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I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

Bagian pertama ini akan membahas beberapa hal mengenai latar belakang 

masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah. Adapun hal lain yang 

perlu juga dibahas dalam bab ini yaitu rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian dan ruang lingkup penelitian. Adapun pembahasan secara 

lebih rinci ditunjukkan pada bagian-bagian berikut ini.  

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan dan merupakan 

salah satu kebutuhan utama bagi setiap manusia untuk meningkatkan kualitas 

hidup serta untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam kehidupannya. 

Pendidikan memegang peranan penting dalam upaya mencerdaskan bangsa, 

sehingga menuntut orang-orang yang terlibat di dalamnya untuk bekerja sama dan 

bertanggung jawab agar mutu pendidikan dapat terus ditingkatkan. 

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan, bahwa pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan bertujuan 

untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 
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dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis secara 

bertanggungjawab, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan 

rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab 

kemasyarakatan dan kebangsaan. Salah satu tujuan pendidikan adalah penanaman 

pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian dari satu generasi ke generasi 

berikutnya. Pendidikan berperan untuk menciptakan sumber daya manusia yang 

berkualitas sehingga negara menjadi negara yang maju dan tidak menjadi negara 

yang terbelakang daripada negara lain dalam berbagai aspek baik sosial, politik, 

ekonomi dan sebagainya. Salah satu upaya yang harus dilakukan untuk 

menghadapi era globalisasi yaitu dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan 

yang ada. Karena kualitas pendidikan merupakan suatu syarat mutlak untuk 

mempercepat terwujudnya masyarakat yang demokratis, masyarakat yang bersatu, 

masyarakat yang memiliki toleransi dan dapat bekerja sama. 

Manusia sejak lahir memiliki kecerdasan, bakat, minat serta naluri dan semua itu 

berkembang melalui lingkungannya, melalui pendidikan diharapkan 

perkembangan individu manusia tersebut dapat berkembang secara baik. Sekolah 

sebagai suatu lembaga pendidikan yang berperan penting dalam mengembangkan 

dan membina kemampuan peserta didik seoptimal mungkin. Salah satu langkah 

positif untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional adalah dengan mengadakan 

penyempurnaan dalam setiap aspek pendidikan, baik  pendidikan tingkat Sekolah 

Dasar, Sekolah Menengah Pertama, maupun Sekolah Menengah Atas. 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai salah satu lembaga pendidikan yang 

mempunyai tujuan untuk  menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta 
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mengembangkan sikap profesional, menyiapkan siswa agar mampu memilih 

karier,mampu berkompetisi dan mampu mengembangkan diri, menyiapkan tenaga 

tingkat menengah untuk mengisi kebutuhan dunia usaha dan industri pada saat ini 

maupun masa yang akan datang,dan menyiapkan tamatan agar menjadi warga 

negara yang produktif, adaptif, dan kreatif. Apapun jenis pendidikan pada sekolah 

menengah kejuruan tidak lain muara dari lulusannya agar mereka memiliki 

kemampuan dan keterampilan di dalam bidang keahlian tertentu, selanjutnya 

mampu dan terampil diaplikasi untuk dunia kerja atau dunia usaha. 

Mata pelajaran kewirausahaan merupakan salah satu pelajaran yang mendapat 

penyesuaian dari kurikulum 1994 menjadi kurikulum 1999. Kewirausahaan 

berasal dari kata wirausaha. Wira (dari bahasa sansekerta) artinya satria, patriot, 

berani, teladan danpenunjang atau pahlawan. Sedangkan usaha yang berarti upaya 

yaitu suatu pengerahan tenaga, penyelenggaraan, penggunaan atau segala sumber 

daya alam. Dengan demikian, wirausaha dapat diartikan sebagai pengerahan 

segala daya atau sumber daya dengan penuh keberanian. 

Secara umum mata pelajaran kewirausahaan  mempunyai karakteristik yang unik 

dan sedikit berbeda dari mata pelajaran lain. Mata pelajaran kewirausahaan 

bertujuan agar peserta didik dapat mengaktualisasikan diri dalam perilaku 

wirausaha. Isi mata pelajaran kewirausahaan difokuskan pada perilaku wirausaha 

sebagai fenomena empiris yang terjadi di lingkungan peserta didik. Berkaitan 

dengan hal tersebut, peserta didik dituntut lebih aktif untuk mempelajari 

peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungannya. Pembelajaran kewirausahaan 

dapat menghasilkan perilaku wirausaha dan  jiwa kepemimpinan, yang sangat 
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terkait dengan cara mengelola usaha untuk membekali peserta didik agar dapat 

berusaha secara mandiri. 

