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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan faktor penting dalam membentuk dan 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai tenaga pengisi pembangunan 

yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan kualitas 

sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh 

melalui berbagai upaya produktif dan kreatif oleh seluruh komponen bangsa, agar 

generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan 

dan lindungan sesuai dengan potensinya. 

Seiring dengan tingginya pertumbuhan jumlah sekolah - sekolah unggulan 

maka tingkat persaingan di antara sekolah-sekolah tersebut dalam memperebutkan 

calon siswa juga akan semakin tinggi. Hanya tersedia satu jalan bagi sekolah yang 

ingin bertahan dalam persaingan tersebut, yaitu melalui kualitas lulusan yang 

dihasilkannya. Banyak contoh dimana lulusan sebuah Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) tidak diterima bekerja di suatu perusahaan karena gelar 

kelulusan yang dimilikinya tidak sebanding dengan keahlian dan keterampilan 

yang dimiliki.  

Persaingan tenaga kerja dalam era globalisasi juga merupakan salah satu 

hal yang tidak bisa dielakkan. Dalam hal ini angkatan kerja Indonesia harus 

bersaing untuk mendapatkan kesempatan kerja yang ada. Akan tetapi banyak 

kemampuan anak-anak lulusan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) yang masih 

kurang memadai untuk bekerja.  
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Pendidikan Kejuruan adalah pendidikan yang diarahkan untuk 

mempelajari bidang spesialisasi agar para lulusan SMK memiliki keahlian tertentu 

diantara berbagai bidang keahlian. Menurut Abdurahman (2000), pendidikan 

menengah kejuruan adalah untuk mempersiapkan pekerjaan peserta didik yang 

konvensional, dimana pendidikan harus diarahkan pada kemampuan 

mengakomodasikan kepentingan - kepentingan lapangan kerja yang konvensional 

pula. Namun sampai saat ini SMK masih memperhatikan proses belajar kognitif 

dari pada psikomotorik, meskipun  pada tingkat wacana kalangan SMK sadar 

betul bahwa mereka harus mempersiapkan peserta didiknya untuk siap bekerja. 

Padahal, sudah sejak lama kalangan SMK ingin menerapkan konsep mulai dari 

dunia kerja dan berakhir di dunia kerja.  

Peran SMK di kancah persaingan pasar global dalam rangka menyiapkan 

tenaga menengah terampil, semakin menunjukkan trend yang kurang 

menggembirakan apabila ditinjau dari segi jumlah lulusan yang berkompeten dan 

lulusan yang bekerja. Menurut Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPSRI), 

jumlah pengangguran di Indonesia sesuai dengan tingkat pendidikan tertinggi 

yang ditamatkan dalam empat tahun terakhir yaitu tahun 2008, 2009, 2010, dan 

2011 diperoleh data bahwa jumlah pengangguran didominasi oleh lulusan SMA 

dan SMK.  Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip pada tanggal 

(21/03/2012)  tersebut dikatakan, dibanding kondisi di Februari 2011, tingkat 

pengangguran  tertinggi adalah  masyarakat lulusan Sekolah Menengah Atas 

(SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 10,66% dan 10,43%. Hal 

ini juga terjadi di SMK Negri 2 Salatiga dimana para lulusannya yang belum 
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bekerja mencapai lebih dari 30%. Dari kenyataan tersebut jelas bahwa lulusan 

SMK masih mempunyai begitu banyak permasalahan. Mulai dari tidak siapnya 

masuk dunia kerja, tidak sesuainya keahlian yang dimiliki dengan kebutuhan 

pasar, minimnya kompetensi keahliannya yang dimiliki sehingga hanya menjadi 

tenaga kerja pabrikan, rendahnya penghargaan dunia industri terhadap keahlian 

lulusan dari SMK, dalam arti upah yang didapat sangat rendah, produk yang 

dihasilkan oleh lulusan SMK tidak laku dijual di pasar nasional. Dan masih 

banyak lagi permasalahan yang di hadapi termasuk kebijakan pendukung dan 

perhatian  dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. 

