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UPAYA PEMBENTUKAN MENTAL WIRAUSAHA SISWA MELALUI 

BUSINESS CENTER DI SMK NEGERI 6 SURAKARTA 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan : (1). Mendiskripsikan business center di SMK  Negeri 6 

Surakarta. (2). Membentuk mental wirausaha siswa melalui business center di SMK 

Negeri 6 Surakarta.(3). Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan 

mental wirausaha siswa melalui business center di SMK Negeri 6 Surakarta. 

Jenis penelitian kualitatif. Desain penelitian yang digunakan pendekatan etnografi. 

Teknik pengumpulan data mengunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Keabsahan data dilakukan dengan  triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Teknik 

analisis data mengunakan model interaktif dengan langkah pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi data. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) business center di SMK Negeri 6 

Surakarta berbentuk seperti toko/minimarket yang terletak berada dihalaman depan 

sekolah sebagai tempat pembelajaran bisnis siwa, menyediakan berbagai macam 

barang dan produk, pengelola business center dikelola dari pihak guru yang ditunjuk 

dari sekolah, sistem praktik di business center terdapat 2 tahapan, fasilitas yang 

diberikan sekolah seperti rak, etalase, pendingin, AC, mesin kasir dan CCTV. (2) 

Pembentukan mental wirausaha siswam meliputi penanaman nilai-nilai 

kewirausahaan yang diaplikasikan dalam praktik,membentuk jiwa kepemimpinan, 

kreatif, pengelolaan waktu, disiplin, menikmati pekerjaan dan pengawasan serta 

pendampingan dari guru kewirausahaan maupun pengelola business center. 

Penanaman nilai-nilai kewirausahaan yang diaplikasiakan dalam praktik melalui 

mata pelajaran PKKWU (Produk kreatif dan kewirausahaan) maupun mata pelajaran 

display, mental kepemimpinan ditunjukkan melalui siswa kelas XI membimbing 

adik kelas X saat praktik, kreatifitas dibentuk melalui ide-ide siswa dalam menarik 

konsumen seperti pemberian diskon dan pembuatan parsel barang. Pengelolaan 

waktu dengan cara siswa dapat menjadwal kegiatan praktik dengan kegiatan lain 

diluar praktik, disiplin dibentuk dari disiplin waktu maupun disiplin dalam 

tanggungjawab pekerjaan saat praktik, menikmati pekerjaan saat praktik dibentuk 

dengan antusias siswa dalam menjalankan praktik, pengawasan dan pendampingan 

dari guru kewirausahaan dan pengelola business center secara langsung dalam 

pelaksanaan praktik. 

 

Kata kunci: upaya business center, mental wirausaha siswa 

 

This study aims: (1). Describe the business center at SMK Negeri 6 Surakarta. (2). 

Forming students' entrepreneurial mentality through the business center at SMK 

Negeri 6 Surakarta. Type of qualitative research. The research design used an 

ethnographic approach. Data collection techniques using observation, interviews, 

and documentation. Data validity is done by source triangulation and technique 

triangulation. Data analysis techniques using an interactive model with steps of data 

collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions / verification 
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of data. The results showed that, (1) the business center at SMK Negeri 6 Surakarta 

was shaped like a shop / minimarket located in the front yard of the school as a place 

to study student business, there is already a manager managed by the teacher 

appointed by the school to manage the business center, the practice system in the 

business center has 2 stages, the facilities provided schools, both facilities and 

infrastructure provided such as shelves, storefronts, coolers, air conditioners, 

cashiers and CCTV, the school also cooperates with well-known institutions / 

companies. (2) Forming students' entrepreneurial mentality which includes instilling 

entrepreneurial values that are applied in practice, leadership, creative, time 

management, discipline, enjoying work and supervision as well as mentoring from 

entrepreneurship teachers and business center managers. Cultivation of 

entrepreneurial values that are applied in practice through PKKWU subjects 

(creative and entrepreneurial products) as well as display subjects, mental leadership 

is demonstrated through XI grade students guiding younger class X when practicing, 

creativity is formed through student ideas in attracting consumers such as giving 

discount and manufacture of parcels of goods. time management by means of 

students being able to schedule practical activities with other activities outside of 

practice, discipline is formed both when disciplines students come on time and 

disciplined in the responsibilities of work when practicing, enjoy work when 

practice is formed with enthusiasm of students in carrying out practices, supervision 

and accompaniment of entrepreneurship teacher and business center manager 

directly in the implementation of practice. 