 

Mata pelajaran kewirausahaan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan 

sebagai berikut: 

1. Memahami dunia usaha dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang 

terjadi di lingkungan masyarakat. 

2. Berwirausaha dalam bidangnya 

3. Menerapkan perilaku kerja prestatif dalam kehidupannya 

4. Mengaktualisasikan sikap dan perilaku wirausaha. 

 

Ruang lingkup mata pelajaran kewirausahaan di SMK  kelas XI  meliputi aspek-

aspeksebagai berikut. 

1. Sikap dan perilaku wirausaha 

2. Kepemimpinan dan perilaku prestatif 

3. Solusi masalah 

4. Pembuatan keputusan. 

(Peraturan Menteri No.22 Tahun 2006 mengenai Tujuan dan Ruang 

Lingkup Mata Pelajaran Kewirausahaan) 

 

Pelajaran kewirausahaan sangat penting mengingat salah satu misi dari SMK AL-

IMAN 1 Banjar Agung adalah untuk menciptakan lulusan yang mampu 

berwirausaha. Tujuan dari pelajaran kewirausahaan ialah penguasaan pengetahuan 

faktual tentang pemahamannya terhadap konsep-konsep kewirausahaan. Pelajaran 

kewirausahaan memberikan banyak pengetahuan tentang karakteristik seorang 

wirausaha, cara berwirausaha yang baik, dan berbagai hal tentang kewirausahaan. 
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Pelajaran kewirausahaan sangat memberikan bekal bagi siswa untuk bekerja 

secara mandiri. Oleh karena itu pemerintah menetapkan kewirausahaan sebagai 

mata pelajaran dalam pendidikan SMK. SMK bertujuan untuk melahirkan lulusan 

siap kerja, diharapkan juga dapat melahirkan wirausahawan-wirausahawan baru 

yang berbudi pekerti luhur, tentunya dengan dibekali keahlian sebagai 

pengembangan bakat. 

Tujuan mata pelajaran kewirausahaan ialah siswa tidak hanya memahami konsep-

konsep tetapi juga agar peserta didik memiliki kemampuan memahami dunia 

usaha dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang terjadi di lingkungan 

masyarakat.Proses belajar mengajar di sekolah-sekolah khususnya SMK 

seharusnya berlangsung menarik, aktivitas siswa sebagai pelajar selalu antusias 

dalam mengikuti setiap mata pelajaran. Namun pada kenyataanya di lapangan 

menunjukkan lain, kegiatan pembelajaran yang seharusnya menarik, penuh 

aktivitas, kreativitas dan ide-ide cemerlang belum terwujud.  

Kondisi serupa juga dialami SMKAL-IMAN 1 Banjar Agung. Berdasarkan 

penelitian pendahuluan di SMKAL-IMAN 1 Banjar Agung pada tahun pelajaran 

2011-2012 yaitu:  

1) Pembelajaran masih berpusat pada guru, proses pembelajaran 

kewirausahaan masih sering menggunakan metode klasikal, yaitu guru 

menerangkan kemudian siswa mendengar, mencatat, dan latihan. 

2) Pengetahuan guru tentang metode pembelajaran masih kurang. Karena 

kurangnya variasi, siswa sering merasa bosan/jenuh sehingga siswa 

menjadi pasif dan hasil belajarnya pun kurang maksimal. Muara kegiatan 
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pembelajaran adalah pencapaian tujuan pembelajaran yang tercermin pada 

pencapaian hasil belajar. 

Sesuai dengan tujuan institusional sekolah kejuruan, maka sekolah ini 

memberikan bekal bagi siswa-siswanya untuk memasuki lapangan kerja, baik 

bekerja sebagai pekerja maupun bekerja mandiri atau membuka usaha sendiri. 

Dengan demikian seharusnya tamatan sekolah kejuruan akn mampu memperoleh 

kesempatan kerja baik sebagai pekerja maupun usaha mandiri, dibandingkan 

dengan tamatan SMA, namun dalam kenyataannya banyak lulusan sekolah 

menengah kejuruan yang lebih bersikap sebagai pencari kerja dan memilih 

menganggur menunggu tersediannya lapangan kerja. Masih terhitung sedikit 

jumlah lulusan yang menciptakan usaha sendiri setelah menamatkan sekolah. 

