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UPAYA MENUMBUHKAN JIWA KEWIRAUSAHAAN SISWA MELALUI 

BUSINESS CENTER DI SMK BATIK 2 SURAKARTA 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan: (1.) mendeskripsikan business center di SMK Batik 2 

Surakarta. (2.) menumbuhkan jiwa kewirausahaan siswa melalui business center di SMK 

Batik 2 Surakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Desain penelitian yang 

digunakan yaitu pendekatan etnografi. Teknik pengumpulan data menggunakan 

wawancara, observasi partisipasi pasif, dan dokumentasi. Keabsahan data dilakukan 

dengan trianggulasi sumber dan trianggulasi metode. Teknik analisis data menggunakan 

model interaktif dengan langkah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan 

verifikasi data/penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) Business 

center di SMK Batik 2 Surakarta berbentuk seperti minimarket, namun memiliki ruang 

yang sempit sebagai tempat praktik pembelajaran bisnis siswa, menyediakan berbagai 

macam produk, seperti makanan, minuman, kebutuhan sehari-hari, dan obat-obatan, 

terdapat struktur kepengurusan kaitannya untuk mengelola business center, sistem 

praktik di business center hanya praktik berjualan barang konsinyasi bukan produk 

siswa,  fasilitas di business center memadai meliputi gondola/rak, etalase barang, lemari 

pendingin, tempat es krim, maupun mesin kasir (2) Menumbuhkan jiwa kewirausahaan 

siswa yang meliputi penanaman nilai-nilai kewirausahaan yang di implementasikan 

dalam praktik, percaya diri, kreatifitas, berorientasi pada tugas dan hasil, kepemimpinan, 

disiplin, dan pendampingan dari guru kewirausahaan maupun pengelola business center. 

Penanaman nilai-nilai kewirausahaan yang di implementasikan dalam praktik melalui 

mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan maupun mata pelajaran display, percaya diri 

siswa ditunjukkan dalam melayani konsumen, kreatifitas siswa dalam menentukan ide 

produk yang akan di tambah dan dikurangi serta kreatifitas dalam penataan barang, 

berorientasi pada tugas dan hasil dengan melaksanakan praktik secara antusias dan 

pemberian reward dari guru, jiwa kepemimpinan siswa dengan penerapan personal 

selling dalam pelaksanaan praktik, disiplin  masalah waktu dan disiplin dalam 

mendisplay barang, pendampingan dari pengelola business center maupun guru 

kewirausahaan secara langsung dalam pelaksanaan praktik. 

Kata kunci: upaya business center, jiwa kewirausahaan siswa 

Abstract 

This study aims to: 1. Described recently launched called business center in smk of batik 

from the palace 2 surakarta. 2. Who lives entrepreneurship students through business 

center in SMK Batik 2 Surakarta. The kind of research this is the qualitative study. A 

design research that is used to solve social welfare ethnography. The technique of the 

collection of data using interviews, observation only passive participants, and 

documentation of. Data is not tampered with have been carried out with trianggulasi 

study of the sources and trianggulasi a method of. The technique of of the data analysis 

use the model from seven to fourteen steps interactive cover development using data 

collection to final publication, the reduction of the data, data presentation used to and 

verification of data / the withdrawal of a conclusion. The research results show that, (1) 

Business center in high school batik 2 surakarta shaped like a minimart, but has a tight 

corner as the practice of learning business siswa.dan business center in high school batik 

2 surakarta provide various product, like food, a drink, daily necessities, and medicines,  
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there is a related management structure to manage the business center the system of 

practice in the business center is only the practice of selling consignment goods rather 

than student products. Facilities covering gondola / a rack, goods, window these freezers, 

place ice cream, and the cash register. (2) Who lives entrepreneurship students covering 

planting values entrepreneurship in implementasikan, in practice confident, creativity, 

duties and results oriented, leadership, discipline and assistance from teachers 

entrepreneurship and management. business center. Planting values entrepreneurship in 

the implementation in practice the art projects through subjects and entrepreneurship and 

subjects, display, student confidence is shown in serving consumers, oriented on their 

work and so in an enthusiastic manner the practice and the provision of rewards from 

teachers, tudent leadership spirit with the application of personal selling in the 

implementation of practice, time problem dicipline and display goods, accompanied with 

management business center and teachers of entrepreneurship. 
 