Dalam mengantisipasi persaingan global tersebut, maka  melalui Renstra 

Depdiknas 2005 - 2009  pemerintah telah menetapkan perlunya memperluas akses 

terhadap pendidikan di SMK. Perluasan SMK itu dilaksanakan melalui 

penambahan program pendidikan kejuruan yang lebih fleksibel sesuai dengan 

tuntutan pasar kerja yang berkembang. Sementara itu, dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Pendidikan Nasional tahun 2005 - 2025 

telah diproyeksikan target pertumbuhan SMK secara bertahap dan berkelanjutan 

yang mengarah kepada semakin banyaknya jumlah SMK dibandingkan dengan 

SMA hingga mencapai rasio perbandingan 70:30 pada tahun 2025. 

Hal tersebut diatas juga bertujuan bagi para lulusan peserta didik agar 

memiliki pengetahuan dan keterampilan yang berkualitas serta sikap teladan, 

dalam rangka ikut berpartisipasi dalam persaingan dunia kerja. Sehingga masalah 

kewirausahaan saat ini menjadi penting dan perlu ditumbuhkan karena dapat 

mengurangi pengangguran dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan, disamping 
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itu juga dapat mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat.  

Motivasi berwirausaha menjadi hal yang sangat penting dan merupakan 

salah satu faktor dari dalam diri siswa yang juga menentukan berhasil tidaknya 

siswa untuk menjadi wirausaha. Motivasi berwirausaha siswa kerap dianggap 

sebagai akar dari permasalahan banyaknya pengangguran lulusan SMK. Seperti 

halnya di SMK Negri 2 Salatiga, dimana dari 452 jumlah siswa yang lulus tahun 

2012 ini hanya 7 dari total siswa yang menjadi wirausaha atau bisa dikatakan 1, 

55 % dari total jumlah siswa. Hal ini juga diperkuat dari data Bursa Kerja Kursus 

(BKK) di SMK tersebut, bahwa para siswanya belum memiliki motivasi yang 

tinggi  untuk bekerja secara mandiri. Ini dikarenakan siswa belum cukup mampu 

dan percaya diri dengan keterampilan yang dimiliki untuk berwiruasaha. 

Kebanyakan dari mereka hanya mau bekerja menjadi karyawan atau ikut dengan 

orang lain. Sejalan dengan hal tersebut, maka Sekolah Menengah Kejuruan 

bertekad untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, dan tekad ini harus 

diimbangi dengan upaya untuk meningkatkan motivasi berwirausaha.   

Motivasi merupakan keadaan dalam diri individu yang mendorong 

perilaku ke arah tujuan yang ingin dicapai. Motivasi juga dapat dikatakan sebagai 

keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan, menjamin 

kelangsungan dan memberikan arah kegiatan belajar,sehingga diharapkan tujuan 

dapat tercapai. Dalam berwirausaha, motivasi sangat diperlukan, sebab seseorang 

yang tidak mempunyai motivasi menjadi wirausaha, tidak akan mungkin 

melakukan kegiatan seperti berwirausaha. Hasil penelitian  Koesworo, dkk (2006) 
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mengatakan bahwa motivasi berwirausaha berkorelasi dengan keberanian 

seseorang untuk menanggung resiko yang inheren dalam aktivitas kewirausahaan. 

Semakin berani seseorang untuk menanggung resiko, semakin tinggi pula 

motivasinya untuk menjadi seorang wirausahawan. Kebanyakan siswa di SMK 

belum memiliki motivasi yang tinggi untuk  melakukan kegiatan kewirausahaan, 

padahal materi pelajaran yang diajarkan adalah sebagai bekal dasar untuk 

berwirausaha. 

