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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dan tidak dapat 

dilepaskan dari kehidupan seseorang baik dalam keluarga, masyarakat dan 

bangsa. Kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh tingkat keberhasilan 

pendidikan. Negara Indonesia sebagai negara berkembang dalam 

pembangunan membutuhkan sumber daya manusia yang dapat diandalkan, 

pembangunan. 

Tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional No. 20 tahun 2003 Pasal 3 adalah sebagai berikut : 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.   

 

Peranan pendidikan dalam era pembangunan adalah untuk membantu 

pembangunan manusia dalam pengembangan diri agar dapat menghadapi 

segala rintangan dan tantangan. Untuk itu dibutuhkan pribadi-pribadi yang 

berjiwa kritis, jujur, bertanggung jawab, memiliki motivasi yang kuat untuk 

berprestasi, memiliki ketrampilan, professional, serta berwawasan luas dan 

mendalam. 
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Jenjang pendidikan sekolah terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan 

menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan menengah diselenggarakan 

untuk melanjutkan atau memperluas pendidikan dasar serta menyiapkan 

peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan 

mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan 

alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuannya lebih lanjut dalam 

dunia kerja atau pendidikan tinggi. 

Pendidikan menengah terdiri dari pendidikan umum, pendidikan 

kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan dan pendidikan agama. 

Salah satu bentuk pendidikan menengah adalah Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK). Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 

Pasal 15 menyebutkan bahwa “pendidikan kejuruan merupakan pendidikan 

menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja, dalam 

bidang tertentu”. 

Sesuai dengan tujuan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yaitu 

menciptakan tenaga kerja tingkat menengah, siswa diharapkan mampu 

mengisi kebutuhan tenaga kerja pada instansi pemerintah maupun swasta. 

Siswa SMK setelah lulus akan mencari pekerjaan sesuai dengan keahlian yang 

dimiliki. Walaupun demikian tidak semua lulusan SMK mendapatkan 

pekerjaan, sehingga dapat menimbulkan pengangguran. Banyaknya jumlah 

pengangguran disebabkan tidak relevannya produk lembaga pendidikan 

dengan kebutuhan atau daya tampung lapangan kerja, produk lembaga 
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pendidikan disinyalir rendah kualitasnya sehingga diragukan kepemilikan 

skillnya untuk menggeluti lapangan kerja yang tersedia. 

Pembangunan akan semakin berhasil jika ditunjang oleh wirausahawan 

yang dapat membuka lapangan kerja karena kemampuan pemerintah sangatlah 

terbatas. Menurut Soedjono dalam (Suryana, 2003:89) mengungkapkan 

bahwa, “Proses kewirausahaan atau tindakan kewirausahaan dipengaruhi oleh 

faktor-faktor pemicu, salah satunya adalah kemampuan efektif yang 

mencakup sikap, nilai-nilai aspirasi, perasaan dan emosi”. Atas dasar itulah, 

maka dapat diartikan bahwa seseorang yang berwirausaha perlu 

menumbuhkan minat didalam dirinya sehingga tindakan untuk berwirausaha 

dapat terbentuk. Menurut Walgito (2004:234) mengemukakan, “Minat 

(interest), yaitu motif yang timbul karena organisme tertarik pada objek 

sebagai hasil eksplorasi, sehingga organisme mempunyai minat terhadap 

objek yang bersangkutan”. Tumbuhnya minat dipengaruhi oleh masuknya 

informasi secara memadai tentang objek yang diminati. Informasi 

keberhasilan sebuah usaha memunculkan pemahaman kepada siswa bahwa 

wirausaha memiliki prospek keberhasilan yang sudah terbukti. Selain itu, 

munculnya minat terhadap sesuatu sangat dipengaruhi bagaimana sikap siswa 

terhadap status itu. Martabat sebagai wirausaha yang tinggi akan 

menggerakkan siswa untuk berminat terhadap wirausaha juga. Dengan adanya 

minat berwirausaha pada siswa maka setelah mereka lulus dari sekolah 

mereka akan dapat memperoleh pandangan dalam berwirausaha dan membuka 
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usaha dengan modal pengetahuan, ketrampilan, dan modal uang yang mereka 

miliki. 

Tumbuhnya minat berwirausaha pada diri siswa apabila lingkungan 

juga ikut mendukung karena minat terbentuk dari lingkungan, terutama 

lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga menurut Rahman (2002:38) 

“Lingkungan yang dialami anak dalam berinteraksi dengan anggota keluarga, 

baik interaksi secara langsung maupun tidak langsung”. Keluarga merupakan 

lembaga pertama dalam kehidupan anak, tempat ia belajar dan menyatakan 

diri sebagai makhluk sosial. Keluarga memberikan dasar pembentukan 

tingkah laku, watak, moral dan pendidikan kepada anak. Peran orangtua 

sebagai model sangatlah penting dan akan memberikan arah pada pemilihan 

pekerjaan anak, terutama apabila anak memilih untuk berwirausaha. 

