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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Persepsi 

Setiap individu mempunyai keterbatasan dalam menerima rangsangan atau 

informasi sesuai dengan kepribadian, minat, motivasi, dan sikap yang ada dalam 

individu tersebut. Rangsangan atau informasi yang diterima setiap individu akan 

menyebabkan perubahan pandangan, pendapat dan daya pikir terhadap suatu obyek 

tertentu yang disebut dengan persepsi. Persepsi adalah gambaran atau cara pandang 

seseorang terhadap sesuatu melalui panca indera. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (1990:759), “persepsi adalah tanggapan langsung dari suatu serapan atau 

proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indera”. Sedangkan 

menurut Imam Muchoyar ( 1991:24 ), persepsi adalah suatu proses perubahan 

seorang terhadap informasi suatu obyek yang masuk pada diri seseorang melalui 

pengalaman dengan menggunakan indera-indera yang dimiliki dan proses tersebut 

bertahan dengan pemberian arti atau gambaran atau penginterpretasikan terhadap 

obyek tersebut. 

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului dengan penginderaan 

yaitu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat reseptornya dan 

diteruskan ke pusat susunan saraf otak. Stimulus yang diindera oleh individu 

kemudian diinterpretasikan sehingga individu menyadari, mengerti tentang apa 

yang diindera (Bimo Walgito, 1997:53)       

  

Proses terjadinya persepsi tidak akan lepas dari proses. Proses bekerjanya alat 

indera merupakan proses pendahuluan persepsi. Setiap orang mempunyai 
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kecenderungan menafsirkan suatu hal dengan hasil yang sama tetapi dengan cara 

yang berbeda. Penafsiran itu dapat berupa kesan atau pendapat yang dilihat, diamati 

dan didengar. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perbedaan penafsiran, 

diantaranya adalah sudut pandangnya, pengalaman dan pengetahuan. Persepsi juga 

berhubungan dengan cara pandang seseorang terhadap suatu obyek tertentu dengan 

cara yang berbeda-beda dengan menggunakan alat indera yang dimiliki dan berusaha 

menafsirkan. 

Menurut Dakir (1995:42), bahwa persepsi itu merupakan “proses mengetahui 

obyek-obyek di sekitar menggunakan alat-alat indera”. Untuk mempersepsikan 

sesuatu kita tidak hanya melihat saja tetapi mendengarkan, hal itulah yang disebut 

persepsi aktif bukan persepsi pasif. Aktivitas ini akan memperbesar daya beda 

(seleksi), dalam pengertian persepsi terkadang mempunyai arti memberikan 

penafsiran terhadap obyek yang diamati itu.  

Pada bagian lain, Dali Gulo (1992:207) menyatakan bahwa “persepsi adalah 

proses seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu dalam lingkungan melalui indera-

indera yang dimilikinya, pengetahuan lingkungan yang diperoleh melalui interpretasi 

data indera”. Dengan demikian, yang dimaksud dengan persepsi adalah proses 

seseorang dalam memahami lingkungannya. Persepsi juga dapat dilihat dari segi 

kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang 

lingkungan, baik lewat penglihatan , pendengaran, penghayatan, perasaan dan 

penciuman.  
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Miftah Toha (1995:138) menambahkan bahwa “persepsi adalah suatu proses 

kognisi yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang 

lingkungannya baik melalui penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan 

penciuman”. Pengertian persepsi yang dikemukakan Dimyati Mahmud (1990:41-42) 

memberikan penafsiran bahwa : 

Stimulus yang telah berada di dalam otak akan tergantung bukan hanya pada 

stimulusnya sendiri, tetapi juga tergantung pada latar belakang beradanya 

stimulus itu, seperti pengamatan-pengamatan sensoris kita terdahulu, perasaan 

kita pada waktu itu, prasangka-prasangka, keinginan-keinginan, sikap dan tujuan 

kita.  

Dari beberapa penjelasan tentang pengertian persepsi yang telah disampaikan 

di atas, maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa persepsi adalah proses 

pengamatan seseorang terhadap suatu obyek atau stimulus yang diterima dari 

lingkungannya dan menggunakan inderanya masing-masing. Setiap orang akan 

menginterpretasikan stimulus yang diterima secara berbeda-beda. Artinya persepsi 

seseorang bersifat subyektif, karena seseorang dalam menginterpretasikan sesuatu 

berdasarkan kemampuannya masing-masing. Persepsi yang dimaksudkan dalam hal 

ini adalah persepsi siswa terhadap usaha guru dalam memotivasi berwirausaha siswa 

pada mata diklat Pengelolaan Usaha Boga (PUB) di SMK Negeri 3 Wonosari.  

Dengan demikian, siswa akan menafsirkan terhadap segala sesuatu yang 

dilakukan oleh guru mata diklat Pegelolaan Usaha Boga (PUB) di SMK Negeri 3 

Wonosari. Hal yang akan diinterpretasikan terutama berkaitan dengan cara 

menumbuhkan minat berwirausaha, rasa percaya diri, jiwa kepemimpinan, 

berorientasi ke masa depan, berorientasi pada tugas dan hasil serta keberanian 
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mengambil resiko kepada siswa-siswanya. Hal-hal tersebut diharapkan dapat 

mewakili usaha guru yang dapat dilihat dan dirasakan oleh siswa terhadap 

pelaksanaan proses belajar mengajar pengelolaan Usaha Boga (PUB) dalam 

memotivasi berwirausaha siswa di SMK Negeri 3 Wonosari. 

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi 

Menurut pendapat Dimyati Mahmud (1990:45), manusia dalam 

mengamati obyek secara psikologis memakai sudut pandangnya sendiri-sendiri 

dengan diwarnai oleh nilai-nilai dan kepribadiannya, karena kondisi manusia 

tidak selalu statis. Dalam kondisi sadar, manusia selalu dipengaruhi oleh berbagai 

stimulus yang ada di lingkungannya. Stimulus itu akan mengusik manusia melalui 

indera dengan penglihatan maupun indera lainnya. Stimulus yang mendapatkan 

tanggapan terbesar adalah stimulus yang mempunyai intensitas rangsangan yang 

terbesar pula. Stimulus yang mampu memberikan rangsangan cukup besar yaitu 

yang melibatkan banyak organ dan indera manusia. Persepsi seseorang tentang 

suatu oybek, kejadian atau informasi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor 

internal dan eksternal (Dimyati Mahmud, 1990:45). 

Faktor internal meliputi kemampuan dan ketajaman alat indera dan 

perhatian yang terkonsentrasi. Sedangkan faktor eksternal yaitu rangsangan yang 

jelas. Meskipun alat indera seseorang cukup baik dan sehat tetapi jika kurang 

terkonsentrasi maka persepsi seseorang terhadap suatu obyek sangat mungkin 

menjadi berlainan. Begitu pula jika faktor internalnya telah terpenuhi tetapi faktor 

eksternalnya tidak memberikan rangsangan yang cukup apalagi informasinya 
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kabur, maka persepsi seseorang terhadap suatu obyek tersebut menjadi berbeda 

(Dimyati Mahmud, 1990:47-49).  

Menurut Dimyati Mahmud (1990:55-56) faktor-faktor yang 

mempengaruhi persepsi dapat dikemukakan menjadi : (1) perhatian yang selektif, 

(2) intensitas rangsangan, (3) nilai kebutuhan, dan (4) pengalaman terdahulu. 

Indera menerima informasi dari beberapa obyek atau rangsangan kemudian 

diinterpretasikan oleh otak, maka kemampuan dalam mempersepsikan tergantung 

dari bagaimana individu mengkonsentrasikan secara selektif bagian-bagian yang 

perlu mendapatkan perhatian secara serius. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa konsep persepsi yaitu proses seleksi, organisasi dan interprestasi suatu 

stimulus dari lingkungannya.  

2. Syarat Persepsi 

Seperti yang telah dikemukakan Bimo Walgito (1997:54) bahwa “persepsi 

merupakan keadaan yang tidak bisa dipisahkan dari individu melalui stimulus 

yang diterimanya, maka pengalaman-pengalaman individu akan ikut dalam 

persepsi individu” . Maka setiap individu dapat mengadakan persepsi masing-

masing sesuai dengan stimulus yang diterimanya.   

Langkah persiapan pertama dalam mengadakan persepsi diperlukan 

adanya perhatian untuk menyadari atau mengadakan respon. Tanpa perhatian 

tidak akan ada persepsi. Dapat disimpulkan bahwa untuk mengadakan persepsi 

ada syarat yang bersifat fisik (fisiologis) dan psikologis. 
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3. Proses Persepsi 

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa peranan alat indera dalam 

menangkap dan menerima informasi dari lingkungan sangat besar. Dengan alat 

indera manusia dapat memahami fisik lingkungannya dan akan memperoleh 

pengetahuan, wawasan dan berinteraksi dengan dunianya. 