Keywords: the business center, entrepreneurship students 

 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan memegang peranan yang amat penting untuk menjamin kelangsungan 

hidup Negara dan bangsa, karena pendidikan merupakan wahana untuk 

meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Lebih lanjut, 

sumber daya manusia yang berkualitas akan diperoleh melalui pendidikan yang 

berkualitas. Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1, disebutkan bahwa pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

Negara. Berdasarkan hal tersebut perlu adanya usaha sadar oleh peserta didik agar 

dapat menjadikan dirinya sebagai sumber daya manusia yang berkualitas. Upaya 

untuk meningkatkan kualitas peserta didik salah satunya melalui program pendidikan 

dan pelatihan yang ada di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan sekolah yang dipersiapkan 

untuk mencetak lulusan yang kompeten dalam bidangnya dan meningkatkan 

ketrampilan yang dimiliki siswa. Salah satu ketrampilan yang harus dimiliki oleh 

siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah ketrampilan berwirausaha. 

“Ketrampilan berwirausaha merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki seseorang, 

sebagai bentuk penguasaan pengetahuan dan menerapkannya pada kegiatan nyata 

dalam kehidupan” (Muhammad Saroni, 2012: 161). Sekolah Menengah Kejuruan 
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(SMK) sebagai pendidikan menengah bertujuan agar siswanya dapat menguasai 

kompetensi program keahlian dan kewirausahaan untuk memenuhi tuntutan dunia 

kerja maupun untuk mengikuti pendidikan tinggi sesuai dengan kejuruannya 

(Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 23 Tahun 2006 Tentang 

Standar Kompetensi Lulusan). Terciptanya wirausahawan sangat berperan penting 

dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.  

Menurut Fahmi (2013: 1-2), kewirausahaan adalah ilmu yang mengkaji 

tentang pengembangan dan pembangunan semangat kreativitas serta berani 

menanggung resiko terhadap pekerjaan yang dilakukan demi mencapai hasil karya. 

Keberanian mengambil resiko sudah menjadi milik seorang wirausahawan, 

wirausahawan dituntut untuk berani dan siap jika usaha yang dilakukan belum 

memiliki perhatian di pasar, dan ini harus dilihat sebagai bentuk proses menuju 

wirausahawan sejati. Siswa maupun mahasiswa menjadi salah satu golongan elit 

masyarakat yang diharapkan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa masa depan. Jiwa 

kewirausahaan adalah jiwa kemandirian untuk mencari sebuah sumber penghasilan 

dengan membuka usaha ataupun menyalurkan kreativitas yang dimiliki seseorang 

untuk kemudian dijadikan sebuah lahan untuk mencari penghasilan. 

Menurut Menurut Wiliam D. Bygrave dalam (Suparyanto, 2012: 11), 

Seseorang yang memiliki jiwa kewirausahaan memiliki karakter khusus yang 

membedakannya dengan orang lain. Dalam hal ini percaya diri, berorientasi pada 

tugas dan hasil, kepemimpinan, kreativitas dan disiplin menentukan jiwa 

kewirausahaan. Suryana (2006: 39), seorang wirausahawan yang memiliki 

kepercayaan diri yang kuat selalu memiliki keyakinan, ketidaktergantungan, 

individualisme, dan optimisme. Seorang wirausahawan yang berorientasi pada tugas 

dan hasil mempunyai watak berprestasi, berorientasi laba, ketekunan dan ketabahan, 

