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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

“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.” (UU 

RI No. 20 Tahun 2003). 

 

Berdasarkan Undang-undang tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran yang bertujuan untuk 

mengembangkan potensi diri. Dimana proses pembelajaran merupakan interaksi 

antara pengajar dan peserta didik. Pengajar berfungsi sebagai pemberi pelajaran dan 

peserta didik berfungsi sebagai penerima pelajaran. Hasil pelajaran yang diterima 

oleh peserta didik merupakan ilmu yang akan berguna untuk mengembangkan 

potensi pada diri peserta didik. Potensi ini akan bermanfaat untuk masa depan 

peserta didik.  

Pendidikan dapat diperoleh dari berbagai sumber tergantung pada tujuan 

pendidikan, yaitu pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pendidikan formal 

adalah jalur pendidikan yang sudah terstruktur dan berjenjang mulai SD hingga 

perguruan tinggi. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan 

formal yang terstruktur dan berjenjang seperti pelatihan keterampilan dan PKBM. 

Pendidikan informal adalah pendidikan yang terjadi pada keluarga dan lingkungan 

(UU No. 20 Tahun 2003). 

Sasaran pendidikan formal adalah anak usia enam sampai delapan belas 

tahun. Pendidikan formal ini bertujuan untuk mengembangkan potensi anak sejak 
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dini agar siap menghadapi perkembangan masyarakat dan dunia kerja di masa 

depan. Tujuan dari menempuh berbagai jenjang pendidikan adalah untuk 

mendapatkan keahlian atau keterampilan yang dapat mendukung kehidupan 

melalui sebuah pekerjaan. Pada pendidikan formal, keahlian atau keterampilan 

dapat diperoleh pada jenjang lebih tinggi. Tetapi, berdasarkan data statistik masih 

banyak lulusan SMU, SMK, akademi/diploma, dan universitas yang mengalami 

pengangguran. Data dapat dilihat pada Tabel 1.1. 

 

Tabel 1.1 Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2017-2018 

(Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), BPS, 2018) 

 

 

Berdasarkan data tersebut, terlihat masih tinggi tingkat pengangguran pada 

lulusan SMU dan SMK walapun terjadi penurunan pada tahun sebelumnya. 

Sedangkan tingkat pengangguran lulusan Akademi dan Perguruan Tinggi memili 

angka yang jauh lebih kecil tetapi terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya. 

Banyak hal yang dapat menjadi penyebab dari tingginya angka tersebut, salah 

satunya adalah kurangnya lapangan kerja. Hal ini mendorong banyak warga 

masyarakat pada usia produktif mencari solusi untuk mempunyai keahlian atau 

keterampilan dalam bekerja ataupun usaha. Salah satu cara yang dilakukan adalah 

dengan menempuh jalur pendidikan non-formal agar dapat memiliki keterampilan 

lebih untuk bersaing dalam dunia kerja atau pun untuk dapat membuka usaha.  

2018

Agustus Februari

1 SLTA Umum/SMU 1,910,829 1,650,636

2 SLTA Kejuruan/SMK 1,621,402 1,424,428

3 Akademi/Diploma 242,937 300,845

4 Universitas 618,758 789,113

Total 4,393,926  4,165,022  

No. Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan
2017



3 
 

Pendidikan non-formal juga biasa disebut sebagai pendidikan luar sekolah 

karena pembelajaran dilakukan tidak di dalam lingkungan sekolah. Pendidikan ini 

digunakan untuk melengkapi pendidikan yang telah diperoleh dari pendidikan 

formal. Materi pada pendidikan non-formal lebih menekankan pada keterampilan 

hidup (life skill), di mana hasil pembelajaran dapat berguna untuk memperoleh 

pekerjaan untuk penunjang kehidupan baik mendapat pekerjaan ataupun membuka 

usaha. 

Wirausaha adalah orang yang memulai, mengelola, dan mengembangkan 

bisnis atau usaha baik pada tahap awal, pengembangan ataupun usaha berskala 

besar. Dimana proses wirausaha diartikan sebagai kegiatan membangun atau 

menciptakan usaha. Dalam proses ini dibutuhkan kesadaran diri, pengalaman, dan 

motivasi agar proses dapat berjalan dengan baik (Lundstrom, A. dan Stevenson, L. 

2005,42).  Sehingga dapat dikatakan bahwa pengembangan seseorang menjadi 

wirausaha tidak lepas dari kondisi internal mereka terutama dalam proses belajar. 