Sejak individu dilahirkan secara langsung berhubungan dengan dunia 

luarnya dan langsung menerima stimulus atau rangsangan dari luar maupun 

dari dalam dirinya sendiri. Melalui stimulus yang diterimanya, individu akan 

mengalami persepsi. Persepsi ini merupakan proses yang didahului oleh 

penginderaan yaitu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui resepor. 

Manusia mengamati dengan menggunakan indera terhadap obyek yang 

akhirnya menimbulkan persepsi, proses ini dinamakan proses kealaman (fisik). 

Stimulus yang diterima alat indera dilanjutkan oleh saraf sensoris ke otak, 

proses ini yang dinamakan proses fisiologis. Individu dapat menyadari apa 

yang ia terima dengan alat indera tersebut sebagai akibat dari stimulus yang ia 

terima, proses ini dinamakan dengan proses psikologis (Bimo Walgito, 1997 : 

53-54) 

 

Taraf terakhir dari proses persepsi ini adalah individu menyadari apa yang 

ia terima melalui indera atau reseptor. Respon dari proses persepsi dapat diambil 

oleh individu dalam berbagai macam bentuk. Keadaan menunjukkan bahwa 

individu dikenai berbagai macam stimulus yang ditimbulkan oleh keadaan sekitar 

tetapi tidak semua stimulus mendapatkan respon individu. 

Jadi secara umum persepsi dapat dipandang sebagai proses 

mengumpulkan, menyeleksi, mengorganisasi, dan menginterpretasikan informasi. 

Proses tersebut dimulai dengan penerimaan informasi dari berbagai indera 

kemudian dianalisis untuk diberi arti. Dengan demikian yang dimaksudkan 

dengan persepsi adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap manusia dalam 
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memahami informasi lingkungannya yang menghasilkan suatu gambaran tentang 

kenyataan yang dihadapi.  

Persepsi merupakan unsur paling penting dalam menyesuaikan perilaku 

terhadap lingkungannya. Berdasarkan definisi tersebut dapat diambil kesimpulan 

bahwa persepsi merupakan peranan paling penting dalam kehidupan manusia, 

karena ia akan menemukan tingkah laku manusia dalam menghadapi 

lingkungannya. Apabila persepsi seseorang terhadap suatu obyek bersifat positif 

atau baik maka ia akan mudah menerima atau menyesuaikan dengan obyek 

tersebut, sebaliknya apabila seseorang mempunyai persepsi negatif maka ia akan 

kesulitan untuk menerima atau menyesuaikan dengan obyek tersebut. Suatu 

obyek yang sama dapat menimbulkan persepsi yang berbeda jika pengalaman 

reseptor berbeda.  

Penilaian dalam penelitian ini dipilih berdasarkan persepsi siswa karena 

siswa merupakan obyek yang langsung mengikuti proses pembelajaran pada mata 

diklat Pengelolaan Usaha Boga. Siswa dapat merasakan langsung apa yang 

dilakukan oleh guru ketika KBM berlangsung. Selain itu, siswa pula yang 

merasakan dampak dari proses pembelajaran tersebut apakah berhasil, cukup 

berhasil atau tidak berhasil. Hal ini dapat ditandai dari kemampuan siswa dalam 

memahami materi yang disampaikan oleh gurunya, dan kemampuan itu bersifat 

subyektif berdasarkan masing-masing siswa. 
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B. Usaha Guru Dalam Memotivasi Berwirausaha Siswa 

1. Usaha Guru 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990:976), kata “usaha” berarti 

kegiatan yang dilakukan dengan menggerakkan tenaga, pikiran atau badan untuk 

mencapai suatu maksud; pekerjaan untuk mencapai sesuatu; meningkatkan mutu 

pendidikan. Sedangkan guru adalah orang dewasa yang secara sadar bertanggung 

jawab mendidik, mengajar dan membimbing peserta didik. 

Dari kedua pengertian usaha dan guru di atas dapat disimpulkan bahwa 

usaha guru adalah kegiatan yang dilakukan orang dewasa secara sadar, 

bertanggung jawab, mendidik, mengajar dan membimbing pesera didik dengan 

mengerahkan tenaga pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud, pekerjaan 

untuk mencapai sesuatu, meningkatkan mutu pendidikan.  Selain itu usaha guru 

juga dapat diartikan sebagai dorongan seorang guru dalam upaya meningkatkan 

kualitas tingkah laku siswanya untuk perubahan yang lebih baik. 

Guru adalah tenaga pendidikan yang pekerjaan utamanya mengajar, yaitu 

menularkan pengetahuan dan kebudayaan kepada orang lain (bersifat kognitif), 

melatih keterampilan jasmani kepada orang lain (bersifat psikomotor), serta 

menanamkan nilai dan keyakinan kepada orang lain (bersifat afektif) (Muhibbin 

Syah, 2007:223). Selain itu, guru dalam dunia pendidikan baik di dalam kelas 

maupun di luar kelas mempunyai berbagai macam peran, diantaranya guru 

sebagai motivator, guru sebagai pendidik, guru sebagai pengajar dan guru sebagai 

pembimbing. Dalam melaksanakan perannya tersebut tidak terlepas dari tanggung 
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jawab guru terhadap siswa. Dimana peran guru tidak akan berjalan dengan baik 

jika tidak didukung oleh peran aktif dari siswa dan sebaliknya. 

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan uraian di atas bahwa usaha 

guru dalam meningkatkan motivasi berwirausaha siswa adalah kekuatan dari 

dalam diri seorang guru yang mempunyai tujuan untuk memotivasi berwirausaha 

siswa dengan cara memberikan ajakan ataupun desakan dalam melaksanakan 

perannya sebagai guru yaitu guru sebagai motivator, pendidik, pengajar dan 

pembimbing. 

Pada dasarnya usaha guru dalam pembelajaran sangat penting, khususnya 

dalam memotivasi berwirausaha. Guru merupakan orang terdekat dengan siswa 

dan dapat dikatakan bahwa guru merupakan orang tua kedua, maka guru harus 

mampu menarik simpati siswanya, sehingga peran seorang guru dapat dirasakan 

oleh siswa. Adapun peran seorang guru dalam pendidikan antara lain : 

a. Guru sebagai motivator 

Guru sebagai motivator sangat penting artinya dalam rangka 

meningkatkan keinginan dan pengembangan kegiatan belajar siswa serta 

pemahaman tentang arti prestasi belajar. Guru harus dapat merangsang dan 

memberikan dorongan serta reinchforment untuk mendinamisasikan potensi 

siswa sehingga akan terjadi dinamika di dalam preses belajar mengajar 

(Oemar Hamalik, 2002:117). 
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Tugas guru sebagai motivator adalah membangkitkan motivasi siswa, 

sehingga siswa mempunyai keinginan untuk melakukan sesuatu sesuai 

kompetensi yang ingin dicapai. 

b. Guru sebagai pendidik 

Sebagai pendidik tugas dan tanggung jawab guru yang paling utama 

adalah mendidik, yaitu membantu peserta didik untuk mencapai kedewasaan. 

Untuk melaksanakan tugas dengan baik, seorang guru hendaknya memahami 

segala aspek pribadi anak didiknya, baik jasmani maupun rohani (psikis). 

Guru hendaknya mengenal dan memahami tingkah perkembangan peserta 

didik, sistem motivasi atau kebutuhan, pribadi, kecakapan, kesehatan mental 

dan sebagainya (Oemar Hamalik, 2002:119).  

c. Guru sebagai pengajar 

Guru bertugas memberikan pengajaran di dalam kelas dan  

menyampaikan pelajaran agar siswa dapat memahami dengan baik semua 

pengetahuan yang disampaikan. Selain itu, guru berusaha agar terjadi 

perubahan sikap, keterampilan, kebiasaan, hubungan sosial, dan sebagainya 

melalui pengajaran yang diberikannya (Oemar Hamalik, 2002:124) 

d. Guru sebagai pembimbing 

Peran guru sebagai pembimbing terhadap proses pembelajaran adalah 

menyelenggarakan bimbingan terhadap siswa secara prefentif agar dapat 

menjalankan fungsinya sebagai pembimbing yaitu membantu kepala sekolah 

beserta stafnya dalam menyelenggarakan kesejahteraan sekolah (school 
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walfare). Membimbing secara prefentif adalah bimbingan yang diberikan 

kepada siswa dengan tujuan menjaga jangan sampai siswa mengalami 

kesulitan-kesulitan dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. 

