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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kehidupan di seluruh dunia terus mengalami perubahan, tidak hanya 

memberi peluang tetapi juga ancaman bagi suatu bangsa khususnya Indonesia. 

Salah satu ancaman terbesar dalam menghadapi perubahan global adalah 

munculnya banyak penyakit baru dalam masyarakat khususnya remaja seperti; 

individualisme, pergaulan bebas, kurangnya toleransi dan gotong royong, 

menurunnya jiwa mandiri dan kewirausahaan. Hal ini memicu banyak pihak 

untuk mendorong adanya peningkatan kualitas pendidikan karakter di 

lingkungan keluarga dan sekolah salah satunya dengan meningkatkan lagi 

kemandirian dengan kewirausahaan.  

Dalam tatanan kehidupan dan budaya masyarakat, banyak orang 

memandang dan menafsirkan kewirausahaan identik dengan suatu kegiatan atau 

usaha yang dilakukan oleh para usahawan dan wiraswasta. Penafsiran seperti itu 

sudah melekat dikalangan masyarakat Indonesia, akan tetapi pandangan tersebut 

kurang tepat karena sikap dan jiwa kewirausahaan tidak hanya dimiliki oleh 

seorang wiraswasta atau usahawan, namun oleh semua orang yang memiliki 

potensi dan kreatifitas yang kemudian direalisasikan melalui tindakan yang 

inovatif yang mencakup dalam semua pekerjaan baik di pemerintahan maupun 

swasta.  

Kewirausahaan merupakan suatu bentuk sikap, tindakan, jiwa, perilaku, 

dan skill yang dimiliki seseorang untuk menciptakan dan membuat sebuah 

kreatifitas yang baru yang bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain. 

Perkembangan penanaman nilai-nilai kewirausahaan tidak hanya dilakukan 

dikalangan para usahawan dan wirausaha, tetapi saat ini sudah berkembang ke 

bidang pendidikan formal. Hadirnya kewirausahaan dalam pendidikan formal 

bertujuan sebagai pembentukan manusia secara utuh (holistic) agar dapat 

memiliki karakter, kemampuan dan keterampilan sebagai kewirausahaan. 

Pendidikan kewirausahaan dapat diterapkan oleh semua pihak dalam 

lingkungan sekolah seperti kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, para 

siswa sebagai suatu komunitas pendidikan. Pendidikan kewirausahaan dapat 
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diterapkan melalui salah satu mata pelajaran kewirausahaan atau keterampilan 

usaha yang diterapkan dalam kurikulum melalui kegiatan-kegiatan di sekolah 

yang dapat menunjang pelaksanaan pendidikan kewirausahaan, sehingga dapat 

direalisasikan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. 

Sekolah merupakan sarana pendidikan yang akan mencetak lulusan siswa 

yang mandiri, kreatif, bisa menghadapi tantangan dunia yang begitu cepat 

berubah, dan dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Itu 

semua dapat terdukung melalui pengetahuan yang bersifat efektif yaitu yang 

mencakup sikap dan nilai seseorang. Kewirausahaan adalah salah satu 

pendidikan yang bersifat efektif di mana siswa diharapkan mampu untuk 

menciptakan barang atau jasa yang produktif di mana ia berani menyalurkan ide 

barunya untuk pemenuhan kualitas hidupnya menjadi lebih baik, yang di 

integrasikan melalui pendidikan yang ditempuh di sekolah dalam berbagai 

kegiatan ekstrakurikuler, mata pelajaran, teknologi dan informasi, serta 

dukungan financial. 

Pendidikan merupakan faktor pendukung yang berperan sangat penting 

disegala sektor. Manusia membutuhkan pendidikan untuk mengembangkan 

pengetahuan potensi dirinya melalui proses pembelajaran atau dengan 

menggunakan cara lain yang dikenal oleh masyarakat. Dalam upaya untuk 

mengembangkan sumber daya manusia yang handal, berkualitas dan memiliki 

daya saing tinggi sebuah sekolah menengah atas harus mampu mengetahui apa 

yang penting untuk para siswa dan memberikan sebuah informasi bahwa apa 

yang diberikan akan berguna untuk mereka. 