 

Keywords: business center effort, student entrepreneurship mentality 

 

1. PENDAHULUAN 

Pengangguran merupakah masalah yang banyak dihadapi oleh beberapa negara, 

terutama untuk negara berkembang seperti Indonesia. Pengangguran memicu 

timbulnya kemiskinan, kriminalitas, kekumuhan dan masalah sosial lainnya. Berbagi 

kalangan pencari kerja dari lulusan SD, SMP, SMK/A sampai dengan perguruan 

tinggi. Jumlah lapangan pekerjaan tidak sebanding dengan pencari kerja diikuti 

dengan jumlah lulusan yang terus bertambah setiap tahunnya, sehingga 

menyebabkan setiap tahun pengangguran di Indonesia meningkat. Dilihat dari 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2018 Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) masih mendominasi diantara tingkat pendidikan lainnya, yaitu sebesar 11,24 

persen, untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 7,95 persen, Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) 4,80 persen dan Sekolah Dasar (SD) 2,43 

(www.bps.go.id). Dari data diatas dapat dilihat tingkat pengangguran dijenjang 

Sekolah Menengah Kejurusan (SMK) masih sangat tinggi dibanding dengan jenjang 

http://www.bps.go.id/
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sekolah lainnya. Sehingga pemerintah memberikan solusi agar tingkat pengangguran 

di jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dapat diatasi. 

Upaya yang dilakukan pihak pendidikan terutama untuk jenjang Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK), dimana jenjang sekolah ini mempersiapkan siswanya 

untuk mempunyai kompetensi dibidangnya agar dapat langsung memasuki dunia 

kerja. Saat ini Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sudah memberikan pelajaran 

wajib kewirausahaan disertai dengan praktik kewirausahaan guna untuk memberi 

keterampilan berwirausaha siswa. “Keterampilan berwirausaha  merupakan 

kemampuan yang dimiliki seseorang, sebagai bentuk penguasaan pengetahuan dan 

menerapkannya dalam kegiatan nyata dalam kehidupan” (Muhammad Saroni, 2012: 

161). Penguasaan keterampilan kewirausahaan sesuai dengan tujuan Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK)  yaitu agar siswanya dapat menguasai kompetensi 

program keahlian dan kewirausahaan untuk memenuhi tuntutan dunia kerja. 

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

tentang pengembangan dan pembangunan semangat kreatifitas serta berani 

menangung resiko terhadap pekerjaan yang dilakukan demi mencapai hasil karya”. 

Dalam keberanian mengambil resiko sudah sangat lekat dengan seorang wirausaha, 

Wirausaha dituntut berani dalam mengambil resiko serta memiliki sifat 

tanggungjawab yang besar. Menurut Scarborough, Zimmerer, dan Wilson dalam 

Franky (2009:3) “wirausaha adalah seseorang yang menciptakan bisnis baru dengan 

mengambil resiko dan ketidakpastian demi mencapai keuntungan dan pertumbuhan 

yang signifikan dengan cara mengidentifikasi peluang dan menggabungkan sumber-

sumber daya yang diperlukan sehingga sumber-sumber daya tersebut dapat 

dikapitalisasikan”.  Dalam hal ini siswa maupun mahasiswa anak muda diharapkan 

menjadi pemimpin-pemimpin bangsa masa depan. Mental wirausaha adalah mental 

yang dimiliki wirausaha antara lain mental kepemimpinan, kemandirian dan 

kreatifitas tinggi untuk menghasilkan sesuatu yang digunakan untuk mencari 

penghasilan serta dapat membentuk lapangan pekerjaan untuk orang lain. 