tekad kerja keras, mempunyai dorongan kuat, enerjik dan inisiatif. Kepemimpinan 

wirausahawan sebagai pemimpin, bergaul dengan orang lain, menanggapi saran-

saran dan kritik. Keorisinilan berdasarkan inovasi, kreativitas dan fleksibel. Serta 

seorang wirausahawan juga harus memiliki sikap disiplin dalam melaksanakan 

kegiatannya. Disiplin berarti ketepatan komitmen wirausahawan terhadap tugas dan 

pekerjaannya, baik ketepatan terhadap waktu, kualitas pekerjaan maupun sistem 

kerja. 
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Akan tetapi kondisi dunia kewirausahaan di Indonesia belum sesuai dengan 

harapan. Kenyataannya masih banyak siswa SMK yang belum menggunakan 

keterampilan yang telah didapatkan di sekolah untuk digunakan dalam kehidupan 

sehari-hari. Selain itu masih banyak siswa SMK yang belum dapat menciptakan 

lapangan kerja sendiri. Hal ini dibuktikan masih banyaknya jumlah pengangguran 

yang berasal dari lulusan siswa SMK. 

Data Badan Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran pada tahun 2018 

tingkat Pengangguran Terbuka pada Februari 2018 masih didominasi oleh lulusan 

Sekolah menengah kejuruan (SMK), yaitu sebesar 8,92 %. Agar jumlah 

pengangguran dapat ditekan maka diperlukan sarana atau wadah yang dapat 

membuat siswa memiliki jiwa kewirausahaan. Salah satu program SMK adalah 

adanya Business Center yang berguna sebagai wadah untuk menumbuhkan jiwa 

kewirausahaan. Dengan adanya program Business Center disekolah diharapkan dapat 

meningkatkan keterampilan siswa dalam berwirausaha. 

Business center merupakan fasilitas untuk pembelajaran bisnis bagi siswa 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) agar siswa selain memiliki bekal pendidikan 

formal juga memiliki bekal hidup berupa peluang usaha yang telah dirintis sejak 

duduk sebagai siswa SMK, sehingga pada saat siswa telah menyelesaikan studi di 

SMK, siswa telah memiliki modal hidup untuk mengembangkan dan meningkatkan 

ketrampilan masing-masing.  Menurut Pedoman Prani Business Center dalam 

(Fresty Nourmalinda, 2015: 25), business center sebagai tempat belajar sambil 

berbuat (learning by doing)” dengan demikian siswa dapat belajar untuk menjual 

jasa maupun merencanakan pekerjaan. Business Center merupakan pusat pelatihan 

dan pendidikan bagi siswa yang berfungsi sebagai sarana unit produksi sekolah dan 

sebagai laboratorium kewirausahaan bagi para peserta didik untuk melaksanakan 

praktik penjualan, perhitungan ataupun pembukuan. Adanya praktik ini maka dapat 

menumbuhkan kualitas dan motivasi siswa untuk meningkatkan nilai tambah yang 

diperoleh dari ketrampilan yang dimiliki dan mengembangkan kewirausahaan secara 

kuantitas lebih tinggi.  

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di SMK Batik 2 

Surakarta terdapat permasalahan jiwa kewirausahaan. Jiwa wirausaha siswa 

dikatakan masih minim. Bahkan dalam pembuatan inovasi produk baru siswa sulit 

diajak dan dalam kegiatan praktik siswa merasa malu dan malas dan menganggap 

kegiatan praktik kurang menyenangkan. Hal tersebut membuat siswa menjadi 
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kurang antusias dalam kegiatan yang berbau wirausaha sehingga mereka kurang 

memiliki jiwa kewirausahaan.  Dalam menumbuhkan jiwa wirausaha, pihak sekolah 

telah melakukan berbagai upaya antara lain mengadakan kegiatan praktik 

berwirausaha untuk masuk dalam kurikulum, dan didirikannya usaha mini 

market/business center yang pengelolaannya dikelola oleh siswa sendiri. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

terkait “MENUMBUHKAN JIWA KEWIRAUSAHAAN SISWA MELALUI 

BUSINESS CENTER DI SMK BATIK 2 SURAKARTA”. Penelitian ini memiliki 

tujuan untuk menjelaskan business center di SMK Batik 2 Surakarta dan 

mendeskripsikan upaya menumbuhkan jiwa kewirausahaan siswa melalui business 

center di SMK Batik 2 Surakarta. 

