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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan sebagai suatu proses untuk menyiapkan generasi masa 

depan sehingga pelaksanaan pendidikan harus berorientasi pada wawasan  

kehidupan mendatang. Demi kesuksesannya pendidikan telah membentuk 

lembaga-lembaga pendidikan baik yang bersifat formal maupun nonformal. 

Pendidikan formal merupakan lembaga pendidikan yang diadakan oleh 

sekolah tertentu secara taratur, sistematis dan mempunyai jenjang tertentu. 

Pendidikan non formal biasa diselenggarakan oleh lembaga melalui kursus-

kursus dan ketrampilan. Undang-undang no 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menegaskan bahwa “Dalam kehidupan satu bangsa, 

pendidikan mempunyai peranan yang amat penting untuk menjamin 

perkembangan dan kelangsungan kehidupan bangsa yang bersangkutan. 

Menurut Handoko (2001:252) “Motivasi adalah keadaan dalam diri 

seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-

kegiatan tertentu guna mencapai tujuan”. Peranan motivasi instrinsik maupun 

ekstrinsik yang sangat diperlukan karena motivasi bagi pelajar dapat 

mengembangkan aktivitas dan inisiatif, dapat mengarahkan dan memelihara 

ketekunan dalam melakukan kegiatan belajar, karena tidak ada belajar kalau 

tidak ada aktivitas. Ilustrasi ini menunjukkan penegasan bahwa menunjukkan 

penegasan bahwa dalam belajar sangat  memerlukan kegiatan berfikir dan 
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berbuat. Siswa yang belajar berarti memperbaiki kemampuan-kemampuan 

kognitif, afektif maupun psikomotorik dengan meningkatnya kemampuana-

kemampuan tersebut maka keinginan, kemuaan/perhatian pada lingkungan 

sekitar makin bertambah. 

Menurut Rudjianto dan Sumiyatun (2003:87) “Prestasi belajar adalah 

hasil yang diperoleh murid berupa pengetahuan, ketrampilan yang 

dikembangkan disekolah melalui mata pelajaran”. Prestasi belajar merupakan 

bagian akhir dari proses belajar. Banyak siswa yang mengalami masalah 

dalam belajar akibatnya prestasi yang dicapai rendah. Permasalahan yang 

paling penting adalah minat siswa terhadap mata pelajaran khususnya bidang 

study kewirausahaan. Menurut Syah (2003:136) mengemukakan bahwa, “ 

Minat (interest) adalah kecenderungan dari kegairahan yang tinggi atau 

keinginan yang besar terhadap sesuatu”. Minat siswa dapat ditimbulkan 

dengan penerapan secara teknis dalam metode penyampaian materi yang tepat 

serta tidak membosankan siswa. Banyak siswa yang mengalami pemasalahan 

dalam belajar hal ini dapat berakibat pada prestasi yang rendah. 

Untuk mencapai prestasi belajar yang maksimal harus memiliki 

keinginan, minat, cara belajar yang tepat serta lingkungan yang mendukung. 

Jika dalam diri siswa sudah memiliki keinginan untuk meraih prestasi belajar 

yang optimal, juga didukung lingkungan yang baik otomatis siswa akan 

mendapatkan hasil yang memuaskan. 

Pendidikan kejuruan dan teknologi yang diselenggarakan di dalam 

sistem pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah, merupakan 
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bagian yang sangat penting dari sistem pendidikan nasional. Pendidikan 

kejuruan tersebut memiliki kaitan yang langsung dengan proses industrialisasi, 

terutama jika dikaitkan dengan fungsinya yang menyediakan tenaga kerja 

terampil, fleksibel dan menguasai teknologi yang terus meningkat. 

Dunia kerja saat ini dihadapkan pada masalah-masalah 

ketenagakerjaan yang begitu rumit. Pertumbuhan angkatan kerja yang sejalan 

dengan laju pertumbuhan penduduk tidak dapat diimbangi dengan lapangan 

kerja yang baru. Ketidakseimbangan antara pencari kerja dan kesempatan 

kerja yang ada semakin menambah jumlah pengangguran.dengan 

memperhatikan keadaan tersebut, sebagai alternatif lain adalah dengan usaha 

berwiraswasta. Berwiraswasta dipandang sebagai salah satu bentuk usaha 

yang mampu meningkatkan taraf perekonomian masyarakat. Dengan 

wiraswasta masyarakat memiliki kesempatan dalam usaha meningkatkan 

pendapatan/ penghasilan sesuai dengan keahlian usaha yang dimiliki. Dengan 

berwiraswasta akan terbentuk kondisi perkonomian masyarakat yang tumbuh 

dan berkembang secara mantap. Maka dari itu perlu ditanamkan sikap,mental 

dan jiwa berwiraswasta. Untuk mencapai atau memiliki kualitas manusia 

wiraswasta, seseorang harus memiliki kekuatan sebagai modal. Sedang untuk 

memiliki modal kekuatan ini orang harus belajar, sehingga pada dirinya 

terdapat sumber daya  manusia. Sumber daya manusia terkandung didalam 

pribadinya. Besar tidaknya sumber daya manusia itu tergantung pada kuat 

tidaknya pribadi manusia itu. Dari dalam pribadi yang kuat, tumbuhlah 
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motivasi dan potensi untuk maju dan berprestasi, sebaliknya dari pribadi yang 

lemah terpancar benih-benih sikap dan pikiran yanng kerdil dan picik. 

