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BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan menjadi landasan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa.

Hal ini dikarenakan pendidikan menjadi usaha pembinaan bagi kepribadian dan 

kemajuan manusia baik secara jasmani maupun rohani. Selain itu, pendidikan juga 

merupakan proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. 

Pemerintah memperkuat pentingnya pendidikan dengan berpegang pada UU 

Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat (1) No. 20 tahun 2003 yang menyatakan 

bahwa, “Pendidikan adalah usaha sadar 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”. Berdasarkan pengertian pendidikan di atas maka 

dapat disimpulkan bahwa untuk menyiapkan seseorang dalam menghadapi dan 

mempergunakan potensinya di masa yang akan datang diperlukan arah pendidikan 

yang baik.

Pendidikan akan terarah dengan baik jika dilakukan pembangunan di 

berbagai area bidang pendidikan, terutama sekolah sebagai lembaga utama 

penggerak pendidikan bagi siswa. Dengan adanya pembangunan di berbagai area 

sekolah maka diharapkan dapat meningkatkan kualitas siswa terhadap 

perkembangan dan tuntutan zaman baik dari segi kognitif, psikomotorik, dan

afektif siswa. Sebelum mengarahkan siswa yang berkualitas, maka sekolah perlu 
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meningkatkan terlebih dahulu kualitas pendidikan yang ada di dalamnya. Kualitas 

pendidikan tersebut terkait dengan kualitas proses dan produk yang dicapai siswa 

melalui kegiatan pembelajaran yang berlangsung secara efektif, sehingga para 

siswa dapat menghayati dan menjalani proses pembelajaran tersebut secara 

bermakna. Sedangkan kualitas produk tercapai apabila peserta didik menunjukkan 

tingkat penguasaan yang tinggi terhadap tugas-tugas belajar sesuai dengan 

kebutuhannya dalam kehidupan dan tuntutan dunia kerja. Dengan terarahnya 

kualitas pendidikan, maka sekolah pun dapat menghasilkan siswa-siswi yang 

berkualitas bagi kehidupannya.

Pendidikan yang berkualitas di sekolah dapat dicapai dengan melakukan 

berbagai program kegiatan yang berhubungan dengan materi pelajaran bahkan 

dengan undang-undang sistem pendidikan nasional. Salah satu program 

pendidikan yang dapat diterapkan bagi siswa ialah pendidikan kewirausahaan. 

Pendidikan kewirausahaan merupakan salah satu kegiatan pembelajaran di 

sekolah yang mencakup ketiga aspek pendidikan, yaitu aspek kognitif 

(pengetahuan), psikomotorik (keterampilan), dan afektif (sikap). Selain itu, 

kewirausahaan pun mampu menumbuhkan karakter dan perilaku wirausaha pada 

siswa sehingga menghasilkan pendidikan yang berkualitas bagi kehidupan mereka 

kelak.

Alberti et al (2004) menjelaskan bahwa, “the last decade has witnessed the 

powerful emergence of entrepreneurship research worldwide. There seems to be

widespread recognition that entrepreneurship is the engine driving the economy 

and society of most nations (Arasti, Falavarjani and Imanipour 2012, 2). Alberti 

menjelaskan bahwa kewirausahaan menjadi mesin penggerak bagi kemajuan 
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sebuah bangsa, terutama di bidang ekonomi dan sosial. Hannon (2006) pun 

menambahkan bahwa, “Nowadays both scholars and policy makers are becoming 

aware of the importance of the educational system for entrepreneurship. 

Entrepreneurship education has different short term and long term results in the 

society (Arasti, Falavarjani and Imanipour 2012, 2). Kewirausahaan memberikan 

hasil yang berpengaruh hingga jangka panjang pada kehidupan sosial di 

masyarakat. Dengan demikian, ketika sekolah menerapkan pendidikan 

kewirausahaan maka akan muncul jiwa kewirausahaan pada diri siswa yang dapat 

membuatnya untuk berusaha dan berpengaruh bagi setiap orang yang ada di 

sekitar siswa bahkan bagi masa depan mereka. 

Pengembangan siswa yang memiliki kemampuan berwirausaha tidak dapat 

langsung terlihat, diperlukan proses yang cukup panjang. Hal terpenting adalah 

pembentukan karakter siswa untuk membangun kompetensi mereka sehingga 

terciptalah jiwa kewirausahaan pada diri setiap siswa yang memberikan dampak 

panjang bagi kehidupan sosial mereka kelak terutama bagi kemajuan bangsa 

Indonesia. Jiwa kewirausahaan diajarkan melalui penanaman nilai-nilai 

kewirausahaan yang akan membentuk karakter dan perilaku untuk berwirausaha 

agar para peserta didik kelak dapat mandiri dalam bekerja atau mandiri dalam 

usaha. 