 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan etnografi. Penelitian etnografi merupakan penelitian yang memaparkan 

perilaku kehidupan keseharian orang-orang dalam rangka menjelaskan suatu 

fenomena budaya, pengumpulan data dilakukan secara sistematis dan deskriptif serta 

peneliti menjadi bagian dari setting budaya dalam tatanan untuk mengumpulkan data 

secara sistematis dan holistik (Danim, 2002: 53). 

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah SMK Batik 2 Surakarta. Subjek 

dalam penelitian ini meliputi kepala sekolah, guru kewirausahaan, pengelola 

business center, dan beberapa siswa kelas XI PM 1 dan 2. Data utama dalam 

penelitian ini ialah upaya menumbuhkan jiwa kewirausahaan siswa melalui business 

center di SMK Batik 2 Surakarta. Sumber data dalam penelitian ini ialah kata-kata 

atau tindakan dari kepala sekolah, guru kewirausahaan, pengelola business center 

dan siswa kelas XI PM 1 dan 2. Teknik pengumpulan data yang dilakukan 

menggunakan teknik wawancara, observasi partisipasi pasif, serta dokumentasi. 

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik trianggulasi. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan trianggulasi sumber dan trianggulasi metode. 

Trianggulasi sumber dapat dilakukan dengan penggunaan lebih dari satu metode 

pengumpulan data yakni melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Sedangkan trianggulasi metode dapat dilakukan peneliti dengan menggunakan 
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beberapa teknik pengumpulan data serta beberapa sumber data yang berbeda dengan 

metode yang sama. 

Teknik analis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data dari Miles 

dan Huberman Sugiyono (2018: 247). (1) Pengumpulan data berarti melakukan 

observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan 

data yang dipandang tepat. (2) Mereduksi data berarti merangkum dan memilih hal-

hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. (3) Penyajian data dalam 

penelitian ini dapat berupa narasi, uraian singkat mengenai upaya apa saja dalam 

kegiatan di business center dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan siswa. (4) 

Penarikan kesimpulan dengan disertai bukti-bukti nyata dan valid. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Business Center di SMK Batik 2 Surakarta 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, mengenai business center di SMK 

Batik 2 Surakarta. Pertama, business center di SMK Batik 2 Surakarta berbentuk 

seperti minimarket, namun memiliki ruang yang sempit sebagai tempat praktik 

pembelajaran bisnis siswa. Dalam hal ini pihak sekolah sudah mengupayakan 

membeli lahan baru untuk perluasan business center. Selain itu di business center 

menyediakan berbagai macam produk, seperti makanan, minuman, kebutuhan sehari-hari, 

dan obat-obatan untuk memenuhi kebutuhan siswa, guru, dan karyawan. Businesss center ini 

dapat juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di luar lingkungan sekolah.  

Kedua, business center di SMK Batik 2 Surakarta didirikan dengan tujuan 

sebagai tempat praktek pembelajaran khususnya dalam hal kewirausahaan bagi siswa 

dan sebagai unit produksi sekolah. Dalam rangka menumbuhkan jiwa kewirausahaan, 

pihak sekolah mendirikan business center sebagai tempat praktek berjualan. Dimana 

siswa sebelumnya mendapatkan teori kewirausahaan dan business center ditujukan 

sebagai tempat pengaplikasian teori tersebut. Business center di SMK Batik 2 

Surakarta juga digunakan sebagai unit produksi sekolah untuk menambah income 

sekolah. Hasil yang ditemukan peneliti tersebut sesuai dengan peneliti yang dilakukan. 

