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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Menurut UUD peraturan pemerintah Republik Indonesia (1990:29) pasal 3 

ayat 2, berupa tujuan: Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) terutama menyiapkan 

tamatan untuk (a) memasuki lapangan kerja serta dapat mengembangkan sikap 

profesional dalam lingkup keahlian bisnis dan manajemen; (b) mampu memilih 

karir, mampu berkompetisi dan mampu mengembangkan diri dalam lingkup 

bisnis dan manajemen; (c) menjadi tenaga kerja tingkat menengah untuk mengisi 

kebutuhan dunia usaha dan industri pada saat ini maupun masa yang akan datang 

dalam lingkup Bisnis dan manajemen; dan (d) menjadi warga negara yang 

produktif, adaptif dan kreatif. Dengan demikian siswa SMK sengaja dipersiapkan 

kelak untuk memasuki lapangan pekerjaan baik melalui jenjang karier menjadi 

tenaga kerja di tingkat menengah maupun menjadi mandiri, berusaha sendiri atau 

kewiraswastaan. Untuk itu siswa SMK perlu dibekali dengan keterampilan-

keterampilan yang mengarah pada keterampilan kerja dan mandiri 

(berwiraswasta). 

SMK sebagai bentuk satuan penyelenggara dari pendidikan menengah 

kejuruan yang berada di bawah Direktorat Pembinaan Sekolah Kejuruan, 

merupakan lembaga pendidikan yang berorientasi pada pembentukan kecakapan 

hidup, yaitu melatih peserta didik untuk menguasai keterampilan yang dibutuhkan 

oleh dunia kerja (termasuk dunia bisnis dan industri), memberikan pendidikan 

tentang kewirausahaan, serta membentuk kecakapan hidup (life skill). Murid di 
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SMK lebih ditekankan untuk melakukan praktik sehingga mereka berpengalaman 

dan mantap untuk langsung memasuki dunia kerja, tetapi ini tidak menutup 

kemungkinan para lulusan SMK untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi. Selain itu saat ini banyak SMK yang bertaraf internasional 

untuk menghadapi persaingan di era globalisasi (Muhardiansyah, dkk. 2010:6). 

Oleh karena itu, dunia pendidikan dan pengajaran di tingkat kejuruan 

hendaknya mulai didekatkan dengan dunia bisnis, dunia industri dan dunia kerja 

di lapangan secara terpadu. Apa yang telah dirintis dalam dunia kejuruan 

diharapkan mampu menjadi warna dasar kemampuan tingkat menengah di 

masyarakat secara luas. Tamatan SMK sebenarnya bisa dipersiapkan untuk 

memenuhi kebutuhan tenaga kerja level menengah. Pemerintah berusaha 

menggarap persiapan siswa SMK untuk bersaing dalam pasar tenaga kerja global 

melalui program praktik kerja industri di luar negeri. Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) didirikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang siap bekerja serta 

mampu menciptakan pekerjaan sesuai dengan keterampilan dan bakat yang 

dimilikinya. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan banyak siswa yang 

belum siap untuk berwirausaha, sebagian yang lain memilih bekerja dengan orang 

lain dan hanya sedikit yang memutuskan membuka usaha sendiri Tony Wijaya 

dalam Hartini (2002). 

Ada beberapa penyebab siswa SMK banyak yang kurang siap membuka 

usaha sendiri setelah lulus, diantaranya masih banyak menemukan kendala 

dilapangan antara lain kurangnya pengetahuan dalam berwirausaha, permodalan, 

rendahnya motivasi, minimnya fasilitas dan sarana praktek kewirausahaan 
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disekolah yang dikelola secara profesional sebagai tempat untuk melatih dan 

mendekatkan siswa pada kondisi yang sebenarnya, serta kurangnya dukungan 

keluarga dan pengalaman yang dimiliki. 