Menurut Darsono (2017: 20) “Mental ialah perpaduan kemampuan otak kiri 

(rasional) dan otak kanan (imajinatif, intutif dan kreatif) yang melahirkan keberanian 

bersikap, bertindak, dan keteguhan hati, mental wirausaha dibagi menjadi 2 yaitu 
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mental internal dan mental eksternal”. Dalam membentuk sebuah mental wirausaha 

siswa maka diperlukan bekal yang cukup agar siswa siap menjadi seorang 

wirausahawan. Sehingga siswa mampu mempunyai pola pikir yang lebih dari 

kebanyakan orang agar dapat berinovasi menciptakan sebuah produk. Siswa harus 

mampu menyesuaikan keadaan kondisi kedepannya yang tidak dapat diprediksikan. 

Sehingga siswa harus memiliki kekuatan mental yang cukup untuk membangun 

kepribadian siswa agar mampu menjadi seorang wirausahawan yang baik. 

Akan tetapi kondisi dunia kewirausahaan di Indonesia belum sesuai dengan 

harapan. Kenyataannya masih banyak siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

yang belum mengunakan keterampilan yang telah diperoleh dari sekolah untuk 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu banyak siswa yang belum 

menciptakan lapangan kerja sendiri. Hal ini dibuktikan masih banyak siswa yang 

memilih untuk menjadi karyawan daripada menciptakan lapangan kerja sendiri. 

Donald J.Trump dan Robert T. Kiyosaki dalam Kaswan dan Akhyadi (2015: 3) 

“Banyak sekolah tidak dapat menciptakan wirausahawan. Sekolah dirancang untuk 

menciptakan karyawan. Orang tua sering mengatakan bersekolahlah agar 

memperoleh pekerjaan yang baik”. Dalam hal ini maka agar dapat membentuk 

mental wirausaha siswa  salah satu program sekolah adalah membentuk business 

center sebagai wadah dalam pembentukan mental wirausaha siswa. Dalam adanya 

program ini maka diharapkan siswa dapat membentuk mental siswa dalam 

beriwirausaha. 

Business center merupakan tempat yang digunakan sebagai wadah dalam 

pembentukan mental wirausaha siswa serta fasilitas bisnis bagi siswa Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) agar siswa selain memiliki bekah pendidikan formal 

juga memiliki bekal hidup yaitu peluang usaha yang telah dirintis sejak duduk di 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), sehingga setelah menyelesaikan studi di 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) siswa telah memiliki bekal serta pengalaman 

untuk meningkatkan serta mengembangkan keterampilan yang dimiliki masing-

masing siswa. Menurut Pedoman Prani Business center dalam  Fresty Normalinda 

(2015: 25), business center sebagai tempat belajar sambil berbuat (learning by 

doing)” dengan demikian siswa dapat menjual jasa maupun merencanakan 



5 

pekerjaan. Business center merupakan tempat pelatihan untuk menjual jasa dan 

merencanakan pekerjaan.  Dengan adanya praktik ini maka dapat membentuk 

kualitas dan memotivasi siswa dalam menciptakan keterampilan serta 

mengembangkan kewiraushaaan secara kuantitas lebih tinggi. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di SMK Negeri 6 Surakarta 

terdapat permasalahan pada mental wirausaha. Siswa yang memiliki mental sebagai 

wirausaha sangat minim, siswa masih kurang memiliki inovasi dan kreatifitas untuk 

menciptakan produk karena banyak siswa yang praktik kewirausahaan hanya 

menjualkan produk. Siswa merasa malas dan tidak tertarik untuk menciptakan atau 

membuat produk sendiri karena menurut siswa sangat susah dan banyak menyita 

waktu mereka. Dalam pembentukan mental wirausaha, pihak sekolah telah 

melakukan berbagai upaya antara lain mengadakan kegiatan praktik berwirausaha 

untuk masuk dalam kurikulum, dan didirikannya usaha business center/minimarket 

yang pengelolanya dikelola oleh siswa sendiri. 

 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan etnografi. Menurut Danim (2002: 53) 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 penelitian menjadi bagian dari seting budaya dalam 

tatanan untuk mengumpulkan data secara sistematis dan holistik. 

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah SMK Negeri 6 Surakarta . 