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan Hamidah Suryani 

Lukman (2015) yang menunjukkan bahwa tujuan didirikannya business center 

sebagai tempat praktik siswa dalam pemasaran. 

Ketiga, pengelolaan business center dibawah kepengawasan Direktorat 

Pembinaan SMK, Dinas Pendidikan Propinsi dan Kota maupun kepala sekolah yang 

diserahkan kepada struktur kepengurusan yang sudah dibentuk kaitannya untuk 

mengelola business center dan guru kewirausahaan yang mengatur praktek siswa 

supaya kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan. Dalam 

hal pengadaan barang terdapat karyawan khusus yang mengelolanya, maupun dalam 

hal pembukuan terdapat bendahara yang mengelolanya. Hasil yang ditemukan 

peneliti tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan Tri Kuat (2016) bahwa 
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akan lebih baik jika pengelolaan dibawah kepengawasan kepala sekolah dan 

pengelola business center dengan melibatkan seluruh siswa sebagai tempat praktik 

bisnis. 

Keempat, sistem praktik di business center hanya praktik berjualan barang 

konsinyasi dari suatu perusahaan bukan siswa membuat suatu produk yang 

selanjutnya dijual di business center. Karena kebanyakan siswa belum termotifasi 

untuk membuat produk dan di jual di business center, sehingga business center di 

SMK Batik 2 Surakarta belum menampung produk dari siswa, business center 

seperti halnya minimarket dan hanya berjualan barang konsinyasi.  

Kelima, business center di SMK Batik 2 Surakarta sudah menyediakan fasilitas 

yang memadai. Dalam kaitannya dengan fasilitas, di business center sudah tersedia 

beberapa rak sehingga mampu memaparkan barang-barang yang ada, adanya etalase 

barang sebagai tempat peralatan tulis, tempat es krim, tempat pendingin dalam 

memenuhi kebutuhan konsumen. Selain itu di business center sudah menggunakan 

mesin kasir untuk memudahkan dalam melayani pembayaran konsumen dan proses 

pembukuan, dalam segi pengelolaaannya business center dirasa sudah baik dibanding 

tahun-tahun sebelumnya. Sarana prasarana yang kaitannya untuk kemajuan business 

center sudah disediakan, meskipun ruangannya kurang efektif dalam penempatan 

fasilitas tersebut. Hasil yang ditemukan peneliti tersebut sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan Ninda Fitria Utami (2015) yang menyatakan bahwa sarana prasana di 

business center berpengaruh terhadap minat berwirausaha siswa. Jika ketersediaan 

sarana prasarana tidak lengkap serta variasi barang yang ada kurang, maka menjadi 

suatu kendala dalam melaksanakan kegiatan kewirausaahaan dalam rangka 

meningkatkan jiwa kewirausahan siswa kurang optimal. 

Keenam, manfaat business center di SMK Batik 2 Surakarta bagi guru maupun 

siswa meliputi: membantu guru dalam mengajarkan praktik kewirausahaan, 

membantu siswa dalam pengaplikasian teori kewirausahaan, mempermudah dalam 

mengakomodasi kebutuhan guru maupun siswa, dan hasil penjualan dari business 

center dapat digunakan sebagai income sekolah. Hasil penelitian ini relevan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Fresty Nourmalinda Ferlanie (2015) yang 

menunjukkan bahwa keberadaan business center sangat bermanfaat bagi siswa 

maupun guru. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut apabila di bandingkan dengan penelitian 

upaya menumbuhkan jiwa kewirausahaan siswa melalui business center di SMK 

Batik 2 Surakarta terdapat persamaan pada tujuan didirikannya business center 

sebagai tempat praktik kewirausahaan dan sebagai unit usaha sekolah serta manfaat 

business center dalam membantu praktik kewirausahaan serta untuk mengakomodasi 

kebutuhan guru maupun siswa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut 

ialah perbedaan tempat sehingga kondisi business center dalam penelitian tersebut 