Hal ini didukung oleh beberapa penelitian yang menyatakan bahwa 

kompetensi kewirausahaan dipengaruhi oleh kesadaran atau konsep diri, 

pengalaman, dan motivasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Boyd, N dan 

Vozikis, G. (1994, 69) menyatakan bahwa konsep diri yang baik akan 

menghasilkan seorang wirausaha dengan kompetensi yang baik. Selain itu, 

penelitian lain memberikan hasil bahwa pengalaman dan motivasi dapat membuat 

seseorang dapat mengidentifikasi peluang dan menciptakan inovasi baru 

(Shepherd, D. dan DeTienne, D 2005, 93). Kedua hal tersebut merupakan salah satu 

poin penting bagi seorang wirausaha yang kompeten. 
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Pengembangan kompetensi wirausaha ini bertujuan untuk mengurangi 

angka pengangguran yang cukup tinggi.  Berdasarkan data yang diperoleh BPS 

tahun 2017, terdapat 6,28% pengangguran di Propinsi Jawa Barat. Sehingga banyak 

lembaga pendidikan non-formal yang terbentuk melihat dari banyaknya tingkat 

pengangguran. Di propinsi Jawa Barat terdapat 2,781 lembaga pendidikan non-

formal dengan 1,921 lembaga yang sudah diverifikasi oleh Kementrian Pendidikan 

dan Kebudayaan.  

Keterampilan Tata Busana atau menjahit merupakan salah satu 

keterampilan yang banyak diselenggarakan oleh lembaga pendidikan non-formal. 

Pada Propinsi Jawa Barat terdapat 512 Lembaga Pendidikan Keterampilan yang 

menyediakan pendidikan kompetensi Tata Busana atau menjahit. Pada Kota Bekasi 

terdapat 25 Lembaga Pendidikan Keterampilan Tata Busana, salah satunya adalah 

LKP Sanggar Busana Melati.  

LKP Sanggar Busana Melati merupakan sebuah lembaga swasta yang 

menyelenggarakan program keterampilan dan pelatihan tata busana atau menjahit. 

Lembaga ini mempunyai program pelatihan yang berdasarkan pada kurikulum yang 

telah ditetapkan, yaitu kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia. Dimana kurikulum ini mempunyai standart kelulusan berbasis pada 

kompetensi. Salah satu tujuan dari program yang diselenggarakan adalah 

membentuk kompetensi kewirausahaan dari para peserta didik. 

Sejak Lembaga ini berdiri pada tahun 2000, hingga saat ini memiliki 542 

orang yang terdaftar sebagai peserta didik. Tetapi kurang dari 50% lulusan yang 

mengikuti pembelajaran hingga ujian. Dan hanya sekitar 50% alumni LKP Sanggar 

Busana Melati yang bekerja ataupun menjadi wirausaha di bidang tata busana. 
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Berdasarkan uraian diatas, pengembangan kompetensi kewirausahaan 

penting untuk dimiliki karena adanya keterbatasan lapangan kerja. Agar 

mempunyai keterampilan yang dapat membantu pengembangan kompetensi 

tersebut dapat dilakukan dengan mengikuti Pendidikan non-formal berupa 

keterampilan hidup, seperti tata busana atau menjahit yang diselenggarakan oleh 

LKP Sanggar Busana Melati. Dalam hal ini, peneliti ingin mengetahui pengaruh 

metode pembelajaran yang digunakan berupa metode Pendidikan orang dewasa 

terhadap pengembangan kompetensi kewirausahaan. 

Program yang dirancang oleh lembaga ini disesuaikan dengan KKNI yang 

diterbitkan oleh institusi pemerintah. Program ini telah dirancang sedemikian rupa 

dengan menggunakan metode pembelajaran orang dewasa (andragogi) dengan 

tujuan meningkatkan kompetensi tata busana yang dapat menumbuhkan 

kompetensi wirausaha. Variabel yang diteliti pada Pendidikan ornag dewasa adalah 

konsep diri, pengalaman dan motivasi. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, dapat dijabarkan 

beberapa masalah yang teridentifikasi, yaitu 

1. Tingginya tingkat pengangguran yang berasal dari lulusan SMA/SMK dan 

perguruan tinggi 

2. Penerapan metode pembelajaran yang tidak tepat bagi pengembangan 

kompetensi kewirausahaan. 

3. Hanya sedikit peserta didik di LKP Sanggar Busana Melati yang selesai dan 

lulus ujian nasional. 
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4. Kurang dari 50% lulusan yang bekerja di bidang tata busana ataupun 

membuka usaha di bidang tata busana. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, peneliti membatasi 

masalah yang akan diteliti, yaitu hubungan konsep diri, pengalaman, dan motivasi 

terhadap pengembangan kompetensi kewirausahaan pada peserta didik LKP 

Sanggar Busana Melati. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah maka 

masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah konsep diri memiliki pengaruh terhadap kompetensi kewirausahaan 

pada peserta didik LKP Sanggar Busana Melati? 