Saat ini berbagai sekolah sudah mulai menerapkan mata pelajaran 

kewirausahaan sebagai mata pelajaran yang sangat penting terutama bagi siswa 

SMA. Hal ini dikarenakan sekolah mengetahui dan memahami pentingnya jiwa 

kewirausahaan pada diri siswa untuk mengasah ketiga aspek pendidikan seperti 

yang telah disampaikan sebelumnya. Kewirausahaan membantu siswa untuk 
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mempraktekkan apa yang telah mereka dapatkan dari sebuah mata pelajaran, 

bahkan melalui program kewirausahaan siswa pun dapat mengembangkan teori 

pelajaran yang didapat saat di sekolah untuk memulai sebuah usaha. Usaha yang 

dapat dikembangkan siswa sangatlah beragam, mulai dari usaha yang 

berhubungan dengan kegiatan pembelajaran hingga usaha yang dibuat untuk 

memperoleh keuntungan kelak. Siswa yang memiliki jiwa kewirausahaan akan 

memperlihatkan sifat-sifat yang dinamis, inovatif, dan adaptif terhadap kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini membantu siswa untuk belajar mengatur 

segala sesuatu menjadi lebih baik sehingga perbaikan dalam sistem pendidikan 

dapat terakomodir ke arah yang lebih baik.

Pentingnya pengembangan jiwa kewirausahaan siswa menjadi salah satu 

dasar yang baik bagi siswa untuk berani menghasilkan produk-produk yang 

inovatif. Namun tidak semua sekolah menyadari pentingnya pengembangan jiwa 

kewirausahaan pada diri siswa. Sekolah terkadang lebih mementingkan 

penyelesaian materi tanpa membentuk penyajian yang lebih kreatif dari materi 

tersebut untuk dituangkan dalam suatu kegiatan berwirausaha. Rendahnya 

kesadaran sekolah terhadap pentingnya pengembangan jiwa kewirausahaan siswa 

menyebabkan siswa kurang dapat beradaptasi dengan perkembangan jaman yang 

semakin maju dan penuh dengan persaingan akan siswa-siswi yang kreatif dan 

inovatif.

Mulyani (2011, 3) menyatakan bahwa di era global ini kualitas 

kemandirian manusia di Indonesia semakin menipis. Krisis yang melanda 

Indonesia yang multidimensi mengakibatkan budaya bangsa semakin memudar 

sehingga menurunnya moral spiritual, semangat bekerja dan berusaha semakin 
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melemah, kreativitas semakin mengerdil, dan menjurus ke arah negatif. Mulyani 

(2011, 3) pun menambahkan bahwa realita yang ada, banyak lulusan pendidikan 

SMA yang tidak mampu mengisi lowongan pekerjaan karena ketidakcocokan 

antara kemampuan yang dimiliki dengan kemampuan yang dibutuhkan dunia 

kerja sehingga tingkat pengangguran meningkat setiap tahunnya. 

Hal ini pun ditunjukkan di SMA Lentera Harapan, pengembangan jiwa 

kewirausahaan siswa belum dilakukan dengan maksimal. Hal ini dibuktikan 

dengan masih kurangnya kepercayaan diri siswa dalam membuat dan mendesain 

suatu karya untuk ditampilkan pada siswa dan guru lainnya. Ketika peneliti

mengajarkan pelajaran tambahan (ekstrakurikuler) tata boga pada siswa-siswi 

SMA Lentera Harapan, mereka cenderung kaku dan hanya terpaku pada instruksi 

yang diberikan oleh guru. Ketika guru menugaskan siswa untuk mencari tahu 

mengenai model atau hasil karya yang berhubungan dengan tata boga, 

keingintahuan siswa dalam mencari, mengkombinasikan hasil karya yang 

berhubungan dengan tata boga serta menunjukkan hasil penemuan mereka masih 

sangat rendah.