sudah layak, baik sebagai tempat praktik kewirausahan maupun dalam penempatan 

sarana prasarana yang disediakan sudah memadai. 
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3.2 Menumbuhkan Jiwa Kewirausahaan Siswa melalui Business Center 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menumbuhkan jiwa kewirausahaan 

siswa melalui business center meliputi: Pertama, penanaman nilai-nilai 

kewirausahaan yang di implementasikan dalam praktek melalui pembelajaran 

kewirausahaan dan display. Berdasarkan Kurikulum 2013 yang sudah diterapkan di 

SMK Batik 2 Surakarta, sebelum siswa melaksanakan praktik di business center 

siswa mengikuti mata pelajaran kewirausahaan mengenai teori pelayanan konsumen 

dengan teori aidas, perencanaan usaha maupun studi kelayakan usaha dan mata 

pelajaran display mengenai teori penataan barang. Dimana teori tersebut selanjutnya 

di aplikasikan dalam pelaksanaan praktek di business center. Hasil penelitian yang 

ditemukan peneliti sesuai dengan pendapat dari penelitian Arum Bima Azkiyah 

(2017) bahwa teori yang diberikan sebelum melaksanakan praktek memberikan 

pengaruh dalam memudahkan siswa praktek. 

 Kedua, bentuk kegiatan dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan yaitu melayani 

konsumen kaitannya dengan percaya diri siswa. Dimana siswa mampu melayani 

konsumen dengan baik, seperti menyapa konsumen saat datang, melayani konsumen 

saat mencari produk, mengucapkan terimakasih saat pembeli selesai membayar. Dan 

siswa yang mampu mencapai target dalam menjualkan produk sesuai dengan target 

yang sudah ditentukan, baik dengan cara inovasi pengelolaan barang maupun cara 

pemasarannya. Namun masih terdapat beberapa siswa yang kurang percaya diri 

dalam melayani masyarakat masih malu-malu, tetapi lama-kelamaan dengan 

beberapa kali praktek siswa mampu percaya diri. Hasil penelitian yang ditemukan 

peneliti sesuai dengan pendapat dari penelitian Fresty Nourmalinda Ferlanie (2015) 

dimana sikap percaya diri berpengaruh dalam menumbuhkan minat berwirausaha 

siswa, sikap percaya diri siswa ditunjukkan dengan sikap keberanian dan keyakinan 

siswa untuk mampu berwirausaha dengan kegiatan yang dilakukan di business 

center. 

Ketiga, kreatifitas siswa dengan menentukan barang yang akan ditambah dan 

dikurangi serta kreatifitas dalam penataan barang. Praktik di business center 

merupakan pratik berjualan, sehingga siswa belum menciptakan inovasi produk. 

Kreatifitas siswa ditunjukkan dalam melakukan stock opname barang diawal bulan, 

dimana siswa dibantu pengelola business center menghitung jumlah barang yang 

laku dan tidak laku selanjutnya siswa mampu menentukan barang yang akan 

ditambah dan dikurangi, siswa juga mengusulkan ide produk baru berdasarkan 

banyaknya minat konsumen dalam mencari produk tersebut, namun juga terdapat 

siswa yang kurang kreatif dalam menentukan barang yang akan ditambah sehingga 

siswa kreatif dalam penataan barang untuk menarik pembeli dengan memisahkan 

produk makanan dan kebutuhan sehari-hari serta meletakkan produk yang mudah 

dicari di depan yang mudah dilihat konsumen, hal ini berkaitan dengan jiwa 

kreatifitas siswa yang mampu ditunjukkan dengan pelaksanaan praktek di business 

center. 

