BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Klaten adalah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Pusat pemerintahan
berada di Kota Klaten. Secara geografis Kabupaten Klaten terletak di antara
110°30'-110°45' Bujur Timur dan 7°30'-7°45' Lintang Selatan. Luas wilayah
kabupaten Klaten mencapai 655,56 km2. Di sebelah timur berbatasan
dengan Kabupaten Sukoharjo. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten
Gunungkidul (Daerah Istimewa Yogyakarta). Di sebelah barat berbatasan
dengan Kabupaten Sleman (Daerah Istimewa Yogyakarta) serta Kabupaten
Magelang dan di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali.
Menurut data Disperinakertrans Klaten menyebut hingga September
2017, jumlah pencari kerja asal Kabupaten Klaten mencapai 13 ribu orang. Data
tersebut menjadi acuan untuk mengukur angka pengangguran di Klaten.
Pengangguran terbuka menurut Badan Pusat Statistika adalah mereka yang
sedang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari
pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, dan yang sudah
punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan pada waktu yang bersamaan
mereka tak bekerja. Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengangguran adalah
orang dalam keadaan menganggur atau tidak bekerja.
Satu upaya untuk mengurangi angka pengangguran adalah dibentuknya
program-program pemerintah berbasis kewirausahaan disegala bidang dalam
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skala rumah tangga. Program ini diadakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi. Agar jiwa kewirausahaan cepat timbul dan tumbuh dalam diri
seseorang, maka sejak dini sudah dilakukan pendidikan kewirausahaan salah
satunya melalui mata pelajaran kewirausahaan di sekolah-sekolah.
Berdasarkan spectrum keahlian SMK tahun 2018, program keahlian
Teknik Konstruksi dan Property di SMK Negeri 2 Klaten menyelenggarakan
dua kompetensi keahlian, yaitu Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan
(DPIB) dan Konstruksi Gedung sanitasi dan Perwatan (KGSP).
Pembelajaran diarahkan dengan tujuan untuk

membangun suatu

kemampuan berfikir siswa serta menerima materi pelajaran yang ada didalam
proses pembelajaran, pengetahuan yang diperoleh siswa dari luar dirinya
kemudian dipupuk didalam diri masing-masing siswa dan diselaraskan dengan
keyakinan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan berguna bagi
masyarakat dan bangsa. Ditambahkannya mata pelajaran kewirausahaan pada
kurikulum SMK tahun 2013 hendaknya juga akan meningkatkan pengetahuan
tersebut baik itu keterampilan dan pengetahuan kejuruan yang dimiliki siswa
maupun keterampilan dan pengetahuan kewirausahaan seharusnya dapat
dijadikan modal atau pendorong untuk menjadi seorang wirausaha.
Meskipun menjadi seorang wirausaha itu dianggap tidak mudah dan
beresiko lebih besar dari pada menjadi pegawai, tetapi sebenarnya lulusan SMK
mampu membuat lapangan pekerjaan, terbukti dengan keberhasilan lulusan
SMK dalam beberapa kasus seperti perakitan laptop dan mobil pedesaan
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dan masih banyak lainnya tentu saja dengan bantuan dan kerjasama
dengan berbagai pihak.
Maka sangatlah tepat jika melihat peran dari sekolah sebagai usaha
membentuk insan mandiri membekali siswanya dengan ilmu kewirausahaan.
Siswa SMK termasuk dalam kategori wirausahawan potensial atau bisa disebut
Pra-wirausaha (Pre-Entrepreneur). Apalagi siswa SMK dengan keterampilan
tertentu sudah mendukung jika dilihat dari keterampilannya yang khusus ini
perlu sekali dibekali dengan wawasan kemandirian.
Kemandirian ini dibentuk melalui proses pembelajaran teori, praktik dan
lingkungan yang mendukung. Idealnya setelah melalui pembelajaran disekolah
berupa teori-teori dan praktik dari dunia kerja, lulusan SMK akan mampu
menjadi tenaga kerja dengan tingkat kompetensi yang baik dan kesiapan
menghadapi dunia kerja baik sebagai pegawai atau sebagai pekerja mandiri.
Pembelajaran kewirausahaan yang termasuk dalam kelompok mata
pelajaran adaptif juga diberikan untuk mempersiapkan kemandirian dalam
berkarya. Namun apakah menanamkan konsep kewirausahaan cukup dengan
memasukkan pelajaran kewirausahaan dalam kurikulum dan diajarkan
sebagaimana pelajaran lainnya. Kewirausahaan yang diajarkan hanya berupa
materi teoritis dirasa kurang membentuk jiwa wirausaha siswa. Pembelajaran
kewirausahaan yang lebih menekankan kajian teori menyebabkan siswa kurang
tertarik dalam pemahaman ilmu kewirausahaan. Bagaimanapun kewirausahaan
yang ingin ditempa tidak bisa maksimal jika dilakukan dengan hanya satu orang
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guru mata pelajaran kewirausahaan. Perlu upaya integrative dari semua unsur
sekolah bahkan peran keluarga dan dunia usaha itu sendiri.
Salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang untuk berwirausaha
adalah minat. Untuk menumbuhkan minat dibutuhkan suatu pengenalan dan
pengetahuan baru kemudian timbul minat tersebut. Untuk menimbulkan minat
berwirausaha, siswa dibekali pengetahuan berwirausaha melalui mata pelajaran
kewirausahaan. Di SMK Negeri 2 Klaten mata pelajaran kewirausahaan
diberikan di kelas X, XI dan XII dengan harapan ilmu yang didapat tersebut
nantinya dapat membekali para siswa saat mereka berwirausaha.
Lulusan SMK Negeri 2 Klaten sudah berhasil mencetak tamatan yang siap
kerja, dan bagaimana dengan hasil pembelajaran mata pelajaran kewirausahaan
di SMK Negeri 2 Klaten, apakah sudah dapat menumbuhkan minat para siswa
untuk berwirausaha atau belum. Maka dari itu munculah pemikiran untuk
meneliti minat siswa SMK Negeri 2 Klaten untuk berwirausaha yang dikaitkan
dengan pengaruh pembelajaran kewirausahaan khususnya pada kompetensi
keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan kelas XI di SMK Negeri
2 Klaten tahun/ajaran 2019/2020 yang mana para siswa pada jurusan tersebut
sudah dibekali ilmu kewirausahaan.
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, dapat diketahui
bahwa ada beberapa faktor-faktor yang berkesinambungan dalam pengaruh
pembelajaran kewirausahaan bagi siswa dan dapat diidentifikasi permasalahan
sebagai berikut:
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1.