Subjek dalam penelitian ini meliputi wakil kepala sekolah, guru kewirausahaan, 

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

dalam penelitian iniialah upaya pembentukan mental wirausaha siswa melalui 

business center di SMK Negeri 6 Surakarta. Sumber data dalam penelitian ini ialah 

kata-kata atau tindakah wakil kepala sekolah, guru kewirausaha, pengelola business 

center dan siswa kelas XI PM 1 dan PM 2. Teknik pengumpulan data menggunakan 

observasi, wawancara dan dokumentasi. 
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Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Dalam 

penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi 

sumber dapat dilakukan dengan penggunakan lebih dari satu metode pengumpulan 

data yakni melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan triangulasi 

teknik dapat dilakukan peneliti dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan 

data serta beberapa sumber data yang berbeda dengan metode yang sama. 

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan data dari Miles dan 

Huberman dalam 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 hal-hal penting. (3) penyajian data dalam penelitian ini 

dapat berupa narasi, uraian singkat mengenai upaya apa saja dalam kegiatan 

business center dalam pembentukan mental wirausaha siswa. (4) Penarikan 

kesimpulan dengan disertai bukti-bukti nyata dan valid.   

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Business center di SMK Negeri 6 Surakarta 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan , mengenai business center di 

SMK Negeri 6 Surakarta. Pertama,  business center di SMK Negeri 6 Surakarta 

berbentuk toko/minimarket yang berada dihalaman depan sekolahan sebgai tempat 

praktik pembelajaran bisnis siswa. Dalam hal ini business center menjual berbagai 

kebutuhan baik untuk warga sekolah anataranya siswa, guru dan karyawan tetapi 

business center juga diperuntukan untuk warga luar, barang yang  dijual di business 

center sendiri antara lain minuman, makanan, alat tulis serta kebutuhan lainnya.  

Kedua, business center di SMK Negeri 6 Surakarta didirikan dengan tujuan 

sebagai tempat praktik pembelajaran khususnya dalam hal kewirausahaan bagi siswa 

.Dalam rangka membentuk mental wirausaha, pihak sekolah mendirikan business 

center sebagai tempat praktik siswa. Dimana siswa akan mendapat teori mata 

pelajaran PKKWU (Produk kreatif dan kewirausahaan) dan business center 

digunakan pihak sekolah sebagai tempat pengaplikasian teori tersebut. Hasil 

penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Binuomote dan Okoli 

(2015) yang menunjukan bahwa tujuan sekolah mendirikan business center sebagai 
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tempat pelatihan pendidikan bisnis siswa untuk pengembangan kewirausahaan 

dengan pelatihan yang berkualitas dan baik. 

Ketiga, pengelolaan business center dibawah pengawasan Direktorat 

Pembinaan SMK, Dinas pendidikan Propinsi dan Kota dan kepala sekolah yang 

diserahkan kepada struktur kepengurusan yang sudah dibentuk kaitannya dengan 

untuk mengelola business center dan guru kewirausahaan mengatur praktik siswa 

supaya kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapai tujuan. Dalam pengelolaan 

business center sendiri dikelola oleh guru yang telah ditunjuk oleh pihak sekolah, 

selain itu pihak sekolah mengharapkan agar pengelola business center dapat 

mengembangkannya. Hasil yang ditemukan peneliti sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan Tri Kuat (2015) bahwa akan lebih baik jika pengelolaan business center 

dibawah pengawasan kepala sekolah dan pengelola melibatkan seluruh siswa 

sebagai tempat praktik bisnis. 

Keempat, dalam pelaksaan praktik di business center SMK Negeri 6 

Surakarta terdapat 2 tahap, saat anak kelas X dan saat anak kelas XI. Dalam 

pelaksaannya juga terjadwal secara bergiliran, anak kelas X yaitu sejumlah  2 orang 

dan anak kelas XI sejumlah 1 orang. Dalam pelaksaan praktik seperti ini diharapkan 

anak dapat semaksimal mungkin dalam pengalaman yang kelak dibutuhkan anak 

saat memasuki DUDI (Dunia Usaha dan Dunia Industri). 