Guru sebagai pembimbing bukanlah memberikan arah maupun tujuan 

yang telah ditentukan, tetapi hendaknya memberikan kebebasan pada siswa 

untuk memilih sendiri. Dalam hal ini guru perlu mengetahui bahwa bantuan 

dalam arti bimbingan baru akan diberikan apabila siswa benar-benar tidak 

sanggup lagi untuk memecahkan masalah atau kesulitan yang dialami. 

Dari beberapa penjelasan di atas berdasarkan jenis-jenis peran yang harus 

dilakukan oleh seorang guru maka dapat diambil kesimpulan bahwa guru 

berfungsi sebagai motivator, pendidik, pengajar, dan pembimbing. Untuk 

mengetahui usaha guru dalam melaksanakan perannya untuk memotivasi 

berwirausaha siswa tersebut maka dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu : (1) 

usaha guru dalam menumbuhkan minat berwirausaha, (2) menumbuhkan rasa 

percaya diri, (3) usaha guru dalam menumbuhkan jiwa kepemimpinan, (4) usaha 

guru dalam menumbuhkan sikap berorientasi tugas dan hasil, (5) usaha guru 

dalam menumbuhkan sikap berorientasi ke masa depan dan (6) menumbuhkan 

keberanian mengambil resiko dalam berwirausaha. Hal-hal tesebut dipilih karena 

dianggap dapat mewakili peran seorang guru sebagai subyek pendidikan dalam 

memotivasi berwirausaha siswa pada mata diklat Pengelolaan Usaha Boga (PUB) 

di SMK Negeri 3 Wonosari.  
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2. Motivasi 

Perilaku individu tidak berdiri sendiri, selalu ada hal yang mendorongnya 

dan tertuju pada suatu tujuan yang ingin dicapainya. Tujuan atau apa yang ingin 

dicapai tiap individu mungkin hampir sama tetapi bagaimana cara mencapainya 

dan mengapa ia ingin mencapai tujuan tersebut yang berbeda-beda. Tiap individu 

mempunyai dasar sendiri dan faktor-faktor yang mendorong dirinya melakukan 

hal tersebut. Kekuatan yang menjadi pendorong kegiatan individu disebut 

motivasi, yang menunjukkan  suatu kondisi dalam diri individu yang mendorong 

atau menggerakkan individu tersebut melakukan kegiatan mencapai suatu tujuan 

(Nana Syaodikh Sukmadinata, 2004:61) 

 Selain itu, pendapat tentang motivasi yang diutarakan oleh  Gleitman 

adalah keadaan internal organisasi baik manusia ataupun hewan yang 

mendorongnya untuk berbuat sesuatu. Dalam pengertian ini, motivasi berarti 

pemasok daya untuk bertingkah laku secara terarah (Muhibbin Syah, 2007:85) 

Menurut Panji Anoraga (2002:38), motivasi berperan sebagai pendorong 

kemauan dan keinginan seseorang. Inilah motivasi dasar yang mereka usahakan 

sendiri untuk menggabungkan dirinya dengan organisasi dan turut berperan 

dengan baik. Motivasi juga dapat berfungsi mengaktifkan atau meningkatkan 

kegiatan. Suatu perbuatan atau kegiatan yang tidak bermotif atau motifnya sangat 

lemah akan dilakukan dengan tidak sungguh-sungguh, tidak terarah dan 

kemungkinan besar tidak akan membawa hasil. Sebaliknya apabila motivasinya 

besar dan kuat, maka akan dilakukan dengan sungguh-sungguh, terarah dan penuh 
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semangat, sehingga kemungkinan akan berhasil lebih besar (Nana Syaodikh 

Sukmadinata, 2004:63) 

Menurut Oemar Hamalik (2002:175), motivasi mendorong timbulnya 

tingkah laku, mempengaruhi serta mengubah tingkah laku. Jadi fungsi motivasi 

adalah sebagai timbulnya suatu perbuatan, pengarah perbuatan untuk mencapai 

tujuan dan sebagai penggerak. 

Faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya suatu motivasi berwirausaha 

dapat dibagi menjadi faktor dari dalam (instrinsik) dan faktor dari luar (ekstrinsik). 

Faktor dari luar merupakan faktor yang lebih mempengaruhi motivasi seseorang 

karena meski seseorang telah memiliki motivasi di dalam dirinya tetapi jika tidak 

ada dukungan dari luar maka timbul kesenjangan dalam mencapai tujuannya. 

Faktor ekstrinsik yang paling mempengaruhi timbulnya motivasi berwirausaha di 

sekolah adalah usaha guru dalam membangkitkan motivasi berwirausaha. Gurulah 

yang selalu berinteraksi secara langsung dalam kegiatan belajar mengajar. Guru 

harus mempunyai metode mengajar yang tepat dan kreatif sehingga siswa lebih 

tertarik dan termotivasi untuk berwirausaha. 

Motivasi mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu mencapai tujuan 

hidupnya. Motivasi menjadikan seseorang lebih mempunyai kamauan dan lebih 

berjuang untuk memperoleh apa yang diinginkan. Motivasi inilah yang membuat 

seseorang lebih bersemangat mencapai cita-citanya. 

Beberapa teori motivasi yang perlu diketahui adalah : 
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a. Teori dorongan (drive theories), teori ini mengatakan bahwa tingkah laku 

seseorang didorong ke arah suatu tujuan tertentu karena adanya suatu 

kebutuhan. 

b. Teori insentif, mengatakan bahwa adanya suatu karakteristik tertentu pada 

tujuan yang dapat menyebabkan terjadinya tingkah laku ke  arah tujuan 

itu. 

c. Teori motivasi berprestasi, seseorang mempunyai motivasi untuk bekerja 

karena adanya kebutuhan untuk berpresasi 

d. Teori motivasi kompetensi yang menyatakan bahwa setiap manusia 

mempunyai keinginan untuk menunjukkan kompetensi dengan 

menaklukkan lingkungannya (Toeti Soekamto, 1992 :47) 

 

Terdapat empat macam motif yang memegang peranan penting dalam 

kepribadian individu, yaitu: 

a. Motif berpresasi (need of achievment), yaitu motif untuk berkompetensi 

baik dengan dirinya atau dengan orang lain dalam mencapai prestasi yang 

tertinggi 

b. Motif berkuasa (need for power), yaitu motif untuk mencari dan memiliki 

kekuasaan 

c. Motif membantu ikatan (need for affiliation), yaitu motif untuk mengikat 

diri dalam kelompok, berkeluarga dan berorganisasi 

d. Motif takut akan kegagalan (fear or failure), yaitu motif untuk 

menghindarkan diri dari kegagalan. (Nana Syaodikh Sukmadinata, 

2004:70) 

 

Menurut Ngalim Purwanto (2001:63), secara umum tujuan motivasi 

adalah menggerakkan atau menggugah seseorang agar timbul keinginan dan 

kemauan untuk melakukan sesuatu. Motivasi membuat seseorang memperoleh 

atau mencapai tujuan tertentu (makin jelas tujuan yang diharapkan atau yang akan 

dicapai, makin jelas pula bagaimana tindakan motivasi itu dilakukan). Motivasi 

timbul dari dalam diri manusia, tetapi kemunculannya karena rangsangan atau 

dorongan oleh adanya unsur lain dalam hal ini adalah tujuan-tujuan yang 

menyangkut kebutuhan. Maslow berpendapat bahwa kondisi manusia berada 
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dalam kondisi mengejar yang bersinambungan. Jika suatu kebutuhan dipenuhi 

langsung kebutuhan tersebut diganti oleh kebutuhan yang lain. Maslow 

mengemukakan bahwa ada lima kelompok kebutuhan yaitu kebutuhan faal, rasa 

aman, sosial, harga diri dan aktualisasi diri (Josef Winardi, 1997:2) 

Oleh karena itu, untuk menumbuhkan suatu motivasi diperlukan faktor 

dari dalam maupun dari luar diri seseorang. Faktor dari dalam berupa kemampuan 

sesorang untuk memunculkan potensi yang dimiliki agar dapat memacu seseorang 

untuk memiliki suatu keinginan. Sedangkan faktor dari luar adalah faktor yang 

dapat mendorong kemampuan sesorang agar segala potensi yang dimiliki dapat 

memberikan suatu pengaruh dalam mewujudkan sesuatu. Faktor dari luar 

terutama di sekolah adalah guru, usaha guru akan mempengaruhi siswa dalam 

menentukan tindakan dan keinginannya.  

