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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menghadapi perkembangan zaman di era globalisasi seperti sekarang 

ini diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melakukan 

perubahan dan juga tantangan yang seringkali muncul (Wijaya, Sudjimat, & 

Nyoto, 2016). Salah satu yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia yaitu pendidikan. Pendidikan mempunyai berbagai peran yang 

sangat penting dalam mencipkatan sumber daya manusia yang cerdas, kreatif, 

inovatif, dan demokratis. Dalam pendidikan, menuntut manusia yang 

berkemampuan profesional dibidangnya masing-masing dalam berbagai 

aspek kehidupan. Hal ini sesuai dengan peraturan yang tertera dalam Undang-

undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 ayat 1 tentang 

system pendidikan Nasional yang menyatakan, bahwa pendidikan adalah 

usaha dasar 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 keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat bangsa dan negara.  

Hal ini menunjukkan bahwa di dalam pendidikan siswa mampu 

menunjukkan beberapa keterampilan agar siswa dapat mengarah ke intensi 

berwirausaha terhadap siswa, karena intensi berwirausaha pastinya akan 

menimbulkan beberapa persaingan ketat terhadap dunia kerja. Salah satu 

untuk menghadapi industrialisasi adalah dengan berwirausaha atau wirausaha, 

maka hal itu menunjukkan semakin pentingnya entrepreneurial skills di 

dalam perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, munculnya wirausahawan 

sangat diharapkan untuk menekan tingkat pengangguran. Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang siap masuk 

ke dunia kerja atau dunia berwirausaha. Maka dari itu siswa SMK setelah 

lulus akan mencari pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dimiliki, walaupun 
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demikian tidak semua lulusan SMK mendapatkan pekerjaan, sehingga dapat 

menimbulkan pengangguran. Pada tahun 2020, tingkat pengangguran 

diperkirakan pada kisaran 4,8-5,0 persen, ujar Ketua Panja Asumsi Dasar 

Said Abdullah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sumber dari 

(BRS Pariwisata, 2019), jumlah angkatan kerja pada februari 2019 sebanyak 

136,18 juta orang.  Adapun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 

50,1 persen atau 6,83 juta orang. Masalah pengangguran tersebut dapat diatasi 

salah satunya dengan melalui program kewirausahaan. Oleh karena itu SMK 

dapat diharapkan agar bisa menghasilkan lulusan yang bermental wirausaha 

dan bukan hanya mencetak lulusan yang bermental pekerja. 

Denanyoh, Adjei, dan Nyemekye (2015) menyebutkan bahwa 

kewirausahaan adalah pemegang peranan penting dalam pertumbuhan 

ekonomi, peningkatan produktivitas dan pembangunan social. Sedangkan 

Trihatmoko dan Harsono (2017: 21) mendefinisikan kewirausahaan 

(entrepreneurship) adalah suatu aktivitas dengan memanfaatkan sumber daya 

yang dimiliki seseorang atau organisasional yang bertujuan memberikan nilai 

tambah pada sumber daya tersebut menuju pada pertumbuhan nilai (value) 

ekonomi secara berekelanjutan. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memasukkan 

kurikulum kewirausahaan dalam pembelajaran siswa SMK, dengan tujuan 

agar siswa dapat mengubah pola pikir dari pencari kerja menjadi pencipta 

lapangan kerja serta menjadi seorang wirausaha yang tangguh dan dapat 

menghadapi persaingan global. Oleh karena itu, intensi berwirausaha diantara 

peserta didik secara terus menerus harus dibangkitkan agar tercipta 

wirausaha-wirausaha yang lebih banyak lagi. Ermawati, Soesilowati, dan 

Prasetyo (2017) menyatakan niat (intensi) berwirausaha merupakan kebulatan 

tekad seseorang untuk menjadi seorang wirausaha atau untuk berwirausaha.  