Perilaku kewirausahaan sebenarnya tidak hanya mutlak harus dimiliki oleh 

orang-orang yang telah memasuki dunia usaha saja atau timbul ketika seseorang 

telah menjadi pengusaha. Melihat kenyataan di atas, siswa tidak cukup hanya 

menguasai teori - teori, tetapi juga mau dan mampu menerapkannya dalam 

kehidupan sosial. Siswa tidak hanya mampu menerapkan ilmu yang diperoleh di 

bangku sekolah, tetapi juga mampu memecahkan berbagai persoalan yang 

dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan yang demikian adalah 

pendidikan yang berorientasi pada pembentukan jiwa entrepreneurship. Yaitu 

jiwa keberanian dan kemauan menghadapi problema hidup dan kehidupan secara 

wajar, jiwa kreatif untuk mencari solusi dan mengatasi problema tersebut, jiwa 

mandiri dan tidak bergantung pada orang lain.  Oleh karena itu, setelah selesai 

ikut bekerja dalam kegiatan Praktek Kerja Industri, para siswa SMK diharapkan 

akan mempunyai kepribadian yang kuat, yaitu memiliki semangat kerja keras, 

sikap mental berwirausaha, moral yang tinggi, keterampilan berwirausaha, 

kepekaan terhadap arti lingkungan, keinginan berprestasi, mampu 

mengembangkan ide dengan baik serta mampu untuk mengembangkan peluang. 
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Motivasi terdiri dari dua bagian yaitu motivasi intrinsik, berkenaan dengan 

motivasi yang timbul dari dalam diri individu sendiri tanpa ada paksaan atau 

dorongan orang lain, tetapi atas dasar kemauan sendiri. Sedangkan motivasi 

ekstrinsik, yaitu motivasi yang timbul sebagai akibat pengaruh dari luar individu, 

apakah karena adanya ajakan, suruhan, atau paksaan dari orang lain. Penguatan 

yang berasal dari luar nantinya akan mereduksi motivasi untuk melakukan 

sesuatu. (Bandura, 1977). 

Salah satu faktor dari luar individu yang dapat mempengaruhi motivasi 

didapatkan dari adanya pengamatan tentang lingkungan sekitar, salah satunya 

adalah belajar dari pengalaman orang lain atau disebut dengan Vicarious 

Experience, hal ini berkaitan dengan pengalaman individu dalam mengamati aksi 

atau tindakan orang lain sebagai modelnya. Dalam teori belajar social learning, 

Albert Bandura menyatakan bahwa banyak orang belajar tentang perilaku melalui 

peniruan, bahkan terkadang tanpa adanya penguatan (reinforcement) yang 

diterima. Teori belajar sosial ini menjelaskan bagaimana kepribadian seseorang 

berkembang melalui proses pengamatan, dimana sesorang belajar melalui proses 

observasi terhadap perilaku orang yang dianggap memiliki nilai lebih dibanding 

dirinya. Sehingga motivasi seseorang bisa muncul atau bahkan bertambah jika hal 

ini dilakukan, karena semakin tinggi pengaruh dari sumber ini maka akan semakin 

tinggi pula individu tersebut menganggap orang lain memiliki kesamaan dengan 

dirinya. 

Atas dasar pemikiran diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah apakah ada pengaruh vicarious experince terhadap motivasi berwirausaha 
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pada siswa SMK Negri 2 Salatiga?. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, 

peneliti tertarik untuk menguji  secara empirik dengan mengadakan penelitian 

yang berjudul “Pengaruh Vicarious Experience terhadap Motivasi 

Berwirausaha pada Siswa SMK N 2 Salatiga”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui pengaruh vicarious experience terhadap motivasi 

berwirausaha pada siswa SMK N 2 Salatiga. 

2. Untuk mengetahui tingkat motivasi berwirausaha pada siswa SMK N 2 

Salatiga sebelum dan sesudah diperlihatkan video vicarious experience. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Bagi sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada 

sekolah tentang motivasi berwirausaha sehingga sekolah dapat memberikan 

bimbingan dan arahan kepada guru bahwa vicarious experience dapat menjadi 

sebuah cara untuk meningkatkan motivasi berwirausaha pada siswa. 

2. Bagi ilmuan psikologi 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan 

menambah wacana pemikiran untuk mengembangkan, memperdalam, dan 

memperkaya khasanah teoritis mengenai pengaruh vicarious experience 

terhadap motivasi berwirausaha. 