Keempat, antusias siswa dalam pelaksanaan praktik. Sikap siswa yang 

berorientasi pada tugas dan hasil sangat penting untuk menumbuhkan jiwa 
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kewirausahaan. Dimana di business center siswa sudah mampu menyelesaikan 

tugasnya dengan maksimal. Dengan melaksanakan praktek dengan antusias, baik 

dalam pelayanan terhadap konsumen maupun dalam penataan barang maupun 

pemasaran. Namun masih terdapat beberapa siswa yang bosan dan kurang antusias 

sebelum di tegur pengelola business center. Agar siswa berorientasi pada tugas dan 

hasil harus ada bimbingan lebih maupun pendampingan dari pihak sekolah. Kerja 

sama antara guru kewirausahaan dan pengelola business center, dengan memberikan 

reward jika antusias, semangat, melaksanakan praktek dengan baik pada saat praktek 

nilainya bagus dan lolos. Hasil penelitian yang ditemukan peneliti sesuai dengan 

pendapat dari penelitian Fadilah (2018) bahwa keaktifan siswa melaksanakan praktek 

di business center berpengaruh terhadap jiwa kewirausahaan siswa. 

Kelima, pelaksanaan praktik dengan penerapan personal selling. Hal ini dikaitkan 

dengan jiwa kepemimpinan siswa, karena produk yang dijual barang jadi bukan 

inovasi produk dari siswa, sehingga di SMK Batik 2 Surakarta menekankan pada 

kemandirian siswa dalam melaksanakan praktek. Dengan adanya penerapan tersebut 

siswa harus mampu menghandel sendiri dalam melayani konsumen, siswa juga 

mampu menghandel dalam pengelolaan barang, walaupun masih terdapat siswa yang 

kewalahan, namun jika terdapat kesulitan siswa berusaha sendiri terlebih dahulu, 

yang selanjutnya ditanyakan ke pengelola business center ditanyakan ke pengelola 

business center. Siswa juga berinovasi dalam segi pengelolaan barang, menerima 

masukan dari pembeli jika barang kurang lengkap selanjutnya disampaikan ke 

pengelola business center. Hasil penelitian yang ditemukan peneliti sesuai dengan 

pendapat dari penelitian Lilis Sugi Rahayu (2017) dimana jiwa kepemimpinan 

berpengaruh dalam menumbuhkan minat berwirausaha dengan hal ini bergantung 

pada masing-masing individu dalam menyesuaikan diri dengan organisasi atau 

pekerjaan yang dia laksanakan. 

Keenam, disiplin masalah waktu dan pengelolaan barang. Disiplin masalah waktu 

berdasarkan siswa yang tidak pernah ijin ketika jatah praktek dan tepat waktu dengan 

tidak terlambat saat melaksanakan praktek sesuai jam masuk sekolah sampai jam 

pulang sekolah, siswa membereskan ataupun membersihkan ruangan terlebih dahulu 

sebelum buka toko, namun masih terdapat beberapa siswa yang kurang disiplin 

dalam masalah waktu dengan terlambat melaksanakan praktik. Disiplin dalam 

pengelolaan barang kaitannya barang dengan merapikan barang-barang yang ada 

dalam rak maupun etalase, menempatkan barang berat di rak bawah dan barang 

ringan di rak atas, mengecek beberapa barang yang mendekati kadaluwarsa dan 

menyingkirkannya ke dalam kardus. Selain itu, siswa juga melakukan tabeling 

terlihat adanya beberapa barang yang tidak ada harganya sehingga penataan barang-

barang terlihat rapi. Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Indra Abintya Rifai dan Sucihatiningsih (2016) bahwa sikap disiplin dapat 

dijadikan acuan siswa melalui kegiatan di business center untuk menumbuhkan jiwa 

wirausahanya. 