3. Berwirausaha 

Menurut Buchari Alma (2009:22), wirausaha adalah seseorang yang 

memiliki pribadi hebat, produktif, kreatif, melaksanakan kegiatan perencanaan 

bermula dari ide sendiri. Wirausaha mengembangkan kegiatannya dengan 

menggunakan tenaga kerja orang lain dan selalu berpegang pada nilai-nilai 

disiplin dan kejujuran yang tinggi. Seorang wirausaha harus memiliki 

kemampuan yang kreatif dalam menemukan dan menciptakan berbagai ide 

sehingga mampu membuka usaha. 

Menurut Mardiyatmo (2005:4), wirausaha adalah seorang yang 

menciptakan kesejahteraan untuk orang lain yang menemukan cara-cara baru 
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untuk menggunakan resources, mengurangi pemborosan, dan membuka lapangan 

kerja yang disenangi oleh masyarakat. Sedangkan berwirausaha adalah kegiatan 

untuk melakukan suatu usaha. Berwirausaha adalah kegiatan yang berhubungan 

dengan apa dan bagaimana mengelola sebuah usaha mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan dan pemasaran produksi serta persyaratan yang harus dimiliki 

seseorang yang ingin membuka dan menjalankan usaha. Seorang wirausahawan 

haruslah melihat ke depan, berfikir dengan penuh perhitungan, mencari pilihan 

dari berbagai alernatif masalah dan pemecahannya.  

Jadi berdasarkan beberapa pendapat di atas, disimpulkan bahwa wirausaha 

atau lebih tepatnya berwirausaha adalah suatu kegiatan dalam mengelola suatu 

usaha yang dilakukan seseorang yang telah memiliki kemampuan yang cukup, 

memiliki sikap optimis, kreatif, berani mengambil resiko dan lain-lain untuk 

menciptakan kesejahteraan bagi orang lain. Wirausaha selalu berkomitmen dalam 

melakukan tugasnya sampai berhasil. Ia tidak setengah-setengah dalam 

melakukan pekerjaannya. Karena itu ia selalu tekun, ulet, pantang menyerah 

sebelum pekerjaannya berhasil. Tindakannya tidak didasari oleh spekulasi 

melainkan perhitungan yang matang, ia berani mengambil resiko terhadap 

pekerjaannya karena sudah diperhitungkan.  

Oleh karena itu, wirausaha selalu berani mengambil resiko moderat, 

artinya resiko yang diambil tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. 

Keberanian menghadapi resiko yang didukung oleh komitmen yang kuat, 

mendorong wirausaha untuk terus berjuang mencari sampai diperoleh hasil. 
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Hasil-hasil itu harus nyata atau jelas dan obyektif yang merupakan umpan balik 

(feed back) bagi kelanjutan kegiatannya. Dengan semangat dan optimisme yang 

tinggi karena hasil yang diperoleh, maka uang selalu dikelola secara proaktif dan 

dipandang sebagai sumber daya bukan tujuan akhir. 

Berwirausaha merupakan solusi yang dapat mengurangi permasalahan 

pengangguran, terutama bagi siswa SMK. Siswa SMK merupakan tenaga 

produktif yang cukup cepat perkembangannya sehingga mereka dapat 

memciptakan lapangan kerja sendiri tanpa tergantung pada lapangan kerja di luar. 

Oleh karena itu, guru sebagai faktor penting dalam peningkatan mutu pendidikan 

perlu melakukan usaha-usaha sejak dini untuk mengenalkan, mengajarkan dan 

melatih siswa tentang pengetahuan berwirausaha. Usaha tersebut dapat dilakukan 

dengan memotivasi siswa untuk berwirausaha pada mata pelajaran penunjang 

pengetahuan berwirausaha seperti Pengelolaan Usaha Boga.  

4. Usaha Guru dalam Motivasi Berwirausaha 

Hakekat motivasi adalah proses psikologis yang sangat mendasar. 

Bagaimanapun istilah motivasi didefinisikan, ada tiga komponen utama dari 

motivasi, yaitu tujuan, kebutuhan dan dorongan. Tujuan itu timbul karena adanya 

keinginan untuk memenuhi kebutuhan, dimana kebutuhan merupakan stimulus 

internal yang dapat menyebabkan seseorang bertindak. Apabila kebutuhan telah 

ditetapkan, maka akan timbul dorongan yang menyebabkan timbulnya tingkah 

laku atau kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Pencapaian tujuan sebagai hasil 

dari tingkah lakunya dimungkinkan dapat memuaskan kebutuhannya.  



 
 

31 

 

Para ahli mengemukakan bahwa seorang mempunyai keinginan 

berwirausaha karena adanya suatu motif tertentu yaitu motif berprestasi. Motivasi 

berwirausaha merupakan bagian dari motivasi berprestasi yang menekankan pada 

hasrat untuk mencapai hasil yang terbaik guna mencapai kepuasan pribadi. Faktor 

utamanya adalah adanya kebutuhan yang harus dipenuhi. Dalam memotivasi 

seseorang untuk berwirausaha dibutuhkan motif-motif yang mendorong seseorang 

yakin memutuskan untuk berwirausaha. Dorongan tersebut dapat ditumbuhkan 

sejak seseorang masih berada di bangku sekolah yaitu ketika menjadi siswa. 

Dorongan tersebut dapat dilakukan oleh seorang guru sebagai orang terdekat bagi 

siswa ketika berada di sekolah, yaitu dengan menumbuhkan jiwa-jiwa wirausaha 

kepada siswa.  

Motivasi berwirausaha siswa antaralain dapat dilakukan dengan cara 

membangkitkan minat berwirausaha, menumbuhkan rasa percaya diri untuk 

berwirausaha, menumbuhkan jiwa kepemimpinan siswa dalam berwirausaha 

kepemimpinan, menumbuhkan sikap berorientasi ke masa depan, menumbuhkan 

sikap berorientasi tugas dan hasil serta menumbuhkan keberanian dalam 

mengambil resiko untuk berwirausaha. Usaha-usaha tersebut dapat dilakukan oleh 

guru dalam proses belajar mengajar di sekolah, khususnya pada mata diklat 

Pengelolaan Usaha Boga (PUB). 

Motivasi dapat dikatakan sebagai usaha dalam pencapaian prestasi 

seseorang melakukan sesuatu usaha. Adanya motivasi yang baik dalam belajar 

akan menunjukkan hasil yang baik pula. Hal inilah yang dapat dilakukan oleh 
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guru sebagai usaha untuk memotivasi berwirausaha dalam mata diklat 

Pengelolaan Usaha Boga (PUB).  

Usaha-usaha yang dilakukan guru dalam melaksanakan perannya  

memotivasi berwirausaha siswa dapat dilakukan dengan cara membangkitkan 

faktor-faktor motivasi berwirausaha yang telah dimiliki masing-masing siswa 

seperti yang diungkapkan Soeparman Soemahamidjaja (1997:10) yaitu: (1) 

menumbuhkan minat berwirausaha, (2) menumbuhkan rasa percaya diri, (3) 

menumbuhkan jiwa kepemimpinan, (4) menumbuhkan sikap berorientasi tugas 

dan hasil, (5) menumbuhkan sikap berorientasi ke masa depan dan (6) 

menumbuhkan keberanian mengambil resiko dalam berwirausaha. Hal-hal 

tesebut dipilih karena dianggap dapat mewakili peran seorang guru sebagai 

subyek pendidikan dalam memotivasi berwirausaha siswa pada mata diklat 

Pengelolaan Usaha Boga (PUB) di SMK Negeri 3 Wonosari.  

1. Minat  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990:744), minat 

merupakan kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah atau 

keinginan. Apabila memiliki minat terhadap sesuatu maka akan cenderung 

untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap sesuatu tersebut 

sehingga keinginan yang dimiliki akan tercapai.  

Menurut Slameto (2003:180),  minat adalah suatu rasa lebih suka dan 

keterikatan pada suatu hal atau aktifitas tanpa ada yang menyuruh. Minat pada 

dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan diri sendiri dengan sesuatu 
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di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar pula 

minat yang akan ditimbulkan. Suatu minat dapat diekpresikan melalui suatu 

pernyataan yang menunjukkan bahwa lebih menyukai suatu hal dari pada hal 

lainnya dan dapat pula ditunjukkan melalui partisipasi dalam suatu aktifitas. 

