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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH  

Pendidikan memainkan peranan yang sangat penting dalam 

mempersiapkan generasi penerus bangsa yang berkualitas serta berdaya saing 

guna menghadapi berbagai tantangan dari perkembangan zaman. Dalam 

penyelengaraannya, jenjang pendidikan terbagi ke dalam  pendidikan dasar, 

pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan menengah 

terdiri dari pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, 

pendidikan agama dan pendidikan kedinasan. Menurut Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional tahun 2003 Pasal 15, “pendidikan kejuruan merupakan 

pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja 

dalam bidang tertentu”. Selain dipersiapkan untuk bekerja, lulusan SMK 

diharapkan mampu berwirausaha dan membuka lapangan kerja sendiri, 

mengingat jumlah lapangan pekerjaan tidak sebanyak jumlah pencari kerja.  

Untuk mampu berwirausaha dan membuka lapangan kerja sendiri, selain 

berbekal ketrampilan, setiap siswa SMK juga harus mempunyai minat untuk 

berwirausaha. Syah (2003:136) mengemukakan bahwa minat (interest) adalah 

kecenderungan dari kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap 

sesuatu. Menurut Kasmir (2007:16), “wirausahawan (entrepreneur) adalah orang 

yang berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai 

kesempatan”. Wulandari (2013) mengemukakan bahwa minat berwirausaha 

adalah suatu keinginan, ketertarikan, kemauan seseorang terhadap nilai-nilai 

wirausaha. Ketertarikan terhadap nilai-nilai wirausaha sebaiknya dipupuk sejak 

dini.  

Pengangguran terjadi karena jumlah penawaran kesempatan kerja baik 

yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta tidak sebanding dengan jumlah 

tenaga kerja yang ada. Menurut Saiman (2009:22), “jalan satu-satunya untuk 

mengatasi masalah tersebut adalah siswa dibekali dengan ketrampilan 

berwirausaha”. Mereka yang mempunyai ketrampilan berwirausaha setelah lulus 
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sekolah/kuliah maupun berhenti sekolah/kuliah ditengah jalan tetap memperoleh 

penghasilan dan pada akhirnya mencapai kesejahteraan yang diharapkan tanpa 

harus mengandalkan untuk menjadi pegawai/karyawan di suatu perusahaan. 

Untuk membekali siswa dengan ketrampilan berwirausaha, hendaknya didahului 

dengan menumbuhkan minat berwirausaha dalam diri siswa agar siswa 

termotivasi untuk membekali diri dengan ketrampilan berwirausaha. Minat 

berwirausaha penting untuk ditumbuhkan sejak dini dalam diri setiap siswa, guna 

mempersiapkan siswa menghadapi berbagai kemungkinan yang akan terjadi 

ketika lulus kelak, misalnya tidak tertampung dalam lapangan kerja formal 

maupun tidak adanya kesempatan kerja.  

Minat berwirausaha akan mendorong seseorang untuk belajar dan 

membekali diri dengan berbagai ketrampilan berwirausaha sehingga mempunyai 

keberanian untuk membuka atau memulai usahanya dalam berbagai kesempatan. 

Setiap siswa di sekolah, tidak terkecuali siswa SMK Taruna Pulokulon program 

keahlian akuntansi juga harus memiliki minat berwirausaha dan ketertarikan 

untuk berwirausaha yang akan mendorong siswa untuk membekali diri dengan 

ketrampilan berwirausaha yang siap diterapkan setelah lulus kelak. Harapannya, 

siswa SMK Taruna Pulokulon program keahlian akuntansi juga mempunyai 

minat berwirausaha yang tinggi agar siswa termotivasi untuk membekali diri 

dengan ketrampilan berwirausaha yang dapat diaplikasikan setelah lulus SMK 

dan siswa tidak perlu lagi susah payah bersaing untuk mendapatkan pekerjaan.  

Hasil wawancara dengan beberapa guru di SMK tersebut, diperoleh 

informasi bahwa masih banyak siswa yang setelah lulus ingin bekerja di pabrik 

dan perusahaan baik yang ada di dalam kota maupun yang ada di luar kota. 

Selain itu, hasil wawancara dengan beberapa siswa menunjukkan ada beberapa 

siswa yang ingin membuka usaha setelah lulus, tetapi lebih banyak siswa yang 

menyatakan setelah lulus ingin mencari pekerjaan. Ada yang ingin bekerja di 

koperasi simpan pinjam, ada yang ingin bekerja di dealer sepeda motor atau 

showroom mobil, ada yang ingin bekerja di perusahaan, dan lain-lain. Kedua 

hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa minat berwirausaha dalam diri 

siswa SMK Taruna Pulokulon program keahlian akuntansi masih rendah, hal ini 
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dapat dilihat dari keinginan-keinginan siswa yang ingin bekerja di sebuah 

instansi setelah lulus SMK.  

Minat berwirausaha dipengaruhi oleh faktor internal yang berasal dari 

dalam diri individu dan faktor eksternal yang berasal dari luar individu. Suryana 

(2011:63) mengatakan bahwa:   

Faktor individu yang memicu kewirausahaan adalah pencapaian locus of 

control, toleransi, pengambilan resiko, nilai-nilai pribadi, pendidikan, 

pengalaman, usia, komitmen, dan ketidakpuasan. Faktor pemicu yang 

berasal dari lingkungan ialah peluang, model peran, aktivitas, pesaing, 

inkubator, sumber daya dan kebijakan pemerintah, sedangkan faktor pemicu 

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

jaringan kelompok. 