Peneliti pun mengamati hal tersebut pada beberapa pelajaran tambahan 

bahkan pelajaran utama di kelas, seperti pada pelajaran Ekonomi, Biologi, 

Matematika, dan lain-lain. Siswa cenderung menunggu instruksi yang diberikan 

oleh guru mengenai tugas yang akan dikerjakan siswa. Siswa enggan untuk 

mencari tahu melalui sumber-sumber yang ada di perpustakaan (contohnya pada 

pelajaran Biologi mengenai budidaya bakteri), bahkan memberikan ide untuk 

melakukan kegiatan projek yang berhubungan dengan materi pelajaran. Salah satu 

penyebabnya ialah kurangnya keberanian siswa untuk mengambil risiko ketika 
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mereka mengalami kegagalan atau kurang maksimal dalam mengembangkan 

suatu ide atau projek. Hal ini menunjukkan bahwa siswa belum dapat 

mengembangkan jiwa kewirausahaannya secara mandiri dalam berbagai aspek 

pembelajaran. Berdasarkan observasi tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa pada

siswa-siswi SMA Lentera Harapan Tangerang, terlihat bahwa pengembangan jiwa 

kewirausahaan siswa diintegrasikan dengan berbagai materi pelajaran masih 

rendah.

Jiwa kewirausahaan dapat diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran 

pada setiap mata pelajaran. Pernyataan tersebut diperkuat dengan penjelasan

Mulyani (2011, 5) bahwa materi pelajaran yang berkaitan dengan norma atau 

nilai-nilai pada setiap mata pelajaran dapat dikembangkan, dieksplisitkan, dan

dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, 

kewirausahaan dapat menyentuh internalisasi keseluruhan pembelajaran dan 

menjadi pengalaman nyata dalam kehidupan peserta didik sehari-hari di 

masyarakat.

Rendahnya pengembangan jiwa kewirausahaan siswa menyebabkan siswa 

di SMA Lentera Harapan kurang dapat menghasilkan ide-ide atau kegiatan kreatif 

dan inovatif yang mendukung perkembangan di masa sekarang ini. Oleh karena 

itu, untuk mendorong bertumbuhnya jiwa kewirausahaan pada diri siswa-siswi 

SMA Lentera Harapan perlu peranan kompetensi internal (kompetensi dari dalam 

diri sendiri) yang dimiliki oleh siswa. Kompetensi dalam diri setiap siswa 

menunjukkan kemauan yang begitu besar bagi siswa untuk melakukan hal-hal 

yang berhubungan dengan kegiatan pelajaran. Kompetensi sebagai kemampuan 

seseorang untuk menguasai sesuatu hal menjadi salah satu kunci keberhasilan 
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siswa. Siswa dituntut untuk mengembangkan setiap kompetensi yang 

dihubungkan dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan dari 

pembelajaran tersebut.

Tujuan pendidikan kewirausahaan melalui pengembangan jiwa 

kewirausahaan siswa dapat dihasilkan dengan melatih dan mengembangkan 

kompetensi siswa. Setiap siswa memiliki berbagai kompetensi di dalam dirinya, 

dan sekolah serta guru diharapkan membantu siswa untuk mengembangkan 

kompetensi yang searah dengan tujuan pendidikan kewirausahaan siswa. Berbagai 

kompetensi seperti disiplin, kerja keras, kreasi, inovasi, kemandirian, tanggung 

jawab, kepemimpinan, berani menanggung risiko, komitmen, rasa ingin tahu, 

komunikatif, dan motivasi kuat untuk sukses merupakan nilai-nilai kompetensi 

yang akan diintegrasikan melalui pendidikan kewirausahaan (Mulyani 2011, 14). 

Oleh karena itu, kompetensi yang difokuskan peneliti untuk penelitian ini adalah 

kompetensi rasa ingin tahu, berpikir kreatif, dan sikap mengambil risiko yang 

dapat mempengaruhi jiwa kewirausahaan siswa. Ketiga kompetensi tersebut 

difokuskan oleh peneliti untuk melihat adanya pengaruh terhadap jiwa 

kewirausahaan siswa di SMA Lentera Harapan Tangerang.