Ketujuh, bimbingan maupun pendampingan dari guru maupun pengelola business 

center secara langsung. Guru maupun pengelola business center mendampingi 

langsung saat siswa sedang praktek, dimana jika siswa mengalami kesulitan dalam 
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mengoperasikan mesin kasir, dengan adanya pendampingan dari pengelola business 

center, siswa bisa langsung menanyakan. Ataupun jika terjadi kesalahan dalam 

melayani pembeli maupun pendisplay an barang, guru maupun pengelola business 

center mampu mengarahkan cara yang benar seperti apa. Sehingga dengan adanya 

pendampingan langsung bisa mempermudah dan menambah antusias siswa dalam 

praktek kewirausahaan. Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Vera Olivia Rianjani (2015) yang menunjukkan hasil bahwa pengelolaan 

business center, kegiatan yang dilakukan siswa di business center maupun dorongan 

dari pihak guru dan pengelola business center berpengaruh dalam menumbuhkan 

jiwa kewirausahaan siswa. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut apabila dibandingkan dengan upaya 

menumbuhkan jiwa kewirausahaan siswa melalui business center di SMK Batik 2 

Surakarta terdapat persamaan upaya yang dilakukan, yaitu sama-sama yaitu sama-

sama melakukan penelitian terkait upaya menumbuhkan jiwa kewirausahaan melalui 

kegiatan mendisplay barang maupun melayani konsumen. Selain itu di dukung 

dengan teori kewirausahaan yang diberikan guru. Perbedaan penelitian ini dengan 

beberapa penelitian tersebut yaitu pada penelitian ini fokus pada kegiatan 

kepramuniagaan saja melalui kegiatan di business center dengan beberapa 

karakteristik wirausaha, sedangkan pada penelitian sebelumnya juga berfokus pada 

kreatifitas produk siswa dan upaya yang dilakukan dalam menumbuhkan jiwa 

wirausaha siswa lebih banyak. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam upaya menumbuhkan jiwa 

kewirausahaan siswa melalui business center di SMK Batik 2 Surakarta dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

4.1 Business center di SMK Batik 2 Surakarta Surakarta berbentuk seperti 

minimarket, namun memiliki ruang yang sempit sebagai tempat praktik 

pembelajaran bisnis siswa dan business center di SMK Batik 2 Surakarta 

menyediakan berbagai macam produk, seperti makanan, minuman, kebutuhan 

sehari-hari, dan obat-obatan untuk memenuhi kebutuhan siswa, guru, dan 

karyawan. Kemudian business center di SMK Batik 2 Surakarta terdapat struktur 

kepengurusan kaitannya untuk mengelola business center. Sistem praktik di 

business center hanya praktik berjualan barang konsinyasi bukan produk siswa. 

Tersedianya fasilitas yang memadai di business center, meliputi gondola/rak, 

etalase barang, lemari pendingin, tempat es krim, maupun mesin kasir, namun 

belum efektif dalam penempatan fasilitas tersebut karena ruangannya sempit. 

4.2 Menumbuhkan jiwa kewirausahaan siswa melalui business center meliputi 

penanaman nilai-nilai kewirausahaan yang di implementasikan dalam praktik, 
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percaya diri, kreatifitas, berorientasi pada tugas dan hasil, kepemimpinan, 

disiplin, dan pendampingan dari guru kewirausahaan maupun pengelola business 

center. Penanaman nilai-nilai kewirausahaan yang di implementasikan dalam 

pelaksanaan praktik melalui mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan serta 

mata pelajaran display. Selain itu percaya diri siswa yang ditunjukkan dalam 

melayani konsumen. Upaya lainnya yaitu dengan kreatifitas siswa dalam 

menentukan ide produk yang akan di tambah dan dikurangi dan kreatifitas dalam 

penataan barang. Serta berorientasi pada tugas dan hasil dimana siswa antusias 

dalam melaksanakan praktik, dan guru memberikan reward berupa tambahan 

nilai. Selain itu jiwa kepemimpinan siswa ditunjukkan dengan penerapan 

personal selling dalam pelaksanaan praktik. Upaya lainnya yaitu dengan disiplin 

masalah waktu dan disiplin dalam mendisplay barang. Serta dengan 

pendampingan dari pengelola business center maupun guru kewirausahaan secara 

langsung dalam pelaksanaan praktik. 
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