Tidak siapnya siswa dalam berwirausaha disebabkan karena pengalaman 

praktik industri yang mereka miliki masih kurang. Salah satu penyebabnya adalah 

sikap kewirausahaan, dengan adanya sikap kewirausahaan diharapkan bagi setiap 

siswa lulusan SMK agar mampu mengidentifikasi peluang usaha, kemudian 

mendayagunakan peluang usaha untuk menciptakan peluang kerja baru 

Menurut Bandura dalam Hasan (2006) mengemukakan sikap, tabiat, dan 

tingkah laku individu ditiru dan dipelajari dari interaksi dengan orang lain. 

Mengingat pentingnya sikap kewirausahaan siswa dalam rangka menghadapi 

persaingan kerja dan lapangan kerja yang terbatas, maka ketepatan kebijakan 

pelaksanaan Prakerin yang diduga salah satu pemicu timbulnya motivasi belajar 

sehingga menumbuhkan sikap berwirausaha, sangat penting. 

Sikap merupakan organisasi keyakinan yang bersifat sementara terhadap 

objek atau situasi untuk merespon sesuatu secara khusus. Fisbein dan Ajzen, yang 

dikutip Azwar (2005:6) menyatakan sikap adalah afek atau penilaian positif atau 

negatif terhadap suatu objek. Azwar (2005:23) menjelaskan struktur sikap terdiri 

tiga komponen yang saling menunjang yaitu komponen kognitif, afektif dan 

konatif. Faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap adalah pengalaman 

pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, media massa, institusi 

pendidikan lembaga agama, dan faktor emosi individu (Azwar, 2005:30). 

Ditambahkan oleh Ahmadi (2003), bahwa sikap dapat dipengaruhi oleh 
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pengalaman. Sikap yang terbentuk pada diri siswa berpengaruh terhadap 

kewirausahaan. Azwar (2005:31), mengatakan tidak adanya pengalaman sama 

sekali pada suatu objek psikologis cenderung membentuk sikap negatif terhadap 

objek tersebut. 

Pengalaman siswa pada suatu objek salah satunya dikenalkan langsung di 

industri. Dari beberapa pengertian mengenai sikap, maka yang dimaksud dengan 

sikap kewirausahaan siswa SMK adalah perilaku siswa yang belum terobsesi 

secara konkrit yaitu kecenderungan tindakan dari keyakinannya yang dapat positif 

atau negatif terhadap kewirausahaan. 

Menurut pendapat Brown dalam Wardaya (2005) bahwa pelaksanaan 

pembelajaran kewirausahaan yang diajarkan di sekolah, selama ini baru 

memperkenalkan konsep teori kewirausahaan, sebenarnya dalam proses 

pengajaran kewirausahaan harus diberikan keterampilan-keterampilan luas 

melalui pembentukan dan pengembangan pribadi dan mengasah kemampuan 

untuk membuat perencanaan yang inovatif peserta didik.  

Faktor lain yang menentukan berhasil tidaknya siswa dalam proses belajar 

adalah motivasi kewirausahaan. Dalam kegiatan belajar, motivasi merupakan 

keseluruhan daya penggerak didalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan 

belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar (Sardiman, 2013:74). 

Kebanyakan siswa di SMK kurang termotivasi untuk belajar kewirausahaan, 

padahal materi diklat kewirausahaan adalah sebagai bekal dasar untuk 

berwirausaha (Akhimelita, 2009).  
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Teori kebutuhan berprestasi dari McCelland disebut pula sebagai teori 

kebutuhan yang dipelajari (Learned Theory), hal ini disebabkan karena dominasi 

masing-masing kebutuhan (kebutuhan berprestasi-nAch, kebutuhan berafiliasi-

nAff, dan kebutuhan kekuasaan-nPow) sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan 

individu akan mempelajari kebutuhan yang sesuai dengan lingkungan tersebut. 

(Mery Citra, 2009). Selama ini lingkungan sekolah kurang mendukung untuk 

tumbuh dan berkembangnya kebutuhan untuk berprestasi (Akhimelita, 2009).  