Menurut Abdur Rahman Abror (1993:112), minat atau interest bisa 

berhubungan dengan daya gerak yang mendorong kita cenderung atau merasa 

tertarik pada orang, benda ataupun bisa pengalaman yang efektif yang 

dirangsang oleh kegiatan itu sendiri. Dari berbagai pendapat di atas dapat 

disimpulkan bahwa minat merupakan salah satu keinginan pada diri seseorang 

terhadap suatu hal yang menarik perhatiannya, bisa berupa orang, benda, atau 

kegiatan untuk dipelajari lebih lanjut. Sesuatu tersebut mempunyai keinginan 

untuk diwujudkan dalam tindakan nyata yang diawali oleh suatu pengetahuan 

dan informasi mengenai hal yang menarik perhatiannya tersebut sebagai 

wawasan bagi dirinya.  

Minat berwirausaha adalah suatu ketertarikan pada diri seseorang 

terhadap kegiatan wirausaha dan keinginan untuk mempelajarinya lebih lanjut 

dengan cara memanfaatkan kesempatan bisnis yang ada. Minat berwirausaha 

timbul oleh suatu pengetahuan dan informasi mengenai wirausaha yang 

kemudian dilanjutkan pada suatu kegiatan berprestasi untuk melakukan 

kegiatan tersebut. Minat seseorang untuk terjun ke bidang wirausaha dapat 

dipengaruhi oleh faktor dari dalam (faktor internal) maupun dari luar dirinya 

(faktor eksternal). Hal ini sesuai dengan pendapat Suryana (2006:63) yaitu: 
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Minat berwirausaha dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal 

maupun eksternal. Faktor internal yang memicu minat berwirausaha 

adalah pencapaian Locus of control, toleransi, pengambilan resiko, 

motivasi, kemampuan memimpin, nilai-nilai pribadi, pendidikan, 

pengetahuan kewirausahaan, pengalaman, usia, kemandirian, kreatifitas, 

komitmen dan ketidakpuasan. Faktor pemicu yang berasal dari 

lingkungan adalah peluang, model peran, aktifitas, pesaing, incubator 

yang berasal dari lingkungan meliputi keluarga, orang tua, sekolah dan 

jaringan kelompok. 

 

Faktor yang mendorong minat berwirausaha menurut Buchari Alma 

(2009:6-7) adalah lingkungan yang banyak dijumpai kegiatan usaha, guru 

sekolah dan sekolah yang mengajarkan mata pelajaran kewirausahaan, teman 

sepergaulan, lingkungan keluarga, sahabat yang dapat diajak berdiskusi 

tentang ide wirausaha, pendidikan formal, dan pengalaman bisnis kecil-

kecilan. 

Menurut Kasmir (2006 :38), untuk menentukan bidang usaha yang 

akan digeluti tergantung dari lima faktor sebagai berikut : (1) Minat atau 

bakat. Minat atau bakat sudah ada dan dapat timbul dari dalam diri 

seseorang, (2) Modal. Modal secara luas dapat diartikan sebagai uang, (3) 

Waktu. Waktu adalah masa seseorang untuk menikmati hasil dari usahanya, 

(4) Laba. Faktor yang perlu dipertimbangkan adalah besarnya laba yang 

diinginkan, dan (5)  Pengalaman. Pengalaman maksudnya pengalaman 

pribadi pengusaha tersebut atau pengalaman orang lain yang telah berhasil 

dalam melakukan usaha.  

Berdasarkan pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

timbulnya minat berwirausaha pada diri seseorang dipengaruhi oleh faktor 
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internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi lingkungan yang 

banyak dijumpai yaitu lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat dalam 

lingkungan sekolah guru memegang peranan penting dalam memotivasi 

berwirausaha siswa. Menurut A.M. Sardiman (2005:92-94), usaha guru 

dalam menumbuhkan minat berwirausaha siswa dapat dilakukan dengan 

cara: 

a. Menjelaskan tujuan belajar kepada siswa 

Pada awal pembelajaran, terlebih dahulu seorang guru menjelaskan 

Tujuan Instruksional Khusus (TIK) yang akan dicapainya kepada siswa 

khususnya mata pelajaran yang berkaitan dengan kompetensi dasar 

sehingga semakn jelas tujuan belajar yang ingin dicapai. Mata pelajaran 

dalam hal ini adalah Pengelolaan Usaha Boga, sehingga semakin besar 

dorongan yang timbul pada seorang siswa terhadap upaya untuk 

memotivasi berwirausaha. Menjelaskan dan menyampaikan tujuan belajar 

pada dasarnya bertujuan agar siswa dapat memahami tujuan materi yang 

disampaikan oleh guru. Dengan demikian siswa akan termotivasi untuk 

mengaplikasikan dalam kehidupan yang nyata yaitu dengan berwirausaha. 

b. Menciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar 

Hal yang dapat mendorong siswa untuk berwirausaha salah 

satunya dapat dilakukan oleh guru dengan menciptakan suasana yang 

menyenangkan dalam belajar, khususnya untuk mata pelajaran produktif 

seperti Pengelolaan Usaha Boga. Dengan demikian, siswa dapat  belajar 
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lebih baik dalam suasana yang menyenangkan, terbebas dari rasa tegang 

dan akan lebih tertarik pada mata pelajaran tersebut, sehingga dapat 

mendorong siswa untuk berwirausaha karena siswa dapat memahami arti 

dari materi yang disampaikan. 

c. Pemberian penghargaan 

Penghargaan merupakan salah satu alat yang dapat digunakan 

untuk memotivasi berwirausaha siswa. Tujuan dari pemberian hadiah atau 

penghargaan bertujuan untuk membangkitkan atau mengembangkan 

minat. Penghargaan dapat dilakukan dengan cara memberikan tanggapan 

positif. Tanggapan yang positif dapat meningkatkan motivasi siswa 

terhadap minat untuk berprestasi, apalagi jika komentar tersebut diberikan 

pada saat siswa mengerjakan tugas. 

d. Pemberian angka berupa nilai 

Sistem pemberian angka dapat menimbulkan dua hal. Pertama, 

siswa yang mendapatkan angka baik lebih menekankan pada 

keberhasilan. Kedua, siswa yang mendapat nilai jelek lebih banyak 

menekankan pada kegagalan karena pada diri siswa akan berkembang 

rasa rendah diri dan tidak bersemangat terhadap pekerjaan-pekerjaan 

sekolah. 

Terkadang siswa belajar karena ingin memperoleh nilai bagus, 

sehingga mereka belajar dengan giat. Bagi sebagian siswa, nilai dapat 

menjadi motivasi yang kuat untuk belajar. Oleh karena itu, penilaian 
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hendaknya dilakukan agar siswa dapat segera mengetahui hasil kerjanya. 

Penilaian harus dilakukan secara obyektif sesuai dengan kemampuan 

siswa masing-masing. Sistem penilaian dapat membangkitkan siswa 

untuk meningkatkan prestasi belajarnya. Siswa yang mendapat nilai 

bagus secara otomatis akan tahu posisi yang ada pada dirinya.  

e. Pemberian pujian 

Pemberian pujian dapat ditujukan secara verbal maupun nonverbal. 

Biasanya siswa yang menjalani kecemasan dan merasa tergantung pada 

orang lain akan responsif terhadap pujian. Pemberian pujian akan 

mendorong siswa untuk meningkatkan prestasi belajarnya, karena 

semakin naik prestasi belajarnya, seseorang akan mendapatkan lebih 

banyak pujian.  

Sudah sepantasnya siswa yang berprestasi untuk diberikan pujian 

yang bersifat membangun. Motivasi akan tumbuh jika siswa merasa 

dihargai. Pujian tidak selamanya harus dengan kata-kata. Pujian dapat 

dilakukan dengan isyarat, misalnya senyuman dan anggukan yang wajar 

atau dengan tatapan mata yang meyakinkan. Dengan adanya pujian yang 

diberikan oleh guru, maka dampaknya akan membuat siswa lebih optimis 

dalam menghadapi sesuatu dengan kata lain pujian dapat berperan 

sebagai pendorong siswa untuk berprestasi. 
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2. Percaya Diri 

Menurut pendapat Suryana (2001:15), kepercayaan diri merupakan 

suatu paduan sikap dan keyakinan seseorang dalam menghadapi tugas atau 

pekerjaan yang dihadapi. Oleh karena itu, kepercayaan diri ditandai dengan 

keyakinan, optimisme, individualitas dan ketidaktergantungan baik berupa 

modal pengetahuan dan keterampilan. Seseorang yang memiliki kepercayaan 

diri yaitu memiliki keyakinan akan kemampuannya untuk mencapai 

keberhasilan. Orang yang percaya diri memiliki kemampuan untuk 

menyelesaikan tanggung jawabnya dengan sistematis, berencana, efektif dan 

efisien.  