1. 2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjabaran yang telah dilakukan sebelumnya, terlihat adanya 

fenomena rendahnya jiwa kewirausahaan pada siswa di SMA Lentera Harapan 

Tangerang, sehingga beberapa masalah yang ada dalam penelitian ini ialah:
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a. Pendidikan yang berkualiatas dilakukan salah satunya dengan 

menerapkan program pendidikan kewirausahaan di sekolah yang 

belum berkembang dengan baik

b. Siswa perlu memiliki jiwa kewirausahaan untuk memiliki pengalaman 

nyata secara internal dalam kehidupan sehari-hari siswa

c. Rendahnya jiwa kewirausahaan yang dimiliki oleh siswa SMA Lentera 

Harapan menunjukkan kurangnya ide kreatif dan inovatif siswa

d. Pengembangan jiwa kewirausahaan siswa dipengaruhi oleh berbagai 

kompetensi internal yang dimiliki setiap siswa

e. Berbagai kompetensi seperti disiplin, kerja keras, kreatif, inovatif, 

mandiri, tanggung jawab, kepemimpinan, berani menanggung risiko, 

komitmen, rasa ingin tahu, komunikatif, dan motivasi kuat untuk 

sukses merupakan nilai-nilai kompetensi yang diintegrasikan dengan

jiwa kewirausahaan siswa.

f. Siswa kurang merangsang keingintahuannya dalam mencari berbagai 

informasi terhadap kegiatan pembelajaran

g. Siswa sulit untuk menyampaikan ide-ide baru atau karya baru yang 

berbeda dari contoh yang diberikan oleh guru. Hal ini membuat siswa 

enggan untuk menanggung berbagai risiko yang mungkin terjadi

h. Kompetensi rasa ingin tahu, berpikir kreatif, dan sikap mengambil 

risiko berhubungan dengan jiwa kewirausahaan siswa

i. Kompetensi rasa ingin tahu, berpikir kreatif, dan sikap mengambil 

risiko berpengaruh terhadap jiwa kewirausahaan siswa
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1. 3 Batasan Masalah

Berdasarkan penjabaran identifikasi masalah di atas, maka peneliti

membatasi masalah pada beberapa hal yaitu:

1) Penelitian dilakukan hanya pada siswa-siswi SMA Lentera Harapan 

Tangerang dengan kondisi yang terjadi pada sekolah tersebut.

2) Pengukuran terhadap kompetensi yang mempengaruhi jiwa 

kewirausahaan siswa hanya dibatasi pada tiga kompetensi yaitu rasa 

ingin tahu, berpikir kreatif, dan sikap mengambil risiko. Ketiga 

kompetensi tersebut mewakili kompetensi lainnya yang dapat

mempengaruhi jiwa kewirausahaan siswa. Instrumen penelitian dibuat

dengan menggunakan alat ukur angket.

3) Pengumpulan data mengenai ketiga kompetensi siswa dilakukan oleh 

guru sebagai peneliti melalui angket yang diberikan sebelum 

pembelajaran dimulai.

1. 4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah:

1. Adakah hubungan antara kompetensi rasa ingin tahu dengan jiwa 

kewirausahaan siswa SMA Lentera Harapan Tangerang?

2. Adakah hubungan antara kompetensi berpikir kreatif dengan jiwa 

kewirausahaan siswa SMA Lentera Harapan Tangerang?

3. Adakah hubungan antara kompetensi sikap mengambil risiko dengan 

jiwa kewirausahaan siswa SMA Lentera Harapan Tangerang?
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4. Adakah pengaruh kompetensi rasa ingin tahu terhadap jiwa 

kewirausahaan siswa SMA Lentera Harapan Tangerang?

5. Adakah pengaruh kompetensi berpikir kreatif terhadap jiwa 

kewirausahaan siswa SMA Lentera Harapan Tangerang?

6. Adakah pengaruh kompetensi sikap mengambil risiko terhadap jiwa 

kewirausahaan siswa SMA Lentera Harapan Tangerang?

7. Adakah pengaruh kompetensi rasa ingin tahu, berpikir kreatif, dan 

sikap mengambil risiko terhadap jiwa kewirausahaan siswa SMA 

Lentera Harapan Tangerang?

8. Seberapa besar pengaruh kompetensi rasa ingin tahu, berpikir kreatif, 

dan sikap mengambil risiko terhadap jiwa kewirausahaan siswa SMA 

Lentera Harapan Tangerang?

1. 5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menunjukkan hubungan antara kompetensi rasa ingin tahu 

dengan jiwa kewirausahaan siswa SMA Lentera Harapan Tangerang

2. Untuk menunjukkan hubungan antara kompetensi berpikir kreatif 

dengan jiwa kewirausahaan siswa SMA Lentera Harapan Tangerang

3. Untuk menunjukkan hubungan antara kompetensi sikap mengambil 

risiko dengan jiwa kewirausahaan siswa SMA Lentera Harapan 

Tangerang
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4. Untuk menemukan pengaruh kompetensi rasa ingin tahu terhadap jiwa 