Pengembangan minat berwiraswasta dan sifat kemandirian harus selalu 

didukung, ditunjang dan dikembangkan sehingga siswa yang ingin 

berwiraswasta dan mandiri terpupuk semangatnya dan tinggi kemauannya 

untuk menjalankan usahanya, serta berusaha  meningkatkan prestasi 

belajarnya. Namun tidak semua siswa mempunyai minat untuk berwiraswasta, 

hal ini karena setiap siswa mempunyai latar belakang, kemampuan, keahlian, 

ketrampilan, bakat dan pengalaman yang berbeda-beda. 

Dengan latar belakang diatas, maka peneliti tuangkan dalam bentuk 

penelitian dengan judul : “PENGARUH MOTIVASI DAN PRESTASI 

BELAJAR PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN TERHADAP MINAT 

BERWIRASWASTA SISWA SMK MUHAMMADIYAH 2 

KARANGANYAR ”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Untuk membatasi permasalahan yang akan dipecahkan agar tidak 

terjadi penyimpangan di dalam pembahasan ataupun penyusunan skripsi ini 

penulis hanya membatasi dan membahas masalah-masalah tentang:  

1. Motivasi Belajar Siswa Kelas XI SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar 

2. Prestasi Belajar Pendidikan Kewirausahaan Siswa Kelas XI SMK 

Muhammadiyah 2 Karanganyar 
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3. Minat Berwiraswasta Siswa Kelas XI SMK Muhammadiyah 2 

Karanganyar 

 

C. Rumusan Masalah 

Setiap Perguruan tinggi ataupun sekolahan dalam rangka mencapai 

tujuan Pendidikan Nasioanal dihadapkan pada berbagai masalah, dimana 

masalah tersebut merupakan suatu hambatan atau rintangan suatu perusahaan 

di dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Masalah yang akan penulis 

kemukakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Adakah pengaruh yang positif dan signifikan motivasi belajar dengan 

minat berwiraswasta siswa SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar? 

2. Adakah pengaruh yang positif dan signifikan prestasi belajar pendidikan 

kewirausahaan dengan minat berwiraswasta siswan SMK Muhammadiyah 

2 Karanganyar? 

3. Adakah pengaruh yang positif dan signifikan motivasi belajar dan prestasi 

belajar pendidikan kewirausahaan dengan minat berwiraswasta siswa 

SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian akan terarah apabila dirumuskan tujuan dari penelitian 

tersebut, karena dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai arah 

penelitian yang ingin dicapai, sehingga dalam penelitian ini penulis 

merumuskan tujuan sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang positif dan signifikan 

antara motivasi belajar dengan minat berwiraswasta siswa SMK 

Muhammadiyah 2 Karanganyar. 

2. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara prestasi belajar 

pendidikan kewirausahaan dengan minat berwiraswasta siswa SMK 

Muhammadiyah 2 Karanganyar. 

3. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara motivasi belajar dan 

prestasi belajar pendidikan kewirausahaan dengan minat berwiraswasta 

siswa SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian diharapkan memiliki manfaat terutama : 

1. Bagi Sekolah Menengah Kejuruan 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat digunaan sebagai bahan acuan 

dalam meningkatkan mutu pendidikan dan menyebarluaskan informasi arti 

pentingnya pendidikan kewirausahaan dalam rangka menumbuhkan minat 

berwiraswasta. 

2. Bagi Peneliti Lain 

Untuk menambah bahan referensi dan dasar bagi penelitian selanjutnya. 
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F. Sistematika Sekripsi 

Untuk mengetahui gambaran dari skripsi ini maka disusun sistematika 

skripsi sebagai berikut: 

BAB   I     PENDAHULUAN. 

Pada Bab I memuat tentang: latar belakang masalah, pembatasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat 

penelitian. 

BAB  II     LANDASAN TEORI. 

Pada Bab ini memuat tentang pengertian motivasi belajar siswa, 

pengertian prestasi belajar, pengertian pendidikan kewirausahaan, 

tujuan pendidikan kewirausahaan, penilaian prestasi belajar 

kewirausahaan, pengertian minat berwiraswasta, kerangka 

pemikiran dan hipotesis. 

BAB  III    METODE PENELITIAN. 

Pada Bab III memuat tentang pengertian metode penelitian, bentuk 

metode penelitian, penentuan obyek penelitian, variabel penelitian, 

sumber data, teknik pengumpulan data, teknik uji prasyarat 

analisis, teknik analisis data. 

BAB  IV   HASIL PENELITIAN. 

Pada Bab IV memuat tentang gambaran umum keadaan SMK 

Muhammadiyah 2 Karanganyar,  penyajian data, uji persyaratan 

analisis data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian. 
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BAB    V   KESIMPULAN. 

Pada Bab V ini berisi kesimpulan dan saran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