Praobservasi yang peneliti lakukan di SMK N 1 Kota Jambi, dapat 

diperoleh gambaran bahwa masih banyak lulusan SMKN yang bekerja tidak 

sesuai dengan keterampilan atau disiplin ilmu yang mereka miliki, seperti ada 

yang bekerja sebagai sales, polisi, tentara dan ada juga yang bekerja sebagai sopir 

dan lain-lain yang kesemuanya jauh dari kenyataan yang mereka pelajari. 

Kebanyakan dari siswa tidak mempunyai modal dan keberanian dalam 

berwirausaha serta tidak mempunyai gambaran yang jelas tentang bagaimana cara 

berwirausaha. Mereka lebih suka bekerja dengan orang lain dari pada mengambil 

resiko, walaupun pada posisi sebagai sales, bekerja di toko atau bengkel.  

Praktek kerja industri  sangat penting dilaksanakan mengingat visi SMK 

Negri 1 Jambi adalah menjadi lembaga diklat yang menghasilkan sumber daya 

manusia yang beriman, berilmu, kreatif, kompotitif, berdaya guna dan berbudaya, 

dan misi dari SMK Negri 1 Jambi adalah Meningkatkan nilai UN murni setiap 

tahunnya, mengefektifkan pelaksanaan pembelajaran dan bimbingan secara 

terencana dan teratur sehingga setiap sistem berkembang secara optimal, 

mengahantarkan siswa untuk berprestasi dalam berbagai kegiatan lomba, 
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menumbuh kembangkan moral kerja warga sekolah yang disiplin, tertib, rapi, 

bersih, ramah dan bertegur sapa, mengoptimalkan sarana dan prasarana dan 

fasilitas sekolah dalam upaya meningkatkan kualitas sekolah dan untuk 

menciptakan. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal yang peneliti lakukan 

dengan salah seorang Guru di SMK N 1 Kota Jambi, menyatakan bahwa SMK N 

1 Kota Jambi merupakan salah satu Sekolah Menengah Kejuruan yang sudah 

membekali peserta didiknya dengan pengetahuan dan keterampilan-keterampilan 

baik di sekolah maupun dari dunia usaha/dunia industri sehingga setelah lulus 

siswa sudah dapat siap pakai dilapangan kerja dan dapat menumbuhkan jiwa 

untuk berwirausaha. Namun di SMK ini Siswa Kelas XI Jurusan Tata niaga di 

SMK Negeri 1 Kota Jambi yang memiliki nilai praktek cenderung masih rendah.  

Berdasarkan hasil observasi di SMK N 1 Kota Jambi diketahui bahwa 

pelaksanaan proses praktek kerja industri siswa kelas XI jurusan tataniaga SMK N 

1 Kota Jambi belum mencapai tingkat keberhasilan yang diinginkan. Sementara 

standar tingkat ketuntasan dari sekolah untuk proses praktek kerja industri dengan 

nilai 70.  Hal ini dapat dilihat dari persentase proses praktek kerja industri kelas 

XI jurusan tataniaga, yaitu kelas XIa jumlah siswa yang belum tuntas berjumlah 

19 siswa dengan persentase 33,33% sedangkan siswa yang tuntas berjumlah 10 

siswa dengan persentase 17,54%, dan kelas X1b  jumlah siswa yang belum tuntas 

berjumlah 20 siswa dengan persentase 35,09% sedangkan siswa yang tuntas 

berjumlah 8 siswa dengan persentase 14,04%. Rendahnya nilai prakerin siswa 

disebabkan karena rendahnya sikap dan motivasi berwirausaha. 
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Dari masalah-masalah diatas maka peneliti bermaksud untuk meneliti 

bagaimana “Pengaruh Sikap Kewirausahaan Dan Praktek Kerja Industri 

Terhadap Motivasi Berwirausaha Siswa kelas XII TN di SMK Negri 1 Kota 

Jambi”. 

