 
tutorial. 

 
 Selanjutnya silakan Anda mempelajari mata kuliah ini, mulailah dari 
Modul 1 berurutan sampai dengan Modul 6 dengan baik. 

 
Selamat Belajar, Semoga Anda Sukses! 
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