Dari penjelasan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa intensi 

berwirausaha adalah tekad yang bulat seseorang dan berani mengambil resiko 

untuk mencoba mendirikan usaha baru. Berdasarkan hasil observasi pada 

siswa kelas XI Akuntansi SMK Negeri 1 Pedan rata-rata intensi berwirausaha 
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siswa masih rendah, masih terdapat siswa yang saat pembelajaran masih 

belum menguasai tentang kewirausahaan dan belum mengerti betapa 

pentingnya kewirausahaan pada saat lulus SMK. Oleh karena itu, intensi 

berwirausaha diantara peserta didik secara terus menerus harus dibangkitkan 

agar tercipta wirausaha-wirausaha yang lebih banyak lagi.  

Peserta didik pada saat menjalani masa sekolah pasti dibekali dengan 

hard skill dan soft skill. Lena (2010) mengungkapkan, “rasio kebutuhan soft 

skills dan hard skills di dunia kerja/usaha berbanding terbalik dengan 

pengembangannya di perguruan tinggi. Penyumbang utama kesuksesan dalam 

dunia kerja/usaha  80% ditentukan oleh mind set (soft skills) yang dimilikinya 

dan 20% ditentukan oleh technical skills (hard skills). Namun dalam praktek 

sistem pendidikan kita saat ini khususnya di perguruan tinggi, porsi 

pengembangan soft skills hanya diberikan rata-rata 10% saja dalam 

kurikulumnya, sementara itu 90% nya berisi hard skills”. Kondisi pada sistem 

pendidikan di atas menyebabkan masih ada sekolah yang belum mampu 

membekali peserta didiknya dengan Soft skill yang baik, padahal Soft skill 

peserta didik bisa dilatih. Soft skill yang dapat di asah oleh siswa dengan 

belajar berorganisasi. Soft skill merupakan keterampilan seseorang dalam 

berhubungan dengan orang lain (interpersonal skill) dan keterampilan dalam 

mengatur dirinya sendiri (intrapersonal skill) yang mampu mengembangkan 

unjuk kerja secara maksimal (Illah Sailah, 2008:18). Sehingga soft skill bisa 

mempengaruhi kesuksesan berwirausaha karena dapat berkaitan dengan 

peserta didik. Dapat dilihat dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Nurul Amelia, Nurdin (2014) dengan judul “Pengaruh pembelajaran Soft 

Skills terhadap minat intensi berwirausaha”. 

Selain dengan adanya pembelajaran soft skill, ada factor kedua yang 

mempengaruhi hal yang penting dalam menunjang intensi siswa untuk 

berwirausaha adalah kreativitas. Kreativitas  menurut  Munandar (2012: 104)  

adalah  kemampuan  membuat  kombinasi  baru  berdasarkan  data informasi 

atau unsur  yang ada,  dimana akan  menemukan banyak kemungkinan 

jawaban  terhadap  suatu  masalah,  dimana  penekananya  adalah  pada  
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kualitas, ketepatgunaan, dan  keragaman jawaban. Selain itu juga  dengan 

kreativitas akan mencerminkan kelancaran, keluwesan dan  orisinilitas dalam 

berfikir serta mampu untuk mengelaborasi suatu gagasan. Zampetakis (2011) 

menemukan bahwa “individu-individu yang kreatif, semakin besar 

kemungkinannya untuk terlibat dalam kewirausahaan, oleh karena itu 

kreativitas telah diindikasikan sebagai pemicu intensi kewirausahaan‟‟.  

Selain soft skill dan kreativitas faktor ketiga yang mempengaruhi 

intensi berwirausaha adalah motivasi. Motivasi berwirausaha juga dapat 

menjadi faktor yang penting dalam membangkitkan intensi berwirausaha. 

Motivasi tersebut bisa saja kurang optimal, karena motivasi bisa berasal dari 

dalam diri sendiri maupun dari orang lain. Keberhasilan dapat tercapai 

apabila ada motivasi yang kuat dari siswa yang bersangkutan. Fahmi 

(2013:12) menyatakan bahwa “motivasi adalah aktivitas perilaku yang 

bekerja dalam usaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan”. Pada 

dasarnya, intensi menjadi indikator kekuatan seseorang pada bidang tertentu, 

sehingga siswa akan termotivasi untuk mempelajarinya. Mereka yang 

memiliki motivasi tinggi cenderung memilih untuk berwirausaha agar setelah 

lulus dari SMK mendapat banyak motivasi dari sekolah dan berfikir untuk 

menjadi wirausahawan.  

