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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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 sekolah 

lainnya. Sehingga pemerintah memberikan solusi agar tingkat pengangguran 

di jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dapat diatasi. Salah satu cara 

mengatasi pengangguran adalah merubah pola pikir bekerja menjadi 

wirausaha untuk mengubah mental dan motivasi yang telah melekat pada 

masyarakat Indonesia dari pihak keluarga yang lebih mengharapkan 

anaknya untuk menjadi seorang pegawai daripada menjadi seorang 

wirausaha. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi kewirausahaan pada siswa 

supaya dapat memiliki mental berwirausaha. Dengan mempelajari 

keuntungan dan kelebihan dalam berwirausaha dibandingkan menjadi 

pegawai. Sehingga generasi muda dapat menciptakan lapangan pekerjaan 

sendiri, dan menjadikan generasi muda yang kreatif dan memiliki pemikiran 

yang positif yang dapat memajukan perekonomian negara.  

http://www.bps.go.id/
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Selain adanya pemuda yang kreatif dan pemikiran yang positif, suatu 

negara sendiri juga erat hubungannya dengan masalah pendidikan. Menurut 

Hasbullah (2009: 5) “Pendidikan adalah suatu proses bimbingan, tuntunan 

atau pimpinan yang didalamnya mengandung unsur-unsur seperti pendidik, 

anak didik, tujuan dan sebagainnya”. 

 Tujuan pendidikan nasional menurut UU No.20 Tahun 2012 tentang 

sistem pendidikan yang menyatakan bahwa: 

Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab.  

 

 Berdasarkan undang-undang tersebut maka perlu adanya usaha sadar 

oleh peserta didik agar dapat menjadikan dirinya sebagai sumber daya 

manusia yang berkualitas. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan mutu 

kualitas peserta didik salah satunya dengan melalui pendidikan dan 

pelatihan disekolah. 

Pendidikan di Indonesia lebih banyak menciptakan mental pekerja 

dibandingkan dengan mental entrepreneurship. 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”. Pada saat ini banyak orang tua dan remaja hanya 

mencari pekerjaan. Target utama pendidikan kewirausahaan adalah generasi 

muda. Berbagai upaya dilakukan untuk membentuk mental wirausaha 

terutama untuk siswa agar memperoleh pendidikan kewirausahaan secara 

menyeluruh. Dengan demikian siswa akan terdorong untuk melakukan 

praktik kewirausahaan dan merealisasikannya. Sebenarnya pemerintah 

sendiri juga telah mempunyai kebijakan yang berkaitan dengan 

kewirausahaan yang termasuk dalam Inpres No. 4 tahun 1995 tentang 
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Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan 

bahwa :  

Kewirausahan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan 

seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah 

kepada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, 

teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam 

rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh 

keuantungan yang lebih besar.  

 

Dari pengertian tersebut budaya kewirausahaan diharapkan menjadi 

bagian etos kerja masyarakat dan bangsa Indonesia, sehingga dapat 

melahirkan wirausahawan-wirausahawan yang tangguh, kreatif, inovatif dan 

mandiri. 

Banyak 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. Dalam hal ini siswa diberikan teori-teori seputar 

ilmu berwirausaha, mulai dari merancang ide usaha, awal memulai usaha, 

cara mengelola usaha yang baik, hingga bagaimana cara mempertahankan 

usaha agar tetap berdiri dan berkembang. Setelah siswa diberikan teori-teori 

tersebut, siswa diminta untuk melakukan praktik. Tujuannya untuk 

memotivasi siswa agar siswa menjadi pelaku usaha sehingga membantu 

pemerintah dalam pengentasan pengangguran di Indonesia. Hal ini 

menunjukan bahwa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bertujuan 

membentuk mental wirausaha siswa untuk menyediakan alternatif lain bagi 

siswanya menjadi wirausahawan selain melanjutkan ke perguruan tinggi 

ataupun bekerja di dunia industri. Salah satu keterampilan yang harus 

dimiliki oleh siswa Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) adalah keterampilan 

berwirausaha. Menurut Saroni (2012: 161) “Keterampilan berwirausaha 

merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki seseorang, sebagai bentuk 

penguasaan pengetahuan dan menerapkannya pada kegiatan nyata dalam 
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kehidupan”. 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. 

Untuk melahirkan lulusan yang memiliki mental wirausaha maka 

dikembangkan model pembelajaran yang dapat membentuk mental 

wirausaha. Sehingga pembelajaran kewirausahaan juga disertai dengan 

adanya praktek kewirausahaan sebagai wujud nyata dari teori pembelajaran 

kewirausahaan yang telah diterima siswa di dalam kelas. Praktek 

kewirausahaan akan dapat membentuk mental wirausaha siswa, agar siswa 

memiliki bekal kedepannya untuk dunia kerja. Salah satu program yang 

dilaksanakan di sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah program 

Business Center sebagai wadah untuk membentuk mental wirausaha. 

Dengan adanya program ini siswa dapat lebih kreatif dan inovatif 

menciptakan hal baru.  

Business Center merupakan tempat untuk siswa melatih keterampilan 

yang dimiliki agar siswa dapat menyiapkan mental menjadi wirausaha untuk 

kedepannya. Business Center sendiri berperan sebagai wadah pelatihan dan 

pendidikan bagi siswa yang berfungsi sebagai sarana unit produksi sekolah 

dan sebagai praktik peserta didik untuk melakukan penjualan, perhitungan 

dan pembukuan. Serta peserta didik dapat memiliki pengalaman bagaimana 

cara melayani konsumen. 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 praktek kewirausahaan hanya menjualkan produk yang 

diambil dari orang lain. Siswa merasa malas dan tidak tertarik untuk 

menciptakan atau membuat produk sendiri karena menurut siswa sangat 

susah dan banyak menyita waktu mereka. Padahal Business Center 

merupakan wadah untuk membentuk mental siswa agar dapat belajar dan 

mampu memciptakan inovasi produk baru.  
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Berdasarkan  latar belakang yang telah dipaparkan diatas menarik 

untuk diteliti lebih lanjut dalam sebuah penelitian dengan judul 

“Pembentukan  Mental Wirausaha siswa melalui Business Center di SMK 

Negeri 6 Surakarta”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah untuk: 

1. Bagaimana Business Center di SMK Negeri 6 Surakarta? 

2. Bagaimana membentuk mental wirausaha melalui Business Center di 

SMK Negeri 6 Surakarta? 

3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembentukan mental 

wirausaha siswa melalui business center di SMK Negeri 6 Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dalam 

penelitian ini adalah untuk: 

1. Mendiskripsikan Business Center di SMK Negeri 6 Surakarta. 

2. Membentuk mental wirausaha 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.  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah Business Center 

mampu membentuk mental wirausaha yang kuat pada siswa. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini yaitu sebagai 

berikut: 
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a. Bagi Kepala Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat agar berguna sebagai 

masukan untuk sekolah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan 

Business Center dalam membentuk mental wirausaha pada diri 

siswa. 

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi dan evaluasi 

pelaksaan praktik kewirausahaan Business Center dalam membentuk 

mental wirausaha siswa. 

c. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pembelajaran yang 

tepat tentang pentingnya membentuk mental wirausaha melalui 

Business Center.  

d. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam 

penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian yang lebih 

sempurna, terutama yang berkaitan dengan pembentuk mental 

wirausaha melalui program Business Center di sekolah. 

 