Kepercayaan diri juga selalu ditunjukkan oleh ketenangan, ketekunan, 

kegairahan dan kemantapan dalam melakukan pekerjaan. Seseorang yang 

memiliki kepercayaan diri yang tinggi, relatif lebih mampu menghadapi dan 

menyelesaikan masalah tanpa bantuan orang lain. Pada gilirannya orang yang 

memiliki kepercayaan diri akan memiliki kemampuan untuk bekerja sendiri 

dalam mengorganisir, mengawasi dan meraihnya. Kunci keberhasilan dalam 

bisnis adalah untuk memahami diri sendiri. Adapun usaha guru yang dapat 

dilakukan dalam menumbuhkan rasa percaya diri siswa menurut Soeparman 

Soemahamidjaja (1997:12). yaitu : (1), melatih kemandirian, (2) 

menumbuhkan keyakinan pada kemampuan yang dimiliki, (3) melatih 

keberanian mengambil keputusan dan (4) melatih keberanian tampil di depan 

umum 
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3. Berorientasi Tugas dan Hasil 

Seseorang yang selalu mengutamakan tugas dan hasil adalah orang 

yang selalu mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi, berorientasi pada 

laba, ketekunan dan ketabahan, tekad kerja keras, mempunyai dorongan kuat, 

enerjik dan berinisiatif. Berinisiatif artinya selalu ingin mencari dan memulai. 

Untuk memulai diperlukan niat dan tekad yang kuat. Sekali sukses atau 

berprestasi, maka sukses berikutnya akan menyusul sehingga usahanya 

semakin maju dan berkembang. Dalam kewirausahaan peluang hanya 

diperoleh apabila ada inisiatif. Perilaku inisiatif ini biasanya diperoleh dengan 

cara disiplin diri, befikir kritis, tanggap, bergairah dan semangat berprestasi.  

Usaha yang dapat dilakukan guru dalam menumbuhkan sikap 

berorientasi ke masa depan menurut Soeparman Soemahamidjaja (1997: 14), 

antara lain : (1) pemberian tugas di rumah (pekerjaan rumah), (2) penetapan 

nilai minimal (KKM), (3) memacu keinginan berprestasi, (4) melatih untuk 

bekerja keras dan (5) mengajarkan sikap berorientasi pada laba. 

4. Kepemimpinan  

Seorang wirausaha yang berhasil selalu memiliki sikap kepemimpinan, 

kepeloporan dan keteladanan. Ia selalu ingin tampil berbeda, lebih dulu, lebih 

menonjol, berani mengambil keputusan dan kemampuan manajerial serta 

operasionalnya. Seorang wirausaha akan menggunakan kemampuan 

kreativitas dan keinovatifannya, selalu menampilkan barang dan jasa-jasa 

yang dihasilkannya dengan lebih cepat, lebih dulu dan segera berada di pasar. 
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Seseorang yang mempunyai jiwa kepemimpinan selalu menampilkan produk 

dan jasa-jasa baru dan berbeda sehingga menjadi pelopor baik dalam proses 

produksi maupun pemasarannya. Selain itu, ia mampu memanfaatkan 

perbedaan sebagai suatu yang menambah nilai. Karena itu, perbedaan bagi 

seseorang yang memiliki jiwa berwirausaha merupakan sumber pembaharuan 

untuk menciptakan nilai.  

Seseorang yang berjiwa kepemimpinan selalu ingin bergaul untuk 

mencari peluang, terbuka untuk menerima kritik dan saran yang akan 

dijadikan peluang.  Usaha yang dapat dilakukan guru dalam menumbuhkan 

jiwa kepemimpinan kepada siswa menurut Soeparman Soemahamidjaja 

(1997:15), antara lain : (1) Melatih kedisiplinan, (2) Mengajarkan kemampuan 

mengorganisasi, (3) Terbuka terhadap kritik dan saran dari orang lain dan (4) 

Belajar bekerja sama dengan orang lain. 

5. Berorientasi ke Masa Depan 

Orang yang berorientasi ke masa depan adalah orang yang memiliki 

prespektif dan pandangan ke masa depan. Karena ia memiliki pandangan yang 

jauh ke masa depan, maka selalu berusaha untuk bertanya. Kuncinya pada 

kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dengan yang 

sudah ada sekarang. Meskipun dengan resiko yang mungkin terjadi akan tetap 

tabah untuk mencari peluang dan tantangan demi pembaharuan masa depan. 

Pandangan yang jauh ke depan, membuat wirausaha tidak cepat puas dengan 

karya yang sudah ada sekarang.  
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Jadi tugas guru yang paling utama yaitu memberikan pengetahuan 

yang luas kepada siswa tentang materi pelajaran yang disampaikan. Menurut 

Mulyasa (2007:39-40), ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh seorang 

guru yang mempunyai peran sebagai pengajar dalam memberikan 

pengetahuan kepada siswa, yaitu : 

a. Membuat ilustrasi 

Guru sebagai pengajar dalam memberikan dorongan terhadap 

peserta didik dapat ditempuh dengan membuat ilustrasi dalam mengajar 

mata pelajaran Pengelolaan Usaha Boga. Dalam hal ini, guru dapat 

memberikan ilustrasi dan gambaran tentang apa itu Pengelolaan Usaha 

Boga sehingga siswa dapat lebih memahami apa yang telah disampaikan 

oleh guru. 

b. Menumbuhkan sikap tidak cepat puas 

c. Memberikan pandangan 

Guru sebagai pengajar dalam memberikan dorongan dalam 

memotivasi berwirausaha siswa dapat ditempuh dengan cara memberikan 

pandangan tentang masa depan ilmu Pengelolaan Usaha Boga yang dapat 

diaplikasikan di dunia kerja. 

6. Keberanian Mengambil Resiko 

Kemauan dan kemampuan untuk mengambil resiko merupakan salah 

satu nilai utama dalam kewirausahaan. Wirausaha adalah orang yang lebih 

menyukai usaha-usaha yang lebih menantang untuk mencapai kesuksesan atau 



 
 

42 

 

kegagalan dari pada usaha yang kurang menantang. Dengan demikian, 

keberanian untuk menanggung resiko yang menjadi nilai kewirausahaan 

adalah pengambilan resiko yang penuh dengan perhitungan realistik. 

Kepuasan yang besar diperoleh apabila berhasil dalam melaksanakan tugas-

tugas secara realistik.  

Situasi resiko kecil dan resiko tinggi dihindari karena sumber 

kepuasan tidak mungkin didapat dalam masing-masing situasi tersebut.  

Artinya, wirausaha menyukai tantangan yang sulit tetapi dapat dicapai. 

Wirausaha menghindari situasi resiko yang rendah karena tidak ada tantangan 

dan menjauhi situasi ketidakpastian. Oleh karena itu, wirausaha mengambil 

keputusan yang mengandung potensi kegagalan atau keberhasilan. Pada 

situasi ini ada dua alternatif atau lebih yang harus dipilih, yaitu alternatif yang 

mengandung resiko dan alternatif yang konservatif. 

Pilihan terhadap resiko ini sangat tergantung pada : daya tarik setiap 

alternatif, kesediaan untuk rugi, dan  kemungkinan relatif untuk sukses atau 

gagal. Untuk bisa memilih sangat ditentukan oleh kemampuan wirausaha 

untuk mengambil resiko. Selanjutnya, kemampuan untuk mengambil resiko 

ditentukan oleh keyakinan pada diri sendiri, kesediaan untuk menggunakan 

kemampuan dalam mencari peluang dan kemungkinan untuk memperoleh 

keuntungan serta kemampuan untuk menilai situasi resiko secara realistis. 

Usaha yang dapat dilakukan guru dalam menumbuhkan sikap 

berorientasi ke masa depan menurut Soeparman Soemahamidjaja (1997:17), 
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antara lain : (1)Memberikan tantangan kepada siswa lewat tugas-tugas 

tertentu, (2) Melatih siswa untuk memanfaatkan peluang yang ada dan (3) 

Melatih siswa untuk bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. 

