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1. IDENTITAS MATA KULIAH  
Nama Mata Kuliah :Kewirausahaan 
Kode Mata Kuliah :UMA 10007 
Bobot Mata Kuliah :2+ 1SKS 
DosenPengasuh :Amrin Mulia UN SE.MM. 

 

2. DESKRIPSI MATA KULIAH 

Mata kuliah kewirausahaan mempelajari  prinsip-prinsip penting dalam berwirausaha, dan bagaimana 
menjadikan ide kreatif sebagai usaha yang  menguntungkan selain juga mengubah paradigma mahasiswa 
tentang sukses, bahwa sukses tidak selalu tentang bekerja pada orang lain, akan tetapi berwirausaha 
juga peluang karir yang juga mampu memberikan kesuksesan pada individu, dan pada mata kuliah ini 
mahasiswa juga diajarkan bagaimana membuat business plan, menggunakan media sosial sebagai media 
bisnis, dan dalam mata kuliah ini mahasiswa akan mengikuti program praktik berupa studi lapangan dan 
obsrvasi serta praktikum berwirausaha. 

3. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK) 
 

1. Mahasiswamampumenjelaskanprinsipberwirausaha 
2. Mahasiswamampumerumuskan  ideusaha 
3. Mahasiswamampumenjelaskanbagaimanalangkahmemulaiusaha 
4. Mahasiswamampumengoptimalkanpotensidirimaupun asset untukdijadikansebagai modal 

wirausaha 
5. Mahasiswamampumenyusun proposal business plan/ business canvas 
6. Mahasiswamampumenjelaskanbagaimanamemulai/merintissebuahusaha 
7. Mahasiswamampumenggunakan media socialsebagaimedia usaha/bisnis 

 

4. METODE PEMBELAJARAN 
 

PerkuliahaninIbelangsungmelaluistrategipembelajaran  Student Center Learning (SCL) 
dengaNmetodeantara lain ceramah,diskusikelompok, tinjauanbuku, survey sederhana, 
belajarkooperatifpraktek kerja lapangan dan magang dll. 

5. ATRIBUT SOFT SKILL 
 

Atribut-atribut soft skill yang akandikembangkanpadamahasiswamelaluiperkuliahanadalahinisiatif, 
objektif, analitisdanlogis dan mandiri 

 

6. PENGENDALIAN MUTU 
 

Pengendalianmutuperkuliahandilakukanmelaluipenilaianterhadapmandiridanterstruktur, 
aktivitasdiskusi, laporanmagang. Laporan praktek ,penelitiankasus, presentasidantampilan soft skill. 

 

 

 

 



 

7. EVALUASI 
 

 
Evaluasidilakukandenganmenggabungkannilaicapaianmahasiswapadaseluruh item 
kendalimutudenganmenggunakanrumussebagaiberikut : 
- Partisipasi (Ps) =  10 % 
- PR (tugas)  =   50 % 
- UTS   = 15 % 
- UAS  =   25 %  
Berdasarkan item kendalimututersebutdiperolehnilaiakhirmahasiswa 
Catatan :  

a. Mahasiswa yang dapatmengikutiUjian Tengah Semester danAkhir Semester 
adalahmahasiswa yang telahmengikutiperkuliahansebanyak 75%. Bagimahasiswa 
yang kehadirannyatidakmencukupi 75%, 
fakultastidakbolehmengizinkannyamengikutiUjian Tengah danAkhir Semester.     

b. Dosenharusmengisititik-titikpadatiapkomponendannilainyatidakberada di luar 
range/kisaran yang telahditentukandantotalnya 100% 

c. Fakultasmelaluirapatdapatmenentukanpersentasepenilaiandalambatas 
range/kisaran yang telah kami tentukan. 

 

 

 

8. PENILAIAN 

 
Penilaianterhadapmahasiswaditentukanolehhasilbelajarmahasiswasendiridenganmenggunakan 
system PenilaianAcuan Norma (PAN) 
 

9. RENTANG NILAI 

 
A = ≥ 85 
B+ = 77.5 -  84.9 
B = 70-  77.9 
C+ =  62.5- 69.9 
C =  55  - 62.9 
D =  45 - 54.9 
E = ≤ 44.9 
Nilai TL yang dahulunya K, 
dapatdiberikanjikamahasiswatidakmengikutiperkuliahanataukehadirannyalebihkecildari 75 
% atautidakmegikutIUjianAkhir.   
 
Bobotnilai TL = 0 (nol)danmahasiswa yang bersangkutantidakdapatmelakukan Semester 
Pendekuntukmatakuliahtersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. NORMA AKADEMIK/TATA TERTIB PERKULIAHAN 
 

 
a. Mahasiswawajibmengikutitepatwaktu. Mahasiswa yang terlambatlebihdari 15  menit 
tidakdiperkenankanmengikutiperkulihaan 
b. Mahasiswa yang tidakhadirkarenaalasan yang dibenarkanmenurutperaturan,  
menyerahkansuratijinkepadadosenmatakuliahselambat-lambatnyapadahari 
perkuliahanberikutnya 
c. Jikadosentidakdapathadirpadajadwal yang telahditetapkankarenasesuatuhal, maka 
dosendiwajibkanmemberikaninformasikepadamahasiswa paling lambat 1 harisebelum 
jadwalperkuliahan. 
d.Apabiladosentidakhadirsetelah 15 menitdarijadwalkuliah, mahasiswaberhak 
menghubungidosendenganmenanyakankepadapetugaswaskat/piketperkuliahan 
tentangperkuliahandilaksanakanatautidak. Jikadosentidakdatangdalamwaktu 2  
    x 15 menitdarijadwalperkuliahanmakamahasiswaberhaktidakmengikuti 
perkuliahanpadawaktutersebutdanperkuliahandianggaptidakdilaksanakan. 
e. Mahasiswawajibmenyerahkantugas-tugaskelompokatau individual yang  
dibebankandosenwaktu yang akanditentukankemudian 
f. Mahasiswaharusberpakaianrapidansopanketikamengikutiperkuliahandantidak 
bolehmengenakan sandal.  
g. Mahasiswadilarangmenghidupkanhandphone (HP), makan, merokokpadasaat per 
perkuliahanberlangsung. 

 

 

11. PERNYATAAN PERSETUJUAN KONTRAK 
 

Medan,   15 september             2018 
 
Demikiankontrakkuliahini kami buatbersamatanpaadapaksaanolehpihakmanapun. 
Kontrakkuliahiniakan di 
jadikansebagaipeedomandalampelaksanaanperkuliahaandanbilamanaadahal-hal yang 
belumtermuatdalamkontrakinitetapidianggapperlu, 
makadapatdilaksanakanataskesepakatanbersama. 
 
Para pihak yang bersepakat : 
 
 
DosenPengampu,                                                                           PerwakilanMahasiswa, 
 
 
 
(   AMRIN MULIASE.MM  )                                                             (                              ) 
 
 
 
MengetahuiWa dek I 
 
 
 
)                
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