 

Berdasarkan pendapat Suryana diatas, penulis merumuskan dua faktor yang 

mempengaruhi minat berwirausaha, yaitu lingkungan keluarga dan persepsi 

peluang kerja. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang didalamnya 

terdapat orang tua dan anak yang saling mengasihi dan kerjasama untuk mencapai 

tujuan yang sama. Menurut Gerungan (2000:180), “keluarga merupakan 

kelompok sosial yang pertama dalam kehidupan manusia, tempat ia belajar dan 

menyatakan diri sebagai manusia sosial di dalam hubungan kelompoknya”. Di 

dalam lingkungan keluarga, seorang anak memperoleh pendidikan dan 

mendapatkan keteladanan dari orang tua maupun anggota keluarga lain, misalnya 

dari kakak. Keluarga mempunyai pengaruh besar dalam membentuk dan  

mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu, termasuk pilihan untuk 

berwirausaha yang didasari oleh minat berwirausaha. 

Faktor yang lain yang juga mempengaruhi minat berwirausaha adalah 

persepsi peluang kerja. Menurut Suparmono (2004:171), “penyebab paling 

mendasar dari pengangguran adalah pencari kerja setiap tahun terus bertambah 

sedangkan lapangan kerja yang tersedia bagi mereka sekalipun bertambah tetapi 

tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja”. Pendapat tersebut dapat membentuk 

persepsi seseorang mengenai seberapa besar peluang kerja yang dimiliki. Persepsi 

peluang kerja tersebut diharapkan mampu mendorong siswa untuk menumbuhkan 

minat berwirausaha sebagai solusi permasalahan diatas.  
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Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “MINAT BERWIRAUSAHA DITINJAU DARI  

LINGKUNGAN KELUARGA DAN PERSEPSI PELUANG KERJA PADA 

SISWA KELAS XI DAN KELAS XII PROGRAM KEAHLIAN AKUNTANSI 

SMK TARUNA PULOKULON KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 

AJARAN 2014/2015”. 

 

B. PEMBATASAN MASALAH  

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:  

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada siswa kelas XI dan kelas XII Program 

Keahlian Akuntansi SMK Taruna Pulokulon Kabupaten Grobogan Tahun 

Ajaran 2014/2015.  

2. Minat berwirausaha yang dimaksudkan adalah tanggapan siswa yang berupa 

sikap yang diikuti dengan upaya dan kemauan karena adanya motivasi serta 

ketertarikan siswa untuk mempelajari dan menjadi wirausaha 

3. Lingkungan keluarga adalah daerah dimana siswa tersebut berada yang 

didalamnya terdiri dari orang tua dan anak yang didasari atas cinta dan kasih 

sayang serta kerjasama untuk mencapai tujuan yang sama.  

4. Persepsi peluang kerja yang dimaksudkan adalah kesan, tanggapan atau 

pendapat siswa mengenai seberapa besar peluang kerja yang di miliki apabila 

mengacu pada keahlian dan ketrampilan yang diperoleh selama di SMK yang 

dihadapkan pada jumlah lapangan kerja disediakan oleh instansi pemerintah 

maupun instansi swasta.  

 

C. RUMUSAN MASALAH  

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:  

1. Adakah pengaruh lingkungan keluarga terhadap minat berwirausaha pada 

siswa kelas XI dan kelas XII program keahlian akuntansi SMK Taruna 

Pulokulon Kabupaten Grobogan tahun ajaran 2014/2015? 
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2. Adakah pengaruh persepsi peluang kerja terhadap minat berwirausaha pada 

siswa kelas XI dan kelas XII program keahlian akuntansi SMK Taruna 

Pulokulon Kabupaten Grobogan tahun ajaran 2014/2015? 

3. Adakah pengaruh lingkungan keluarga dan persepsi peluang kerja terhadap 

minat berwirausaha pada siswa kelas XI dan kelas XII program keahlian 

akuntansi SMK Taruna Pulokulon Kabupaten Grobogan tahun ajaran 

2014/2015 

 

D. TUJUAN PENELITIAN  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui:  

1. Pengaruh lingkungan keluarga terhadap minat berwirausaha pada siswa kelas 

XI dan kelas XII program keahlian akuntansi SMK Taruna Pulokulon 

Kabupaten Grobogan tahun ajaran 2014/2015.  

2. Pengaruh persepsi peluang kerja terhadap minat berwirausaha pada siswa 

kelas XI dan kelas XII program keahlian akuntansi SMK Taruna Pulokulon 

Kabupaten Grobogan tahun ajaran 2014/2015.  

3. Pengaruh lingkungan keluarga dan persepsi peluang kerja terhadap minat 

berwirausaha pada siswa kelas XI dan kelas XII program keahlian akuntansi 

SMK Taruna Pulokulon Kabupaten Grobogan tahun ajaran 2014/2015. 

 

E. MANFAAT PENELITIAN  

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini antara lain:  

1. Manfaat teoritis  

a. Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan yang dapat memberikan kontribusi 

bagi perkembangan dunia pendidikan, sehingga dapat dipergunakan bagi 

yang membutuhkan.   

b. Sebagai referensi bagi peneliti yang sejenis.    

2. Manfaat praktis  

a. Bagi siswa  
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Memberikan informasi kepada siswa kelas XI dan kelas XII program 

keahlian akuntansi tentang pengaruh lingkungan keluarga dan persepsi 

peluang kerja terhadap minat berwirausaha.  

b. Bagi guru  

Memberikan acuan kepada pendidik untuk menumbuhkan dan memupuk 

minat berwirausaha pada siswa.  

c. Bagi peneliti  

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti sebagai calon 

pendidik dan orang tua. 

 