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang telah dilakukan di SMK AL-IMAN 1 

Banjar Agung dan keterangan guru bidang studi kewirausahaan, diperoleh hasil 

belajar yang dicapai siswa di SMK AL-IMAN 1 Banjar Agung  yang umumnya 

kurang optimal, khususnya pada bidang studi kewirausahaan. Berdasarkan 

observasi awal diperoleh data hasil ulangan umum semester genap sebagai berikut  

Tabel 1. Nilai Hasil Ujian Semester Genap Mata pelajaran Kewirausahaan Siswa 

Kelas XISMK AL-IMAN 1 Banjar AgungTahun Pelajaran 2012/2013. 

No Kelas Nilai Jumlah 

siswa 

  <70 >70  

1 XI Farmasi 18 10 28 

2 XI Akuntansi 17 13 30 

3 XI Administrasi perkantoran 13 10 23 

4 XI Pemasaran 16 7 23 

Jumlah Siswa 64 40 104 

% 61,53 38,46 100 

Sumber : Guru Mata Pelajaran Kewirausahaan SMK AL-IMAN 1 Banjar Agung  
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari jumlah siswa kelas XI SMK 

AL-IMAN sebanyak 140 siswa, siswa yang memperoleh nilai di bawah70 

sebanyak 64 siswa atau 61,53% dan siswa yang memperoleh nilai di atas 70 

sebanyak 40 siswa atau 38,46%. Berdasarkan standar ketuntasan di SMK AL-

IMAN 1 Banjar Agung bahwa siswa yang dianggap memiliki ketuntasan belajar 

apabila telah memperoleh nilai 70 ke atas, sehingga dapat disimpulkan bahwa 64 

siswa atau 61,53% siswa belum tuntas belajar. 

Hasil belajar siswa yang masih tergolong rendah disebabkan oleh beberapa faktor. 

Di dalam proses belajar siswa, banyak faktor yang mempengaruhi baik yang 

berasal dari dalam diri siswa maupun dari luar dirinya. Faktor yang ada dalam diri 

siswa antara lain kesehatan, cacat tubuh, intelegensi, perhatian, minat, sikap, 

bakat, motif, kematangan, dan kesiapan. Sedangkan faktor di luar siswa antara 

lain lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. 

Sikap merupakan salah satu faktor dari dalam diri siswa yang mempengaruhi hasil 

belajar siswa. Siswa yang memiliki sikap positif pada mata pelajaran 

kewirausahaan akan belajar lebih rajin dan tekun sehinggamemungkinkan hasil 

belajar lebih baik dibandingkan dengan siswa yang memiliki sikap yang negatif, 

karna siswa yang memiliki sikap negatif terhadap mata pelajaran kewirausahaan 

akan cenderung malas untuk belajar.  

Peran guru di dalam proses pembelajaran sangat dominan, guru aktif sedangkan 

siswa bersikap pasif sehingga proses pembelajaran kurang melibatkan peran 

siswa. Kondisi ini ditunjukkan dengan jumlah siswa yang bertanya sangat sedikit, 

kurang adanya keberanian untuk berpendapat yang berbeda dengan pendapat 
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guru, cenderung bersikap pasif dan merasa cukup menerima materi yang telah 

dipersiapkan oleh guru.  

 

Selain itu, berdasarkan wawancara dengan guru mata pelajaran, siswa SMKAL-

IMAN 1 Banjar Agung masih memiliki motivasi berprestasi yang rendah. Hal ini 

dapat dilihat dari sikap siswa yang kurang antusias dalam belajar dan sikap 

terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Siswa mudah mengeluh bila guru 

memberikan tugas yang dirasa berat. Rendahnya motivasi berprestasi siswa 

membuat proses belajar menjadi terhambat, karena motivasi berprestasi 

merupakan daya penggerak yang ada dalam diri siswa sehingga memberi arah 

pada kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar yang dikehendaki. Motivasi 

berprestasi siswa dapat dibangun dengan memberikan suatu kepercayaan kepada 

siswa dalam menyelesaikan permasalahan sendiri, memberikan penghargaan 

terhadap pencapaian hasil belajar yang baik, dan masih banyak cara lainnya. 