Kelima, Business center di SMK Negeri 6 Surakarta sudah menyediakan 

fasilitas yang sangat memadai, dalam kaitannya fasilitas yang disediakan pihak 

sekolah diantarannya terdapat beberapa rak sehingga siswa dapat mengaplikasikan 

penataan barang yang ada, kulkas dan lemari pendingin digunakan dalam penataan 

barang yang beku dan minuman dingin, etalase untuk alat-alat tulis, AC digunakan 

untuk kenyamanan konsumen dalam pembelanjakan, mesin kasir memudahkan 

dalam melayani pembayaran konsumen serta CCTV. Dalam penyediaan fasilitas 

saran prasarana di business center sudah sangat maksimal dan sesuai dengan DUDI 

(Dunia Usaha dan Dunia Industri) sehingga saat anak melaksanakan magang diluar 

sekolah sudah ada pengalaman yang dilakukan sebelumnya di sekolah. dalam 

pemeberian fasilitas business center pihak sekolah juga sudah bekerjasaman dengan 
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perusahan ternaman sehingga anak juga akan mendapat arahan langsung dari pihak 

yang professional pada bidangnya.  

Keenam, manfaat business center di SMK Negeri 6 Surakarta bagi guru 

maupun siswa meliputi: dapat membantu siswa dalam  pengaplikasian teori 

kewirausahaan, membantu guru dalam mengajarkan keiwraushaaan, mempermudah 

warga sekolah dalam memenihi kebutuhan, serta siswa dapat mendapat pengalaman 

serta pengajaran sebelum siswa memasuki dunia kerja sehingga siswa terbiasa 

dengan adannya praktik. Serta hasil penjualan business center akan dibagi kepada 

sekolah 40% dan pengelola 60% sesuai kesepakatan. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut apabila dibandingkan dengan penelitian 

upaya pembentukan mental wirausaha siswa melalui business center di SMK Negeri 

6 Surakarta terdapat persamaan pada tujuan didirikannya business center sebagai 

tempat pelatihan pendidikan bisnis untuk pengembangan kewirausahaan dengan 

pelatihan yang berkualitas dan baik. Serta dalam pengelolaan business center 

dibawah pengawasan kepala sekolah dan pengelola melibatkan seluruh siswa 

sebagai tempat praktik bisnis. Pihak sekolah juga sudah memberikan fasilitas baik 

sarana dan prasarana. Sekolah juga sudah menjalin kerjasama dengan lembaga 

lainnya atau perusahaan lain yang sangat bermanfaat dan menguntungkan untuk 

kedua belah pihak. 

3.2 Pembentukan Mental Wirausaha Siswa melaui Business center  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan membentuk mental wirausaha siswa 

melaui business center meliputi: Pertama, penanaman nilai-nilai kewirausahaanyang 

diaplikasikan dalam praktik melalui mata pelajaran PKKWU (Produk Kreatif dan 

kewirausahaan) dan mata pelajaran display. Berdasarkan kurikulum 2013 terbaru 

yang diterapkan di SMK Negeri 6 Surakarta , sebelum siswa melakukan praktik di 

business center siswa wajib mengikuti mata pelajaran kewirausahaan mengenai teori 

yang akan diterapkan dalam pelaksaan praktik, seperti teori perencanaan usaha, teori 

penataan barang. Setelah itu teori yang didapat dikelas dapat diaplikasikan kedalam 

praktik di business center. Hasil penelitian yang ditemukan sesuai dengan pendapat 

dari penelitain Arum Bima Azkiyah (2017) bahwa teori yang diberikan sebelum 

melaksanakan praktik sangat berpengaruh dalam memudahkan siswa praktik. 
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Kedua, bentuk kegiatan dalam pembentukan mental wirausaha yaitu dalam 

mencari solusi serta dapat membimbing adik kelas dengan sikap pemimpin. Dimana 

siswa yang praktik dapat mencari solusi yang tepat dan baik saat ada 

hambatan/kendala dalam menjalankan praktik. Dalam pelaksaan praktik di business 

center SMK Negeri 6 Surakarta siswa kelas XI harus mampu membimbing adik 

kelas X, karena dalam pelaksaan praktik kelas XI lebih memiliki pengalaman yang 

cukup karena mereka telah melaksanakan praktik saat kelas X. Serta siswa yang 

telah memiliki sikap pemimpin mereka akan percaya diri dalam pelaksaan praktik 

untuk membimbing adik kelas X. Karena pada dasarnya kalau sifat kepemimpinan 

terbentuk dari diri anak masing-masing karena setiap anak berbeda-beda. Hasil 

penelitian tersebut sesuai dengan pendapat dari penelitian Lilis Sugi Rahayu (2017) 