2. Apakah pengalaman memiliki pengaruh terhadap kompetensi 

kewirausahaan pada peserta didik LKP Sanggar Busana Melati? 

3. Apakah motivasi memiliki pengaruh terhadap kompetensi kewirausahaan 

pada peserta didik LKP Sanggar Busana Melati? 

4. Apakah konsep diri, pengalaman, dan motivasi memiliki pengaruh terhadap 

kompetensi kewirausahaan pada peserta didik LKP Sanggar Busana Melati 

secara parsial dan simultan? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis: 

1. Pengaruh konsep diri terhadap kompetensi kewirausahaan pada peserta 

didik LKP Sanggar Busana Melati. 

2. Pengaruh pengalaman terhadap kompetensi kewirausahaan pada peserta 

didik LKP Sanggar Busana Melati. 

3. Pengaruh motivasi terhadap kompetensi kewirausahaan pada peserta didik 

LKP Sanggar Busana Melati. 

4. Pengaruh konsep diri, pengalaman, dan motivasi terhadap kompetensi 

kewirausahaan pada peserta didik LKP Sanggar Busana Melati secara 

parsial dan simultan. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi: 

1. Manfaat Akademis 

Memberikan kontribusi pada pengengembangan keilmuan terutama 

dalam bidang pendidikan non-formal khususnya bidang 

keterampilan dan pelatihan serta dapat dijadikan bahan 

perbandingan bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian 

pengembagan kompetensi wirausaha. 

2. Manfaat Praktis 

Memberikan gambaran tentang perubahan tingkat kompetensi 

wirausaha setelah mengikuti program pembelajaran serta memberi 

masukan kepada penyelenggara pendidikan non-formal tentang hal-
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hal yang berkaitan dengan program pembelajaran terhadap 

tumbuhnya kompetensi wirausaha. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sebagai upaya untuk memudahkan pemahaman penelitian ini, penulis 

menguraikan kerangka penulisan. Kerangka penulisan terdiri dari lima bab dengan 

perincian pada masing-masing bab. Pada bab satu, penulis menjabarkan hal-hal 

yang berkaitan tentang latar belakang dilakukan penelitian. Kemudian dilanjutkan 

dengan identifikasi masalah yang berkaitan dengan latar belakang penelitian berupa 

tingginya tingkat pengangguran dan kurangnya keterampilan yang memiliki. 

Berdasarkan identifikasi tersebut, masalah yang ada diberi batasan pada hal-hal 

yang akan diteliti dan merumusakan masalah yang akan dijawab dengan melakukan 

penelitian terhadap pengaruh konsep diri, pengalaman, dan motivasi pada 

kompetensi kewirausahaan. Rumusan masalah akan menjadi tujuan dari penelitian 

yang akan menjawab masalah tersebut. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan 

dapt bermanfaat yang ditulisakan pada manfaat hasil penelitian. Keseluruhan 

bagian pada bab satu akan dijabarkan pada sistematika penulisan. 

Pada bab dua akan diuraikan kajian pustaka dari beberapa konsep yang 

berhubungan dengan variable penelitian. Teori dan hasil penelitian yang pernah 

dilakukan sebelumnya tentang variable konsep diri, pengalaman, dan motivasi 

dalam pengambilan keputusan belajar serta kompetensi kewirausahaan. 

Selanjutnya akan diuraikan kerangka berpikir hubungan masing-masing variable 

dan hipotesa penelitian. 
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Pada bab tiga akan dijelaskan metode penelitian yang digunakan. Dimana 

penelitian merupakan studi kasus dengan data kuantitatif dan kualitatif. Penelitian 

dilakukan di LKP sanggar Busana Melati dengan responden adalah peserta didik. 

Pengambilan data dilakukan dengan kuesioner dan wawancara. Data yang 

diperoleh dari instrumen akan diuji validitas dan reliabilitasnya. Kemudian akan uji 

hipotesa dengan analisis regresi liner. Sebelum analisa tersebut dilakukan uji 

prasyarat.  

Pada bab empat akan menguraikan hasil penelitian yang diperoleh. Data 

berupa identitas responden dan deskripsi statistk hasil kuesioner. Setelah itu 

dilakukan uji prasyarat berupa uji normalitas, multikolineritas, dan 

heterokedastisitas. Setelah uji tersebut, dilakukan uji hipotesa dengan analisa 

regresi parsial untuk masing-masing variable dan analisa regresi berganda untuk 

keseluruhan variable. Berdasarkan hasil analisa tersebut, akan bahas pada bagian 

diskusi dengan membandingkan penelitian yang relevan. 

Pada bab lima akan dituliskan kesimpulan dari hasil penelitan yang telah 

dilakukan. Kemudian akan diberikan implikasi bagi Lembaga yang diteliti serta 

saran sebagai penutup yang akan berguna bagi penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 