kewirausahaan siswa SMA Lentera Harapan Tangerang

5. Untuk menemukan pengaruh kompetensi berpikir kreatif terhadap jiwa 

kewirausahaan siswa SMA Lentera Harapan Tangerang

6. Untuk menemukan pengaruh kompetensi sikap mengambil risiko

terhadap jiwa kewirausahaan siswa SMA Lentera Harapan Tangerang

7. Untuk membuktikan pengaruh kompetensi rasa ingin tahu, berpikir 

kreatif, dan sikap mengambil risiko terhadap jiwa kewirausahaan siswa 

SMA Lentera Harapan Tangerang

8. Untuk menghitung besarnya pengaruh kompetensi rasa ingin tahu, 

berpikir kreatif, atau sikap mengambil risiko terhadap jiwa 

kewirausahaan siswa SMA Lentera Harapan Tangerang

1. 6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini secara praktis dan teoritis ialah:

1. Setelah mengetahui hasil dari penelitian ini, guru memahami 

pentingnya kompetensi internal yaitu mengembangkan kompetensi 

rasa ingin tahu, berpikir kreatif, dan sikap mengambil risiko dalam 

menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada diri setiap siswa di berbagai 

mata pelajaran dalam diri setiap siswa.

2. Siswa menunjukkan dan mengembangkan kemampuan kompetensi 

rasa ingin tahu, berpikir kreatif, dan sikap mengambil risiko di dalam 

dirinya serta agar mendorong jiwa kewirausahaan di dalam diri siswa.
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3. Sekolah mampu menghasilkan siswa-siswi yang handal untuk 

berwirausaha serta aktif dalam pengembangan kompetensi rasa ingin 

tahu, berpikir kreatif, dan sikap mengambil risiko dalam segala sesuatu

sehingga dapat menjadi wirausaha yang berkompeten setelah lulus dari 

SMA

4. Secara teoritis diharapkan penelitian ini mampu menyumbangkan

pengembangan keilmuan peneliti selanjutnya, terutama yang 

berhubungan dengan ketiga kompetensi terhadap jiwa kewirausahaan 

siswa SMA.

1. 7 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini dimulai dengan Bab I yang berisi tentang latar belakang 

masalah dari pelaksanaan penelitian. Selanjutnya dari latar belakang yang telah 

dipaparkan, peneliti merangkumnya ke dalam 8 (delapan) rumusan masalah dan 

tujuan penelitian ini dilakukan. Setelah itu peneliti mengungkapkan manfaat dari 

penelitian ini bagi berbagai pihak, dilanjutkan dengan variabel terkait yang ada 

pada penelitian ini dan berakhir pada sistematika penulisan tesis.

Pada Bab II, peneliti menjabarkan beberapa teori yang sesuai untuk 

menjelaskan pengertian dari kompetensi rasa ingin tahu, berpikir kreatif, dan 

sikap mengambil risiko sebagai variabel bebas serta jiwa kewirausahaan siswa 

sebagai variabel terikat. Peneliti juga menjabarkan beberapa teori mengenai 

karakteristik anak pada usia SMA. Selanjutnya peneliti juga menjabarkan 

penelitian ini dengan hubungan antara kompetensi rasa ingin tahu, berpikir kreatif, 

dan sikap mengambil risiko sebagai variabel bebas dengan jiwa kewirausahaan 
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sebagai variabel terikat berdasarkan penelitian oleh peneliti sebelumnya. Selain 

itu, peneliti juga menjelaskan mengenai kerangka penelitian dan hipotesis dari 

penelitian ini.

Bab III dalam tesis ini menjelaskan tentang metode penelitian. Peneliti

menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan, desain penelitian, 

subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Rincian

metode penelitian ini digunakan untuk menjawab pertanyaan di mana, seperti apa, 

siapa, kapan, dan bagaimana penelitian ini dilaksanakan.

Bab IV menjabarkan tentang jawaban-jawaban terhadap pertanyaan 

penelitian yang telah dipaparkan pada bagian rumusan masalah di Bab I 

berdasarkan data-data akurat hasil penelitian dan menganalisis data tersebut. 

Setelah itu peneliti membahas hasil penelitian berdasarkan analisis data sesuai 

dengan landasan teori yang ada di Bab II.

Bab yang terakhir yaitu Bab V, menyampaikan kesimpulan serta temuan 

dari hasil penelitian ini. Tidak lupa penulis menyertakan keterbatasan peneliti

terhadap penelitian dan saran-saran yang dikemukakan sebagai bagian penting 

dalam kesimpulan penelitian ini.