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa soft skill, 

kreativitas dan motivasi merupakan faktor yang mempengaruhi  intensi 

berwirausaha, oleh karena itu peneliti ingin mengetahui lebih lanjut apakah 

ada pengaruh antara soft skills, kreativitas dan motivasi terhadap intensi 

berwirausaha siswa.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan , maka dapat 

diidentifikasikan beberapa masalah antara lain: 

1. Intensi berwirausaha yang masih rendah dalam proses pembelajaran 

2. Masih ada sekolah yang belum mampu membekali peserta didiknya 

dengan Soft skills yang baik. 
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3. Siswa masih belum berani mengembangkan kreativitasnya dalam 

belajar berwirausaha.  

4. Motivasi dalam belajar berwirausaha siswa yang masih kurang optimal. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah di 

kemukakan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini di batasi pada 

pengaruh soft skill adapun indikator yang meliputi dari soft skills 

(Tanggungjawab, mengemukakan gagasan dalam masalah, kemampuan 

komunikasi, sopan, disiplin, dan jujur), kreativitas adapun indikator yang 

meliputi kreativitas (Mengajukan pertanyaan, aktif dalam mengerjakan tugas, 

menyatakan pendapat, mengemukakan gagasan dalam suatu masalah, rasa 

ingin tahu yang besar, mrnyampaikan jawaban dan memiliki alternative 

dalam menyelesaikan masalah), dan motivasi adapun indikator yang meliputi 

motivasi (Perasaan yang kuat untuk mencapai tujuan, bertanggungjawab, 

evaluatif, mengambil resiko sedang, dan kreatif dan inovatif) terhadap intensi 

berwirausaha pada siswa kelas XI SMKN 1 Pedan. 

 

D. Rumusan Masalah 

1. Adakah pengaruh soft skill terhadap intensi berwirausaha pada siswa 

kelas XI SMKN 1 Pedan? 

2. Adakah pengaruh kreativitas terhadap intensi berwirausaha pada siswa 

kelas XI SMKN 1 Pedan? 

3. Adakah pengaruh motivasi terhadap intensi berwirausaha pada siswa 

kelas XI SMKN 1 Pedan? 

4. Adakah pengaruh soft skill, kreativitas, dan motivasi terhadap intensi 

berwirausaha pada siswa kelas XI SMKN 1 pedan? 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mendeskripsikan pengaruh soft skill terhadap intensi berwirausaha pada 

siswa kelas XI SMKN 1 Pedan? 

2. Mendeskripsikan pengaruh kreativitas terhadap intensi berwirausaha 

pada siswa kelas XI SMKN 1 Pedan? 

3. Mendeskripsikan pengaruh motivasi terhadap intensi berwirausaha pada 

siswa kelas XI SMKN 1 Pedan? 

4. Mendeskripsikan pengaruh soft skill, kreativitas, dan motivasi terhadap 

intensi berwirausaha pada siswa kelas XI SMKN 1 Pedan? 

 

F. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian teori 

tentang intensi berwirausaha dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Sebagai bahan informasi, pertimbangan, dan masukan untuk 

sekolah dalam upaya memperbaiki kualitas pembelajaran dan mutu 

pendidikan, agar dapat meningkatkan intensi berwirausaha. 

b. Bagi Guru 

Sebagai acuan untuk memperbaiki soft skill, kreativitas, dan 

motivasi dalam meningkatkan intensi berwirausaha. 

c. Bagi Siswa 

Sebagai masukan untuk meningkatkan kesadaran siswa bahwa soft 

skill, kreativitas, dan motivasi dalam proses belajar mengajar sangat 

penting untuk menunjang keberhasilan proses belajar mengajar di 

dalam kelas sehingga dapat meningkatkan intensi berwirausaha, 
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d. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah wawasan, pengalaman, dan 

pengetahuan khususnya tentang pentingnya soft skill, kreativitas, dan 

motivasi terhadap intensi berwirausaha. 


