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1. Latar SeJakang Penelitian 

Pend id ikan mer:.::p:::J{an tit ik tamt-ak pe:nbangunan. Pene! id ikan 
adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui 
kegiatan bimbingan.pengajaran. dan/atau latihan bagi perannya di 
masa yang akan datang. Pendidikan nssional berakar paaa 
kebudayaan Banlsa Indonesia yang berdasarkan· Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945. 

Dalam hal ini Program Pendidikan Dasar Dmuin atau Pendidikan 
Mats. Kuliah Dasar Umum yang mer'llpakan unsur formal diberikan pacta 
seluruh perguruan tinggi di Indonesia dengan harapan/tujuan agar 
pendidikan nasional sesuai dengan yang tercantum dalam GBHN 
segera terilujud.Mata Kuliah Pendidikan Kewiraan yang termasuk 
salah satu unsur MKDU perl'll diteliti mengingat pemberian mata 
kuliah ini di Perguruan Tinggi Negeri (FTN)sudah sejak tahun 
1974. Mata Kuliah Kewiraan ini perl'll d:taliti guna melihat 
manfaat atau keefektifannya. Hal ini sebagai tolok ukur ter~apai 
tidaknya tujuan Mata Kuliah Kewiraan tersebut. 

Hipotesis penelitian yang diajukan adalah diduga ba~wa MK 
Pendidikan Kewiraan dapat mempengaruhi pBningkatan jat:diri 
berbangsa dan bernegara (patriotisme) ~ag: para pelajar di ja~a 
Timur. 

Sehubungan dengan itu maka yang muncul dalam penelitian In: 
rumusan sebagai berikut: 
(1) 	Adakah pengaruh mata kuliah Pendidikan Kewiraan yang ter~asu~ 

salah satu komponen MKDU dalam upaya meningkatkan jatidiri 
dalam berbangsa dan bernegara bagi para mahasiswa di J3Wa 
Timur? 

(2) 	Adakah hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan pemterian 
mata kuliah Pendidikan Kewiraan? 

(3) 	Sagaimanakah proses belajar-mengajar dalam penyajian mats 
kuliah Pendidikan Kewiraan? 
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2. Tuiuan Penelitian dau Manfaat 

Tujuanyang hendakdicapai adalah: 
(I) 	"Ingin mengetahui sejauh mana pengaruh mata kuli~h Pendidikan 

Kewiraan dalam upaya meningkatkan jatidiri berbangsa dan 
bernegara para mahasiswa di Ja~a Timur. 

(2) 	Ingin mengetahui adanya hambatan-hambatan yang ada dalam 
pelaksanaan perkuliahan Pendidikan Kewiraan. 

(3) 	Ingin mengetahui proses belajar-mengajar dalam perkuliahan 
PendidikanKewiraan. 
Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi pemerintah khususnya Depdikbud RI dalam Upaya 
menyempurnakan siste~ pendidikan khususnya yang berkaitan dengan 
MK Pendidikan Kewiraan. 

3. Metode Penelitian 

Populasi penelitian adalah para mahasiswa di Jawa Timur baik 
negeri maupun swasta. Metode pengambilan sampel adalah dengan 
accidental sampling, yaitu mahasiswa yang ditemui dan yang telah 
memperoleh MKDU Pendidikan Kewiraan. Sampsel sebanyak 200 
mahasiswa (responden)dari 4 perguruan tinggi, maing-masing 
perguruan tinggi diambil 50 respcndeD. Perguruan tinggi tersebut 
islah Universitas Airlangga- (Dnair), Universitas Putra Bangsa 
(UPB), Universitas Negeri Jember (Unej), dan Universitas 

to· 	 Muhammadiyah Jember" (Unmuh). Responden ciwawancarai dengan 
perangkat kuesioner. Analisis-da~a bersifat deskripsi dan dengan 
uji statistik ( uji t ). 

4. Hasil .... 

Dengan uji t membuktikan bahwa data antara para mahasis~a 
sebelum dan sesudah deberi mata kuliah Pendidikan Kewiraan yang 
sangat setuju ada kenaikan yang saogat bermakna ( p <0.01 ). 

Pendapat setuju terjadi penurunan yang bermakna yaitu p 
<0.05. 

Pendapat kurang setuju diperoleh hasil terjadi penurunan 
yang 	sangat bermakna p ~0.01. 

Pendapat tidak setuju hasilnya tidak berbeda p >0.~E. 
Selain itu pada umumnya desen Kewiraan menggcnakan metod~ 

mengajar yang baik, menguasai materi perkuliahan. aktif dan 
materi yang disaj ikan sesuai dengan kurikulum dan Satcan Acara 
Perkuliahan (SAP). Sedangkanpara mahasisw& pada umu:nnya 
menyenangi mata kuliah ini, aktif dan memperoleh nila1 rata-ra~a 
baik. 

5. 	Simulan dauSaran 
Hasil pembahasan membuktikan bahwa MIDU Pendidkan Kewiraa~• 

memberikan pengaruh terhadap peningkatan jatidiri dalam berbangsa 
dan bernegara bagi para pelajar di Jawa Timur. Selain itu 
sebaiknya KKDU umumnya dan Pendidikan Kewiraan diberikan pada 
semester bawah. Para dosen Pendidikan kewiraan hendaknya 
menyiapkan buku pegangan (handout) bagi para mahasiswa. 
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