dimana mental kepemimpinan berpengaruh dalam menumbuhkan minat bewirausaha 

dengan hal ini bergantung pada masing-masing individu dalam menyesuaikan diri 

dengan organisasi atau pekerjaan yang dia laksanakan. 

Ketiga, kreatifitas siswa dalam menjalankan praktik serta menemukan atau 

membuat ide-ide guna untuk mempromosikan barang agar konsumen tertarik. 

Sehingga dalam pelaksanaan praktik siswa memerlukan ide-ide yang tepat agar 

dalam menjalankan praktik tersebut siswa mampu memberi pelayanan yang baik 

kepada konsumen, siswa memberi diskon atau membuat parsel barang dagangan 

supaya menarik konsumen. Siswa yang praktik memiliki ide kreatif yang 

berkemauan keras serta bertanggungjawab terhadap kerjaan selama praktik. Siswa 

memiliki ide sebaik mungkin agar memberi kenyamanan kepada konsumen baik dari 

segi pemasarannya maupun dari segi kenyamanan tempat seperti tempat yang rapi 

serta bersih. Serta siswa memiliki keyakinan bahwa saat siswa telah memberi 

pelayanan yang baik kepada konsumen makan konsumen akan merasa nyaman dan 

tertarik dalam melakukan pembelanjaan. Hasil penelitian yang ditemukan peneliti 

sesuai dengan pendapat dari peneliti Agil N. Maulida, Inu H. Kusuma, dan Tatang 

Permana (2016) dimana sikap mental wirausaha yang tinggi,mengacu pada aspek 

sikap yaitu kognitif, afektif dan konatif yang dipadankan dengan indikator mental 

yakni kreatif, berkemauan keras, berkeyakinan kuat atas kekuatan pribadi, kejujuran 
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dan tanggung jawab, ketahanan fisik dan mental, ketekunan dan keuletan untuk 

bekerja keras dan  pemikiran yang konstruktif . 

Keempat, dalam pelaksanaan praktik di business center siswa yang praktik 

dapat datang dengan tepat, dapat bertanggungjawab dengan pekerjaan yang 

dilakukan. Karena masing-masing individu siswa memiliki kegiatan yang berbeda-

beda diluar sekolah. sehingga dalam penempatannya siswa harus dapat mengelola 

waktunya untuk pelaksanaan praktik dengan kegiatan lain, sehingga tidak dapat 

menganggu kegiatan praktik.  

Kelima, memiliki sikap disiplin baik dalam masalah waktu maupun 

kehadiran, disini siswa yang melaksanakan praktik tidak ijin saat mendapat giliran 

jadwal praktik, serta dapat tepat waktu saat melaksanakan praktik. Sikap disiplin 

harus memiliki tanggungjawab terhadap pekererjaan, tidak lalai dalam praktik, serta 

tidak korupsi waktu dalam praktik. Karena dalam pelaksaannya akan dinilai oleh 

guru yang bertugas mengawasi siswa-siswi yang praktik. Sehingga siswa-siswi yang 

sedang praktik akan mendapat nilai sesuai dengan hasil praktik yang telah 

dilakukan. Kebanyakan siswa-siswi yang praktik sudah memiliki sikap disiplin baik 

disiplin dalam pekerjaan dan tanggungjawab. 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 membentuk mental wiraushaannya. 