Lapangan pekerjaan semakin sedikit dan jumlah angkatan kerja semakin
banyak meningkat setiap tahunnya yang menyebabkan tingginya
pengangguran.

2.

Kurangnya

antusias

peserta

didik

dalam

mengikuti

pelajaran

kewirausahaan saat di kelas.
3.

Pembelajaran kewirausahaan yang lebih menekankan kajian teoritis
menyebabkan

siswa

kurang

tertarik

dalam

pemahaman

ilmu

kewirausahaan.
C. Batasan Masalah
Berbagai masalah yang telah diidentifikasi, mencakup permasalahan
ketenagakerjaan

khususnya

lulusan

SMK

yang

diharapkan

mampu

menghadapi dunia kerja baik dengan bekerja sebagai pegawai maupun sebagai
pekerja mandiri sesuai dengan ketrampilan. Karna keluasan permasalahanpemasalahan diatas yang tidak mungkin diteliti semua, maka peneliti
membatasi masalah pada pengaruh pembelajaran kewirausahaan terhadap
minat berwirausaha sesuai penjurusan siswa di SMK Negeri 2 Klaten yang
merupakan salah satu sekolah favorit di daerah Klaten khususnya pada jurusan
Teknik Bangunan program keahlian Desain Permodelan dan Informasi
Bangunan (DPIB) yang memiliki prospek baik mengingat perkembangan
pembangunan konstruksi di Klaten yang pesat.
Penelitian ini mengkaji tentang minat berwiausaha yang dipengaruhi oleh
pembelajaran kewirausahaan yang merupakan salah satu mata pelajaran adaptif
di SMK Negeri 2 Klaten. Pembatasan masalah ini dilakukan untuk

5

memfokuskan permasalahn yang akan dibahas sehingga kedalaman penelitian
dapat tercapai.
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah
tersebut diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Seberapa
besar sumbangan pembelajaran kewirausahaan terhadap minat berwirausaha
siswa kelas XI di SMKN 2 Klaten kompetensi keahlian Desain Pemodelan dan
Informasi Bangunan?
E. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut.
1. Mengetahui tingkat pembelajaran kewirausahaan siswa kelas XI di SMK
Negeri 2 Klaten kompetensi keahlian Desain Pemodelan dan Informasi
Bangunan.
2. Mengetahui tingkat minat berwirausaha siswa kelas XI di SMK Negeri 2
Klaten kompetensi keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan.
3. Mengetahui tingkat pengaruh pembelajaran kewirausahaan terhadap minat
berwirausaha siswa kelas XI di SMK Negeri 2 Klaten kompetensi keahlian
Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan.
F. Manfaat Penelitian
Manfaat yang dapat diambil dari penellitian ini adalah sebagai berikut:
1.

Manfaat Teoritis
Bagi para peneliti kependidikan diharapkan dapat dijadikan literatur

untuk penelitian lebih lanjut dimasa yang akan datang.
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2.

Manfaat Praktis

a.

Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat menerangkan bahwa
pentingnya menerapkan ilmu yang didapat dan bagaimana menumbuhkan
minat wirausaha.

b.

Bagi sekolah dan guru, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan
pertimbangan

dalam

hal

mengajar

berwirausaha kepada siswa.
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untuk

menumbuhkan

minat