Selain itu, tumbuhnya minat berwirausaha juga tidak lepas dari 

pengaruh prestasi belajar yang berkualitas dalam proses pendidikan. Menurut 

Tirtonegoro (2001:43) “Prestasi belajar adalah hasil dari pengukuran serta 

penilaian usaha belajar yang dinyatakan dalam bentuk angka, huruf, maupun 

kalimat yang dapat mencerminkan hasil yang sudah dicapai oleh setiap anak 

dalam periode tertentu”. Prestasi belajar kewirausahaan menggambarkan hasil 

yang dicapai akibat adanya kewajiban bagi siswa untuk mengikuti kegiatan 

pembelajaran kewirausahaan. Kegiatan pembelajaran kewirausahaan terjadi 

dalam waktu yang telah ditentukan dengan batasan-batasan dan dapat 

diketahui hasilnya melalui pencapaian prestasi baik minimal maupun 

maksimal.  
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SMK Pancasila 8 Slogohimo juga membekali siswanya dengan 

pengetahuan kewirausahaan yang terdapat dalam mata pelajaran 

kewirausahaan, yang berarti siswa diharapkan mampu mengembangkan usaha 

yang bersifat mandiri. Keinginan untuk mengembangkan wirausaha di 

kalangan siswa terus didorong agar siswa mempunyai keyakinan dan 

kepercayaan diri sehingga dapat membuka usaha sendiri dan tidak bergantung 

pada orang lain. Keinginan siswa untuk menekuni kewirausahaan mungkin 

timbul setelah dihadapkan dengan lingkungan keluarga yang mendukung dan 

prestasi mata pelajaran kewirausahaan, sehingga siswa terdorong untuk 

mengembangkan usaha sendiri. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas maka 

hubungan antara lingkungan keluarga dan prestasi belajar dengan minat 

berwirausaha di pandang  perlu diteliti dan dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu 

peneliti mengambil judul “Kontribusi Lingkungan Keluarga dan Prestasi Belajar 

Kewirausahaan Terhadap Minat Berwirausaha Pada Siswa Kelas XI Program Keahlian 

Akuntansi SMK Pancasila 8 Slogohimo Tahun Ajaran 2011/2012”. 

B. Pembatasan Masalah 

Permasalahan yang terkait dengan masalah diatas sangat luas maka 

untuk menghindari kesalahan maksud sehingga penelitian akan mudah terarah 

maka penulis membatasi ruang lingkup dan fokus masalah yang diteliti 

sebagai berikut : 

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada siswa kelas XI program keahlian 

akuntansi di SMK Pancasila 8 Slogohimo tahun ajaran 2011/2012. 
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2. Lingkungan keluarga adalah daerah yang didalamnya terdiri dari orang tua dan 

anak yang didasari atas cinta kasih dan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. 

3. Prestasi belajar kewirausahaan yaitu nilai ujian mid semester mata pelajaran 

kewirausahaan kelas XI program keahlian akuntansi di SMK Pancasila 8 

Slogohimo tahun ajaran 2011/2012. 

4. Minat berwirausaha yang dimaksudkan disini adalah tanggapan siswa yang berupa 

sikap yang diikuti adanya usaha dan kemauan karena adanya motivasi siswa untuk 

tertarik mempelajari, dan menjadi wirausaha. 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka masalah dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh yang positif antara lingkungan keluarga terhadap minat 

berwirausaha siswa kelas XI program keahlian akuntansi SMK Pancasila 8 

Slogohimo tahun ajaran 2011/2012? 

2. Adakah pengaruh yang positif antara prestasi belajar kewirausahaan terhadap 

minat berwirausaha siswa kelas XI program keahlian akuntansi SMK 

Pancasila 8 Slogohimo tahun ajaran 2011/2012? 

3. Apakah lingkungan keluarga dan prestasi belajar kewirausahaan secara bersama-

sama berpengaruh positif terhadap minat berwirausaha siswa kelas XI program 

keahlian akuntansi SMK Pancasila 8 Slogohimo tahun ajaran 2011/2012? 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan keluarga terhadap minat berwirausaha 

siswa kelas XI program keahlian akuntansi SMK Pancasila 8 Slogohimo 

tahun ajaran 2011/2012. 

2. Untuk mengetahui pengaruh prestasi belajar kewirausahaan terhadap minat 

berwirausaha siswa kelas XI program keahlian akuntansi SMK Pancasila 8 

Slogohimo tahun ajaran 2011/2012. 

3. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan keluarga dan prestasi belajar 

kewirausahaan secara bersama-sama terhadap minat berwirausaha siswa kelas XI 

program keahlian akuntansi SMK Pancasila 8 Slogohimo tahun ajaran 

2011/2012. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun hasil penelitian diharapkan akan bermanfaat antara lain di bawah ini : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai sumbangan karya ilmiah bagi perkembangan ilmu pengetahuan baik 

bagi UMS pada khususnya maupun bagi mahasiswa pada umumnya tentang 

pengaruh lingkungan keluarga dan prestasi belajar terhadap minat 

berwirausaha. 

b. Penelitian ini berguna untuk referensi dalam penelitian sejenis berikutnya. 

 

 



8 

 

2. Kegunaan Praktis 

a. Memberikan masukan bagi pihak pendidik, agar tidak jenuh memberikan 

motivasi kepada siswa agar lebih giat belajar dan menumbuhkan jiwa 

kewirausahaan bagi siswa. 

b. Memberikan masukan bagi siswa agar mampu mengambil langkah-langkah 

yang tepat dalam upaya meningkatkan perhatian pada bidang kewirausahaan 

yang berguna praktis untuk kehidupannya sehingga mendorong minat untuk 

berwirausaha. 


