
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan dipandang sebagai jalan terobosan paling baik 

untuk membangun wirausaha didalam masyarakat. Dengan sistem 

pendidikan yang baik serta teknologi komunikasi yang cepat, 

penciptakaan sumber daya manusia yang hierarki paling tinggi ini 

dapat dilaksanakan. Lembaga pendidikan formal maupun non formal 

diharapkan dapat menerapkan kurikulum kewirausahaan dalam 

kegiatan pembelajaran. Agar bisa menghasilkan lulusan yang 

mempunyai sikap wirausaha. Lembaga pendidikan formal seperti 

Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) dituntut untuk menghasilkan lulusan yang siap bekerja, 

memiliki sikap, watak dan perilaku wirausaha serta ketrampilan (life 

skill) untuk bekerja di segala bidang sesuai dengan kebutuhan dunia 

industri. (Abdul Hakim.2010).  

 Sekolah Menengah Kejuruan bertujuan agar siswanya dapat 

menguasai kompetensi program keahlian dan kewirausahaan untuk 

memenuhi tuntutan dunia kerja maupun untuk mengikuti pendidikan 

tinggi sesusai dengan kejuruannya. (Lampiran Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional No. 3 Tahun 2006 Tentang Standar Kompotensi 

Lulusan). Kualitas  sumber  daya  manusia  menjadi  salah  satu  tolok  

ukur  suatu negara  dalam  mengukur  kemajuan  negara  diera  

globalisasi. Tengku Zahara Djafar  (2011:1)  menyatakan  bahwa  bila  

kualitas  sumber  daya  manusia tinggi,  yaitu  menguasai  ilmu  dan  

teknologi  dan  mempunyai  rasa  tanggung jawab  terhadap  

kehidupan  manusia  dan  makhluk  hidup  lainnya  dan  merasa 

bahwa manusia mempunyai hubungan fungsional dengan sistem 

sosial, maka pembangunan dapat terlaksana dengan baik seperti yang 
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telah dilakukan oleh negara-negara  maju  dalam  pembangunan  

bangsa  dan  telah  berorientasi  pada masa  depan.  Banyak  negara-

negara  maju  yang  telah  berhasil  meningkatkan kesejahteraan  

bangsanya  adalah  bangsa  yang  pada  mulanya  miskin  namun 

memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. 

 Dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, salah 

satu upaya yang dilakukan pemerintah indonesia  dalam  menciptakan  

sumber daya yang berkualitas yaitu melalui jenis pendidikan  

kejuruan. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan  menengah   

yang   mempersiapkan peserta didik terutama untuk  bekerja  dalam  

bidang tertentu. Bentuk  satuan  pendidikan kejuruan  adalah  Sekolah  

Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

memiliki berbagai macam spesialisasi keahlian tertentu yaitu SMK 

Bisnis Manajemen salah satunya program keahlian akuntansi. 

Kompetensi lulusan sekolah menengah kejuruan  keahlian Akuntansi   

diharapkan memiliki keterampilan yang mengarah pada dunia kerja    

tingkat menengah sebagai perwujudan peningkatan  kualitas  sumber  

daya  manusia.   

 Pengetahuan dan keterampilan siswa yang diperoleh selama   

di Sekolah Menengah  Kejuruan  (SMK)  selain  menjadi  modal  

dasar  bagi  siswa untuk  siap  terjun  di  dunia  kerja  tingkat  

menengah  juga  digunakan  untuk mempersiapkan    siswa    menjadi    

seorang   wirausahawan. Saat ini Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

sudah banyak yang memberikan pembelajaran kewirausahaan yanjuga 

disertai dengan praktik kewirausahaan. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bertujuan meningkatkan minat   

berwirausaha untuk menyediakan alternatif lain bagi siswanya  

menjadi wirausahawan selain bekerja di dunia industri dan 

melanjutkan ke perguruan tinggi.  

 Pembelajaran  kewirausahaan  digunakan  sebagai  salah  satu  

sarana bagi siswa untuk mengaktualisasi diri dalam perilaku    
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wirausaha. Pembelajaran kewirausahaan difokuskan kepada perilaku  

wirausaha sebagai salah satu fenomena empiris yang terjadi di  

lingkungan siswa saat ini. Berhubungan dengan hal tersebut, siswa   

dituntut lebih aktif untuk mempelajari peristiwa-peristiwa ekonomi    

tentang kewirausahaan di lingkungan mereka untuk memaksimalkan    

potensi dan karakteristik wirausaha yang dimiliki dalam diri siswa.  

 Pembelajaran kewirausahaan juga disertai dengan adanya  

praktek kewirausahaan sebagai wujud nyata dari teori  pembelajaran  

kewirausahaan yang telah diterima siswa di dalam kelas. Dengan kata  

lain praktek kewirausahaan merupakan proses penerapan dan 

pematangan dari pembelajaran kewirausahaan. Praktek   

kewirausahaan akan memberikan interaksi secara langsung antara   

siswa dengan lingkungannya sehingga mampu membentuk sikap   

inovatif, kreatif, tanggung jawab dan berani mengambil risiko dalam 

berwirausaha. Khususnya pada pelaksanaan praktek kewirausahaan di 

SMK Bisnis Manajemen di Kota Sragen. Setiap masing-masing SMK 

memiliki ciri khas dan perbedaan dalam pelaksanaan praktek 

kewirausahaan. 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas 

menarik untuk diteliti lebih lanjut dalam sebuah penelitian dalam 

judul “Implementasi Praktek Kewirausahaan pada SMK Bisnis 

Manajemen di Kota Sragen Tahun Pelajaran 2018/2019”.   

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan penulis, maka 

 penulis memfokuskan permasalahan tentang :  

1. Bagaimana Implementasi dan Perencanaan Praktek 

Kewirausahaan SMK Bisnis Manajemen di Kota Sragen? 

2. Apa Faktor Pendukung dan Hambatan Praktek Kewirausahaan 

SMK Bisnis Manajemen di Kota Sragen? 

3. Bagaimana Hasil dan Manfaat Praktek Kewirausahaan SMK 

Bisnis Manajemen di Kota Sragen? 
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C. Tujuan Penelitian  

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk Mendeskripsikan Implementasi dan Perencanaan Praktek 

Kewirausahaan SMK Bisnis Manajemen di Kota Sragen 

2. Untuk Mendeskripsikan Faktor Pendukung dan Hambatan 

Praktek Kewirausahaan SMK Bisnis Manajemen di Kota Sragen 

3. Untuk Mendeskripsikan Hasil dan Manfaat Praktek 

Kewirausahaan SMK Bisnis Manajemen di Kota Sragen  

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

 Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan referensi yang berkaitan dengan implementasi hasil 

praktek kewirausahaan di kota Sragen. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi sekolah  

     Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi sekolah 

dalam implementasi praktik kewirausahaan. 

b. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pemahaman  kepada siswa tentang praktik kewirausahaan. 

c. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkanguru lebih mudah 

menyampaikan materi dan praktek secara logis, efektif dan 

efisien. 