1.2 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini hanya membatasi permasalahan yaitu  

a. Motivasi Berwirausaha dibatasi dalam penelitian ini adalah kebutuhan, 

dorongan dan tujuan. 

b. Sikap berwirausaha dibatasi dalam penelitian ini adalah (1) percaya diri, (2) 

berorientasi pada hasil, (3) berani mengambil resiko, (4) kepemimpinan, 

(5) keorisinalitasan (inovatif, kreatif dan fleksibel) dan (6) berorientasi 

pada masa depan. 

c. Praktek kerja industri yang diteliti dalam penelitian ini adalah nilai praktek 

kerja industri, tahun ajaran 2015/2016 yang sudah terdokumentasi oleh 

guru bidang studi. 

d. Siswa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah siswa kelas XII TN di 

SMK Negri 1 Kota Jambi. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

dapat dikemukakan rumusan masalahnya sebagai berikut:  

a. Apakah terdapat pengaruh sikap kewirausahaan terhadap motivasi 

berwirausaha siswa kelas XII TN di SMK Negri 1 Kota Jambi?  
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b. Apakah terdapat pengaruh praktek kerja industri terhadap motivasi 

berwirausaha siswa kelas XII TN di SMK Negri 1 Kota Jambi? 

c. Apakah terdapat pengaruh sikap kewirausahaan dan praktek kerja industri 

terhadap motivasi berwirausaha siswa kelas XII TN di SMK Negri 1 Kota 

Jambi? 

1.4 Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pengaruh sikap kewirausahaan terhadap motivasi 

berwirausaha siswa kelas XII TN di SMK Negri 1 Kota Jambi. 

b. Untuk mengetahui pengaruh praktek kerja industri terhadap motivasi 

berwirausaha siswa kelas XII TN di SMK Negri 1 Kota Jambi. 

c. Untuk mengetahui pengaruh sikap kewirausahaan dan praktek kerja 

industri terhadap motivasi berwirausaha siswa kelas XII TN di SMK Negri 

1 Kota Jambi. 

1.5 Manfaat Penelitian  

1. Manfaat teoritis  

Untuk memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi siswa sebagai 

bahan referensi penelitian masalah praktek kerja industri, khususnya 

masalah motivasi kewirausahaan dalam hal pelatihan keterampilan 

kewirausahaan.  

2. Manfaat praktis  

a. Sebagai bahan pemikiran bagi pembaca tentang pengaruh praktek 

kerja industri dan motivasi berwirausaha terhadap sikap 

kewirausahaan siswa kelas XII TN di SMK Negri 1 Kota Jambi.  
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b. Sebagai bahan pertimbangan untuk para pembimbing dapat 

membimbing dan mengarahkan pendidikan keterampilan 

kewirausahaan yang lebih baik lagi, sehingga keterampilan tersebut 

dapat di manfaatkan sebaik-baiknya oleh peserta.  

1.6 Defenisi Operasional 

1. Motivasi Berwirausaha adalah daya pendorong dari keinginan siswa agar 

terwujud. Energi pendorong dari dalam agar apapun yang kita inginkan 

dapat terwujud indikatornya kebutuhan, dorongan dan tujuan. 

2. Sikap Kewirausahaan adalah seseorang yang bebas dan memiliki 

kemampuan untuk hidup mandiri dalam menjalankan kegiatan usahanya 

atau bisnisnya atau hidupnya. Indikatornya (1) percaya diri, (2) 

berorientasi pada hasil, (3) berani mengambil resiko, (4) kepemimpinan, 

(5) keorisinalitasan (inovatif,kreatif dan fleksibel) dan (6) berorientasi 

pada masa depan. 

3. Praktik kerja industri adalah merupakan suatu tahap persiapan profesional 

dimana seorang siswa yang hampir menyelesaikan studi secara formal 

bekerja dilapangan dengan supervisi seorang administrator yang kompeten 

dalam jangka waktu tertentu, yang bertujuan untuk mengembangkan 

kemampuan melaksanakan tanggung jawab dalam bidangnya. Disini 

diambil dari nilai prakerin siswa kelas XII TN di SMK Negri 1 Kota 

Jambi. 

 

 