Keenam, saat siswa-siswi praktik business center siswa-siswi harus dapat 

menikmati pekerjaan yang ada, mereka sangat antusias saat menjalankan praktik 

karena menurut mereka saat praktik mereka lebih nyaman serta mendapat banyak 

pengalaman dari praktik. Siswa-siswi yang praktik mendapat suasana yang berbeda 

saat teori dikelas, dari segi kenyamanan ruanganpun juga berbeda, maka banyak 

siswa-siswi yang praktik lebih menikmati pekerjaan di business center karena tidak 

membosankan daripada saat teori dikelas. Setelah praktik siswa siswi juga mendapat 

pengalaman yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti bisa lebih 

baik saat berinteraksi kepada orang lain. Siswa-siswi yang praktik dibusiness center 

sangat menikmati pekerjaan apapun yang ada karena saat mereka 
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melaksaankanpraktik pikiran mereka lebih fress dan memiliki rasa tanggungjawab 

dan cinta terhadap pekerjaan. 

Ketujuh, pengawasan maupun bimbingan dari guru dan pengelola business 

center baik secara langsung maupun tidak langsung. Saat anak menjalankan praktik 

mengalami kesulitan akan langsung ditanyakan oleh pengelola business center, 

apabila terjadi kesalahan dalam melayani pembeli ataupun hal lain pengelola dapat 

memberi arahan atau masukan kepada siswa-siswi yang praktik dengan pengarahan 

cara yang benar. Hal ini diharapkan agar siswa saat praktik lebih giat dan mendapat 

banyak pengalaman yang cukup saat anak memasuki DUDI (Dunia Usaha dan 

Dunia Insudtri) ataupun saat anak melaksanakan magang. Serta agar anak dapat 

dengan mudah mengatasi hambatan maupun kesulitan dengan adanya pengawasan 

dan pendampingan dari guru serta pengelola business center. Hasil penelitian ini 

sesuai dengan pendapat penelitian yang dilakukan oleh Vera Olivia Rianjani (2015) 

yang menunjukan bahwa pengelolaan business center , kegiatan yang dilakukan 

siswa di business center maupun dorongan dari pihak guru berpengaruh dalam 

pembentukan mental kewirausahaan siswa. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut apabila dibandingkan dengan 

pembentukan mental wirausaha siswa melalui business center di SMK Negeri 6 

Surakarta terdapat persamaan yang dilakukan , yaitu sama-sama melakukan 

penelitian terkait pembentukan mental wirausaha melalui kegiatan melayani 

konsumen dan penataan barang, dan didukung oleh teori kewirausahaan yang 

diberikan guru didalam kelas . Perbedaan pada penelitian ini dengan beberapa 

penelitian tersebut ialah pada penelitian ini terfokus kepada kegiatan pelayanan 

konsumen saja melaui kegiatan  business center dengan beberapa karakteristik 

wirausaha, sedangkan pada penelitian terdahulu berfokus pada kreatifitas dan 

inovasi produk siswa dan upaya yang dilakuka untuk membentuk mental wirausaha 

siswa lebih banyak.  
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4. PENUTUP 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dalam upaya pembentukan mental 

wirausaha siswa melalui business center di SMK Negeri 6 Surakarta dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

Business center di SMK Negeri 6 Surakarta berbentuk seperti toko/ 

minimarket  sebagai tempat praktik pembelajaran bisnis siswa. Business center di 

SMK Negeri 6 Surakarta dikelola oleh guru yang telah ditunjuk oleh sekolah, 

keuntungan dari business center sendiri 40% untuk sekolah dan 60% untuk 

pengelola. Business center sendiri menjual berbagai kebutuhan sehari-hari. Sistem 

praktik di business center terdapat 2 tahapan,. Tersedia berbagai fasilitas yang 

diberikan sekolah baik sarana maupun prasarana sesuai dengan DUDI (Dunia Usaha 

dan Dunia Industri), sekolah juga bekerjasama dengan lembaga/perusahaan ternama.  

Membentuk mental wirausaha siswa melalui business center meliputi 

penanaman nilai-nilai kewirausahaan yang diaplikasikan kedalam praktik, 

kepemimpinan, kreatif, pengelolaan waktu, disiplin, menikmati pekerjaan, dan 

pengawasan serta pendampingan dari guru kewirausahaan maupun dari pengelola 

business center. Penanaman nilai-nilai kewirausahaan diaplikasikan melalui mata 

pelajaran PKKWU (Produk kreatif dan Kewirausahaan) dan mata pelajaran penataan 

barang.  
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