 

Atas dasar pemikiran tersebut, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul: 

“Pengaruh motivasi berprestasi dan sikap siswa pada pelajaran kewirausahaan 

terhadap hasil belajar mata pelajaran kewirausahaan siswa kelas XI  di  SMK AL-

IMAN 1 Banjar Agung TP 2012/2013”.  

 

B.  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini dapat 

diidentifikasi sebagai berikut. 
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1. Sikap siswa pada mata pelajaran kewirausahaan merupakan salah satu faktor 

internal yan kurang diduga berkaitan dengan pencapaian hasil belajar. 

2. Proses pembelajaran tidak merangsang siswa untuk bersikap ilmiah, 

sehingga siswa cenderung hanya menerima informasi dan kurang aktif 

dalam menerima informasi. 

3. Partisipasi siswa secara aktif dalam proses pembelajaran masih sangat 

rendah. 

4. Kurangnya motivasi dari siswa sehingga hasil belajar tidak memuaskan. 

5. Kurangnya semangat berkompetisi siswa dalam proses belajar. 

6. Kurangnya motivasi siswa untuk mencapai prestasi yang lebih baik. 

 

C.  Pembatasan Masalah 

 

Mengingat luasnya permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini akan dibatasi 

pada aspek motivasi berprestasi (X1), sikap siswa pada pelajaran kewirausahaan 

(X2) dan hasil belajar mata pelajaran kewirausahaan siswa kelas XI (Y). 

D.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah diatas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah  

1. Apakah ada pengaruh motivasi berprestasi terhadap hasil belajar mata 

pelajaran kewirausahaan siswa kelas XI diSMK AL-IMAN 1 Banjar 

Agung Tahun Pelajaran 2012/2013? 
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2. Apakah ada pengaruh sikap siswa pada pelajaran kewirauusahaan terhadap 

hasi belajar  mata pelajaran kewirausahaan siswa kelas XI di SMK AL-

IMAN 1 Banjar Agung Tahun Pelajaran 2012/2013? 

3. Apakah ada pengaruh motivasi berprestasi dan sikap siswa pada pelajaran 

kewirausahaan terhadap hasil belajar mata pelajaran kewirausahaan siswa 

kelas XI di SMK AL-IMAN 1 Banjar Agung Tahun Pelajaran 2012/2013? 

E.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Pengaruh motivasi berprestasi terhadap hasil belajar mata pelajaran 

kewirausahaan siswa kelas XI diSMK AL-IMAN 1 Banjar Agung Tahun 

Pelajaran 2012/2013. 

2. Pengaruh sikap siswa pada pelajaran kewirausahaan terhadap hasil belajar 

mata pelajaran kewirausahaan siswa kelas XI di SMK AL-IMAN 1 Banjar 

Agung Tahun Pelajaran 2012/2013. 

3. Pengaruh motivasi berprestasi dan sikap siswa pada pelajaran 

kewirausahaan terhadap hasil belajar mata pelajaran kewirausahaan siswa 

kelas XI di SMK AL-IMAN 1 Banjar Agung Tahun Pelajaran 2012/2013. 

F.  Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai masalah yang 

diteliti. 
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b. Sebagai latihan dan pengalaman dalam mempraktekkan teori yang 

diterima dibangku kuliah. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi siswa agar dapat lebih aktif dalam proses pembelajaran.  

b. Bagi sekolah sebagai masukan dalam usaha meningkatkan kualitas 

peserta didik. 

c. Bagi guru dan calon guru sebagai sumbangan pemikiran dalam 

memilih metode pembelajaran yang tepat dan efektif sehingga dapat 

meningkatkan prestasi belajar.  

d.  Sebagai bahan refrensi untuk perpustakaan dan bagi semua pihak yang 

bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut. 

G.  Ruang Lingkup Penelitian 

1. Obyek Penelitian 

Pada penelitian ini yang menjadi ruang lingkup objek penelitian adalah 

motivasi berprestasi dan sikap siswa pada pelajaran kewirausahaan 

terhadap hasil belajar mata pelajaran kewirausahaan. 

2. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI SMK AL-IMAN 

1Banjar Agung Tulang Bawang tahun pelajaran 2012/2013. 

3. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian ini adalah di SMK AL-IMAN 1 Banjar Agung Tulang 

Bawang.  

4. Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun pelajaran 2012/2013. 