 

C. Pengelolaan Usaha Boga (PUB) 

Salah satu mata pelajaran praktik yang paling dekat hubungannya dengan 

motivasi berwirausaha adalah mata diklat Pengelolaan Usaha Boga (PUB). Mata 

diklat Pengelolaan Usaha Boga merupakan mata pelajaran inti pada program keahlian 

Tata Boga. Mata diklat Pengelolaan Usaha Boga (PUB) merupakan pelajaran yang 

mengungkapkan aneka penerapan prinsip, konsep dan gagasan serta kemampuan 

professional tingkat pelaksanaan dalam pengelolaan suatu usaha. Fungsi dari mata 

diklat Pengelolaan Usaha Boga antara lain sebagai wahana pengembangan 

keterampilan dan sikap profesional dalam sistem pemasaran produktif, memberikan 

pengetahuan praktis untuk mengelola usaha boga skala kecil serta memberikan 

wawasan produktif berskala kecil. 

Mata diklat Pengelolaan Usaha Boga mempunyai tujuan agar siswa : (1) 

mampu memanfaatkan situasi, kondisi dan profesi lingkungan dan keahliannya 

dengan membuka dan mengelola usaha secara profesional, (2) mampu berperan aktif 

secara professional sebagai pelaku pengelola usaha, (3) memiliki sikap dan etos kerja 

sebagai pelaku maupun pimpinan suatu usaha (Depdikbud, 1993:167). Untuk 

mewujudkan tujuan tersebut siswa sangat membutuhkan pengarahan dan bimbingan 

dari guru. Usaha guru dalam memotivasi berwirausaha siswa juga sangat dibutuhkan 
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sebagai motivator utama dalam memotivasi berwirausaha siswa di sekolah yang tidak 

dapat dipisahkan. 

Ruang lingkup mata diklat Pengelolaan Usaha Boga adalah : (1) dasar-dasar 

pengelolaan usaha, (2) tata laksana usaha, (3) kepemimpinan, (4) modal dan biaya 

usaha, (5) pemasaran, (6) perencanaan, (7) pengawasan, (8) proposal dan laporan, (9) 

pengelolaan usaha boga dan penyelenggaraan pameran, dan (10) pengembangan 

usaha (Depdikbud, 1993 :169). Praktik mata diklat Pengelolaan Usaha Boga 

antaralain meliputi pengelolaan restoran khusus yaitu Jepang, Cina, Korea dan 

sebagainya, serta restoran dengan berbagai jenis pelayanan seperti American service, 

Russian dan French service (Depdikbud, 1993:186).  

Selain mata diklat Kewirausahaan, Pengelolaan Usaha Boga merupakan salah 

satu mata diklat yang mengajarkan siswa untuk berlatih berwirausaha. Mata diklat 

Pengelolaan Usaha Boga (PUB) mengajarkan siswa untuk menerapkan pengetahuan 

dan keterampilan yang diperoleh dalam dunia kerja yang sebenarnya. Dalam 

Pengelolaan Usaha boga, siswa diajarkan untuk membuka suatu usaha kecil yang 

bergerak dibidang boga yaitu indusri makanan baik kegiatan produksi maupun 

pelayanan. Selain itu, siswa juga diajarkan untuk memproduksi, mengelola, mengatur 

dan memasarkan hasil usahanya. Standar kompetensi Pengelolaan Usaha Boga, yaitu 

(1) menjelaskan sistem usaha boga, (2) merencanakan usaha jasa boga berdasarkan 

menu, (3) menghitung kalkulasi harga, (4) menyiapkan makanan untuk buffet dan (5) 

mengorganisir operasi makanan dalam jumlah besar (Silabus SMK Negeri 3 

Wonosari). 
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Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengajarkan siswa agar termotivasi 

menjadi wirausaha dengan memperkenalkan dunia usaha yang sebenarnya. Dengan 

mengetahui seluk-beluk dunia usaha yang sebenarnya akan membuat siswa 

mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja, dalam hal ini berwirausaha. 

Dengan berwirausaha diharapkan siswa tidak bergantung pada dunia kerja formal 

seperti perusahaan.  

Berdasarkan hasil observasi, pelaksanaan pembelajaran mata diklat 

Pengelolaan Usaha Boga di SMK N 3 Wonosari dilaksanakan satu kali tatap muka 

setiap minggunya selama 4 jam pelajaran (45 menit x 4 = 180 menit). Proses 

pembelajaran diawali dengan pemberian materi dan penyusunan proposal usaha di 

tatap muka awal dan pada tatap muka selanjutnya digunakan untuk praktik 

pengolahan dan pemasaran produk. Sedangkan pada tatap muka terakhir, siswa 

diminta untuk menyampaikan laporan pelaksanakan usaha yang sudah dijalankan.  

Usaha guru dalam memotivasi berwirausaha dilakukan pada saat 

pembelajaran teori maupun praktik. Misalnya pada kompetensi dasar menjelaskan 

sistem usaha boga, guru menjelaskan macam-macamm usaha boga, cara mendirikan 

suatu usaha dan menyebutkan tujuan serta manfaat mendirikan usaha boga. Dengan 

mengetahui seluk beluk tentang dunia usaha diharapkan siswa menjadi memiliki 

minat untuk mendirikan suatu usaha nantinya. Guru juga mengajarkan siswa untuk 

percaya diri dan berani mengambil resiko dalam berwirausaha, misalnya pada 

kompetensi dasar menyediakan operasi makanan dalam jumlah besar, guru meminta 
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siswa untuk mengorganisasi produksi makanan dan mengawasi proses produksi 

makanan sesuai standar yang ditetapkan.  

Guru juga membekali siswa untuk memiliki sikap berorientasi pada tugas dan 

hasil serta berorientasi ke masa depan, misalnya pada kompetensi dasar 

merencanakan usaha boga berdasarkan menu dan menghitung kalkulasi harga. Hal ini 

dilakukan dengan mengajarkan siswa untuk merancang usaha yang akan dijalankan 

pada pembelajaran PUB dan membebaskan siswa untuk menentukan sendiri laba 

yang diinginkan. Usaha guru tersebut akan memberikan gambaran nyata bagaimana 

mengelola suatu usaha, karena siswa akan menemukan untung-rugi dalam 

berwirausaha. 

 

D. Penelitian Yang Relevan 

Penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilaksanakan yaitu faktor-

faktor yang mewakili usaha guru dalam memotivasi berwirausaha siswa pada mata 

diklat Pengelolaan Usaha Boga (PUB) di SMK Negeri 3 Wonosari relevan dengan 

penelitian sebagai berikut : 

1. Lilis Muliawati (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Usaha 

Guru dalam Membangkitkan Minat Belajar Menggambar Busana di SMK 

Karya Rini.”. Hasil dari penilitian tersebut diperoleh hasil bahwa (1) usaha 

guru dalam membangkitkan minat belajar menggambar busana oleh siswa 

kelas X di SMK Karya Rini termasuk dalam kategori cukup baik dengan skor 

(> 122-183) sebesar 81,1%, (2) usaha guru dalam membangkitkan minat 
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belajar menggambar busana oleh siswa kelas XI di SMK Karya Rini termasuk 

dalam kategori cukup baik dengan skor (> 122-183) sebesar 87,1%, (3) usaha 

guru dalam membangkitkan minat belajar menggambar busana oleh siswa 

kelas XII di SMK Karya Rini termasuk dalam kategoi cukup baik dengan skor 

(> 122-183) sebesar 69,4%, (4) usaha guru dalam membangkitkan minat 

belajar menggambar busana oleh siswa Tata Busana di SMK Karya Rini 

termasuk dalam kategori cukup baik dengan skor (> 122-183) sebesar 78,8%. 

Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa usaha guru dalam rangka 

meningkatkan minat belajar menggambar busana yang dilakukan di SMK 

Karya Rini termasuk dalam kriteria cukup baik. Guru cukup baik dalam 

membangkitkan minat belajar siswa sehingga berpengaruh juga terhadap hasil 

belajarnya. 

2. Tinar Bukarning Tyas Utami (2004) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Hubungan Antara Bimbingan Guru Praktik Menurut Persepsi Siswa dengan 

Prestasi Belajar Praktik Menjahit II Siswa Kelas II Program Keahlian Tata 

Busasa SMK Negeri 3 Klaten”. Dari penelitian ini menunjukkan hasil bahwa 

persepsi siswa dalam pelaksanaan bimbingan guru praktek pada kategori 

cukup (56,47%) dan prestasi belajar praktik menjahit II pada kategori tinggi 

(69,41%). Hasil analisis selanjutnya pada taraf signifikansi 5% menunjukkan 

bahwa adanya hubungan antara bimbingan guru praktik menurut persepsi 

siswa dengan prestasi belajar praktik menjahit II siswa kelas II program 

keahlianTata Busana SMK Negeri 3 Klaten tahun ajaran 2003/2004 dengan 
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koefisien koreksi (r) = 0,384 dan sumbangan efektif bimbingan guru praktik 

terhadap prestasi belajar siswa menjahit II sebesar 14,7%. 