Menurut Suyahman (2017), lingkungan pendidikan mengalami resistensi 

yang akhirnya mendorong munculnya tren homeschooling dan pendidikan 

virtual. Munculnya tren tersebut disebabkan oleh lingkungan pergaulan yang 

meresahkan dan tuntutan perkembangan zaman terhadap pengaruh teknologi. 

Menurut beliau ada banyak dampak yang di alami siswa diantaranya adanya 

tekanan psikologis karena guru menjadi otoriter serta adanya tekanan antar 

siswa. Hal ini tidak memberikan solusi yang baik karena kurangnya kesiapan, 

tetapi juga akan memadamkan sikap kewirausahaan yang teliti, mandiri, dan 

kritis. 
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Tidak hanya pendidikan yang berpindah ke virtual, sebelumnya 

pemerintah telah membuat program Nawa Cita merupakan program yang 

digagas oleh untuk mengatasi masalah yang ada di mana beberapa pokok 

muncul agenda prioritas yaitu yang berkaitan dengan pendidikan karakter. Pada 

point ke delapan adalah melakukan revolusi karakter bangsa dengan kebijakan 

kembali kurikulum pendidikan nasional yang mengedepankan aspek 

kewarganegaraan. Karakter kewirausahaan merupakan salah satu cerminan 

karakter yang terdapat dalam program Nawa Cita yang mengarah pada karakter 

atau jiwa kemandirian, kepemimpinan, jujur, tekun, kreativitas tinggi dan 

mandiri. Hal ini terlihat dari rendahnya minat dan praktek kewirausahaan siswa 

dalam berwirausaha. Faktor yang menyebabkan adalah sebagian besar masih 

memiliki ketergantungan ekonomi kepada orang tua, dan orientasi pekerjaan 

hanya menjadi aparatur sipil negara,(Insana & Mayndarto, 2017). 

Beberapa penelitian terdahulu mencoba menganalisis dan menguji 

tentang pengaruh ICT dan pendapatan orang tua terhadap karakter 

kewirausahaan. Diantaranya penelitian dari Tanwir dan Rahman (2018) yang 

menguji tentang dampak penggunaan media pembelajaran berbasis ICT terhadap 

hasil belajar peserta didik pada SMK Negeri 1 Kota Parepare dengan jenis 

penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan 

media berbasis ICT sudah berjalan dengan maksimal dan berdampak secara 

positif. Hasil penelitian terebut didukung oleh penelitian yang meneliti tentang 

pengaruh penerapan strategi pembelajaran berbasis ICT terhadap pencapaian 

hasil belajar sistem komputer. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif dengan metode kuasi eksperimen dan model post test only control 

group design. Hasil perhitungan t-test menunjukkan bahwa t hitung 10,025 > t 

tabel 1,987 dengan nilai signifikan 0,000 maka penerapan strategi pembelajaran 

berbasis ICT berpengaruh sangat nyata terhadap pencapaian hasil belajar sistem 

komputer siswa kelas X SMK (Agustia & Wardani, 2020). 

Marti (2017) meneliti tentang kewirausahaan berbasis teknologi 

(Technopreneurship) dilihat dari aspek pendidikan. Dunia pendidikan 

berkewajiban untuk dapat mencetak generasi – generasi yang memiliki 

kemandirian, termasuk kemandirian secara ekonomi. Sekolah, kampus juga 
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media pendidikan informal lainnya bukan hanya berfungsi untuk berbagi ilmu 

dengan teori – teorinya maupun ketrampilan dengan praktek – prakteknya. 

Tetapi jika dikaitkan dengan masih rendahnya pemahaman dan minat tentang 

dunia wirausaha, dunia pendidikan dapat difungsikan juga sebagai media 

informasi untuk meningkatkan pemahaman dan minat anak didiknya pada dunia 

kewirausahaan. Mengkomunikasikan pentingnya teknologi dalam 

pengembangan entrepreneur menjadi tantangan dalam dunia pendidikan. 

Pengaruh pendapatan  orang tua dan prestasi belajar terhadap minat 

melanjutkan studi perguruan tinggi pada siswa kelas xii akutansi SMK Negeri 2 

periaman menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang tidak signifikan 

pendapatan orang tua terhadap prestasi (Mufida & Effendi, 2019). Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Ardila & Dhiah (2017) berpendapat lain tentang 

pengaruh tingkat pendapatan orang tua dan motivasi belajar terhadap hasil 

belajar siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Gresik. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa ada pengaruh secara signifikan antara pendapatan orang tua dengan hasil 

belajar siswa. 

Ghofur (2013) meneliti tentang kredibilitas dan otentisitas guru 

kewirausahaan terhadap karakter kewirausahaan siswa SMK Negeri diSurabaya 

dengan jenis penelitian explanatory menggunakan model model struktur ekuasi 

(SEM). Hasil menunjukan bahwa kredibilitas dan otentisitas guru kewirausahaan 

berpengaruh secara signifikan terhadap karakter kewirausahaan. Hasil penelitian 

ini didukung oleh penelitian dari (Faiz dan Hidayat 2015) tentang karakteristik 

kewirausahaan sebagai faktor penentu pertumbuhan usaha. Hasil menunjukkan 

bahwa karakteristik kewirausahaan yang dimiliki pemilik usahan martabak setia 

budi adalah sikap keorisinilan dalam kepemimpinan, percaya diri, orientasi tugas 

dan hasil, pengambilan resiko dan orientasi masa depan pada dasarnya sudah 

baik, memiliki jiwa kepemimpinan yang membuat orang sekitar merasa 

terpengaruhi sehingga dapat memngikuti kemauan pemilik usaha sehingga 

berdampa sangat positif pada usaha.. sifat yang dimiliki pemilik usaha mulai dari 

orintasi tugas dan hasil, percaya diri, penga,nila resiko dan orintasi masa depan 

yang membuat pertumbuhan usaha semakin lebih luas, pemilik usaha 

bekerjasama denga hotel, sekolah dan dinas terkait. 
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Berdasarkan observasi pada 28 April 2020, SMKN 1 Dompu memiliki 

jumlah siswa dan siswi kelas XI sebanyak 405 orang dengan pembagian ke 

berbagai kompetensi. Dalam aturan kemdikbud yang baru untuk tahun ajaran 

2020 / 2021, jumlah siswa satu kelas hanya bisa di isi maksimal 32 orang, tetapi 

untuk jenjang ini belum berlaku sehingga tidak ada penyesuaian jumlah siswa 

untuk setiap kelas. Hasil observasi pada Selasa tersebut menunjukkan bahwa 

dalam semua jenjang dan kompetensi tetap ada mata pelajaran kewirausahaan 

sebagai wadah pengembangan minat siswa, dan untuk setiap semester selalu 

diadakan praktek kewirausahaan rata-rata 3 hingga 4 kali dalam setiap semester. 

Tetapi pada prakteknya masih memiliki kendala dukungan financial dan 

ketersediaan teknologi atau penunjang dalam kewirausahaan. Karena adanya 

berbagai hambatan dan permasalahan, maka peneliti ingin meneliti tentang 

pengaruh ketersediaan ICT dan tingkat pendapatan orang tua terhadap karakter 

kewirausahaan siswa kelas XI di SMK Negeri 1 Dompu.  

Salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan dalam menempuh 

pendidikan tinggi diantaranya; informasi, teknologi, komunikasi, dan tingkat 

pendapatan orang tua. Faktor-faktor ini dianggap sebagai hal yang 

mempengaruhi karena pendidikan merupakan sesuatu hal yang sangat penting 

dan membutuhkan pertimbangan-pertimbangan dalam mencapainya. Oleh 

karena itu pada rencana penelitian ini, peneliti ingin fokus meneliti tentang 

pengaruh variabel diatas terhadap karakter kewirausahaan siswa.  