Dari dua penelitian yang relevan di atas dapat diketahui bahwa sebagai subyek 

pendidikan, guru memegang peranan penting dalam menentukan mutu pendidikan. 

Usaha seorang guru baik dalam perannya sebagai motivator, pendidikan, pembimbing 

maupun pegajar akan mempengaruhi perilaku atau tingkah laku siswanya yang akan 

berdampak langsung pada hasil atau prestasi belajar siswa. Dari hasil penelitian diatas 

diketahui menjukkan hal yang  sama yaitu usaha guru dalam  melaksanakan perannya 

masuk dalam kategori cukup baik menurut persepsi siswa. Kategori ini dirasakan 

tidak cukup memuaskan dibandingkan segala usaha yang telah dilakukan seorang 

guru. Untuk itu peneliti memilih judul “Persepsi Siswa Terhadap Usaha Guru Dalam 

Memotivasi Berwirausaha Siswa Pada Mata Diklat Pengelolaan Usaha Boga di SMK 

Negeri 3 Wonosari” untuk lebih mengetahui persepsi siswa terhadap usaha guru 

dalam melaksanakan perannya terutama dalam memotivasi berwirausaha khususnya 

pada mata diklat Pengelolaan Usaha Boga di SMK Negeri 3 Wonosari.  

 

E. Kerangka Berfikir 

Dalam usaha memotivasi berwirausaha siswa tidak cukup hanya 

mengandalkan kesadaran dari siswa itu sendiri, tetapi dari usaha sorang guru yang 

sungguh-sungguh memiliki keinginan yang kuat untuk memotivasi berwirausaha 

dengan tujuan untuk menghasilkan peserta didik yang mandiri, berkualitas dan 

berkompeten di bidangnya masing-masing. Pada dasarnya terdapat berbagai faktor 
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yang mempengaruhi motivasi berwirausaha, yaitu faktor dari dalam (intrinsik) dan 

faktor dari luar (ekstrinsik). Faktor intrinsik merupakan faktor yang berasal dari 

dalam diri siswa sendiri, antara lain minat atau bakat, rasa percaya diri, kreativitas, 

kepemimpinan, keberanian mengambil resiko, kepemimpinan, kemandirian dan lain-

lain. Sedangkan faktor ekstrinsik adalah faktor yang berasal dari luar diri siswa 

seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat.  

Dalam lingkungan sekolah, guru memegang peranan yang paling penting 

dalam  memotivasi siswa untuk berwirausaha. Guru adalah orang yang paling dekat 

dengan siswa disekolah yang harus memahami karakteristik siswanya. Oleh karena 

itu, seorang guru harus melakukan usaha-usaha yang dapat memotivasi siswanya 

untuk berwirausaha. Usaha yang dapat dilakukan guru adalah dengan menumbuhkan 

dan mengembangkan faktor-faktor intrinsik yang dimiliki oleh siswa agar semakin 

termotivasi untuk berwirausaha.  

Usaha guru dalam memotivasi berwirausaha siswa antara lain dengan 

menumbuhkan minat berwirausaha, menumbuhkan rasa percaya diri yang tinggi, jiwa 

kepemimpinan, sikap berorientasi tugas dan hasil, sikap berorientasi ke masa depan 

dan menumbuhkan keberanian mengambil resiko sebagai modal berwirausaha. Usaha 

memotivasi berwirausaha tersebut dapat dilakukan oleh guru pada saat proses belajar 

mengajar pada mata diklat Pengelolaan Usaha Boga (PUB) di sekolah. Mata diklat 

Pengelolaan Usaha Boga merupakan sarana yang efektif untuk mengembangkan 

berwirausaha siswa karena pada mata diklat ini siswa diajarkan untuk terjun langsung 
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dalam mengelola suatu usaha meskipun dalam skala dan lingkup yang relatif lebih 

kecil.  

Dari usaha di atas diharapkan guru dapat memotivasi berwirausaha siswanya. 

Usaha guru tersebut dapat dilihat dari segi siswa melalui persepsi karena siswa yang 

merasakan secara langsung dan mengetahui dengan pasti apa yang dilakukan 

gurunya. Persepsi adalah pendapat dari siswa yang diperoleh melalui pengamatan 

atau bagaimana siswa menginterpretasikan sesuatu dalam hal ini adalah usaha guru 

dalam memotivasi berwirausaha. Setiap siswa memiliki persepsinya masing-masing 

dan tidak selalu memiliki nilai positif. Apabila usaha yang dilakukan guru dapat 

dirasakan langsung oleh siswa maka dengan sendirinya tujuan pembelajaran akan 

tercapai sesuai dengan tuntutan pencapaian kompetensi yang telah ditentukan. Oleh 

sebab itu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi 

siswa tentang usaha guru dengan judul “Persepsi Siswa Terhadap Usaha Guru dalam 

Memotivasi Berwirausaha Siswa pada Mata Diklat Pengelolaan Usaha Boga di SMK 

Negeri 3 Wonosari”. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1 tentang alur 

kerangka berfikir di bawah ini. 
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Gambar 1. Alur Kerangka Berfikir 

Motivasi Berwirausaha 

Faktor Dari Dalam 

(Intrinsik) 

 

Faktor Dari Luar 

(Ekstrinsik) 

 

1. Minat 

2. Rasa percaya diri 

3. Keberanian mengambil 

resiko 

4. Kepemimpinan 

5. Berorientasi pada tugas 

dan hasil 

6. Berorientasi ke masa 

depan 

dan sebagainya. 

Lingkungan sekolah : 

1. Sarana prasarana 

2. Mata pelajaran pendukung 

3. Teman  

4. Media dan metode pembelajaran 

Lingkungan keluarga : 

1. Jenis pekerjaan orang tua 

2. Status ekonomi 

3. Adanya modal usaha 

4. Peran orang tua dan saudara 

 

Lingkungan masyarakat : 

1. Budaya atau adat 

2. Tetangga atau teman 

3. Persaingan yang ketat 

4. Lapangan kerja yang kurang 

Usaha Guru : 

1. Menumbuhkan minat berwirausaha 

2. Menumbuhkan rasa percaya diri 

3. Menumbuhkan jiwa kepemimpinan 

4. Menumbuhkan sikap berorientasi pada tugas 

dan hasil 

5. Menumbuhkan sikap berorientasi ke masa 

depan  

6. Menumbuhkan keberanian mengambil resiko 

 

Usaha Guru Dalam Memotivasi Berwirausaha Siswa 

Usaha Guru 

Keterangan  
 : yang tidak diteliti 

 

  ...... : yang diteliti 

1.  
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F. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berfikir yang telah diuraikan didapat 

rumusan pertanyaan penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menganalisis 

data pertanyaan penelitiannya adalah : 

1. Bagaimana persepsi siswa terhadap usaha guru dalam memotivasi berwirausaha 

pada mata diklat Pengelolaan Usaha Boga (PUB) di SMK Negeri 3 Wonosari 

pada aspek menumbuhkan minat berwirausaha? 

2. Bagaimana persepsi siswa terhadap usaha guru dalam memotivasi berwirausaha 

pada mata diklat Pengelolaan Usaha Boga (PUB) di SMK Negeri 3 Wonosari 

pada aspek menumbuhkan rasa percaya diri untuk berwirausaha? 

3. Bagaimana persepsi siswa terhadap usaha guru dalam memotivasi berwirausaha 

pada mata diklat Pengelolaan Usaha Boga (PUB) di SMK Negeri 3 Wonosari 

pada aspek menumbuhkan jiwa kepemimpinan dalam berwirausaha ?  

4. Bagaimana persepsi siswa terhadap usaha guru dalam memotivasi berwirausaha 

pada mata diklat Pengelolaan Usaha Boga (PUB) di SMK Negeri 3 Wonosari 

pada aspek menumbuhkan sikap berorientasi ke masa depan dalam 

berwirausaha? 

5. Bagaimana persepsi siswa terhadap usaha guru dalam memotivasi berwirausaha 

pada mata diklat Pengelolaan Usaha Boga (PUB) di SMK Negeri 3 Wonosari 

pada  aspek menumbuhkan sikap berorientasi tugas dan hasil dalam 

berwirausaha? 
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6. Bagaimana persepsi siswa terhadap usaha guru dalam memotivasi berwirausaha 

pada mata diklat Pengelolaan Usaha Boga (PUB) di SMK Negeri 3 Wonosari 

ditinjau dari aspek menumbuhkan keberanian mengambil resiko untuk  

berwirausaha? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