Implikasinya dalam penelitian ini adalah, penelitian ingin memberikan 

suatu deskripsi tentang pendidikan apakah menjadi sangat penting untuk 

seseorang dalam memperbaiki kualitas hidupnya, dan apakah dengan pendidikan 

yang diperoleh ini nantinya akan mencetak sumber daya yang lebih baik melalui 

pengembangan soft skill yang diperoleh selama menempuh pendidikan. 

Originalitas dalam penelitian ini adalah variabel penelitian dan sampel 

yang digunakan merupakan siswa aktif, sehingga disini peneliti akhirnya akan 

menilai biaya dan waktu yang dikorbankan atau faktor-faktor yang 

mempengaruhi dalam keputusan menempuh pendidikan tersebut apakah benar 

akan menambah soft skill dan bekerja sesuai dengan profesi yang ditempuh. Dan 

hal ini akan di jelaskan pada bab pembahasan dan hasil.  
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B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Jumlah wirausahawan di indonesia masih sedikit yaitu 4,7 % dari jumlah 

penduduk.  

2. Pendidikan menjadi sangat penting untuk seseorang dalam memperbaiki 

kualitas hidupnya. 

3. Pendidikan yang diperoleh ini nantinya akan mencetak sumber daya yang 

lebih baik melalui pengembangan soft skill yang diperoleh selama 

menempuh pendidikan. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Permasalahan yang terkait dengan judul penelitian diatas sangatlah luas, maka 

perlu adanya batasan penelitian sebagai berikut: 

1. Pendidikan menjadi pengetahuan sangat penting seseorang dalam 

memperbaiki kualitas hidup peserta didik. Maka dari itu penelitian ini 

dibatasi oleh kualitas hidup peserta didik. 

2. Pendidikan akan mencetak sumber daya untuk pengembagan soft skill 

peserta didik selama menempuh pendidikan. Maka dari itu penelitian ini 

dibatasi oleh sumber daya untuk pengembangan soft skill peserta didik. 

 

D. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut ini: 

1. Adakah pengaruh ketersedian ICT terhadap karakter kewirausahaan siswa 

kelas XI di SMK Negeri 1 Dompu NTB? 

2. Adakah tingkat pendapatan orang tua terhadap karakter kewirausahaan 

siswa di SMK Negeri 1 Dompu NTB? 

3. Adakah pengaruh ketersediaan ICT dan tingkat pendapatan orang tua secara 

bersama sama terhadap karakter kewirausahaan siswa kelas XI di SMK 

Negeri 1 Dompu NTB? 

 



7 

 

 
 

E. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah yang diutarakan di atas maka, tujuan penelitian 

ini secara umum yaitu untuk mendapatkan informasi atau gambaran tentang 

karakter kewirausahaan. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui pengaruh ketersediaan ICT terhadap karakter 

kewirausahaan siswa kelas XI di SMK Negeri 1 Dompu NTB. 

2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendapatan orang tua terhadap karakter 

kewirausahaan siswa kelas XI di SMK Negeri 1 Dompu NTB. 

3. Untuk mengetahui pengaruh ketersediaan ICT dan tingkat pendapatan orang 

secara bersama sama terhadap karakter kewirausahaan siswa kelas XI di 

SMK Negeri 1 Dompu NTB. 

= 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan menambah 

wawasan ilmu pengetahuan tentang karakter kewirausahaan,  bagi peneliti 

atau pembaca serta dapat digunakan sebagai bahan referensi oleh peneliti 

selanjutnya dalam melakukan penelitian dengan topik bahasan yang sejenis 

di masa yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Memberikan informasi kepada sekolah tentang pentingnya penguatan 

karakter kewirausahaan pada siswa untuk meningkatkan minat dalam 

berwirausaha. 

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada guru untuk 

meningkatkan karakter kewirausahaan kepada siswa. 

c. Bagi Siswa 

Diharapkan dapat meningkatkan minat dan memperkuat karakter dalam 

ber kewirausahaan dan memberikan informasi tentang  pengaruh ICT 

dan tingkat pendapatan orang tua untuk meningkatkan karakter 

kewirausahaan sehingga siswa memperbaiki kualitas berwirausaha. 


