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BAB I PENDAHULUAN 

 

 

 

Pembahasan dalam bab ini akan difokuskan pada beberapa sub bab yang berupa 

latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah. Hal lain yang 

perlu dibahas pada bab ini sehingga menjadi lebih jelas yaitu:  rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan ruang lingkup penelitian. Untuk lebih 

jelasnya pembahasan tiap sub bab akan diuraikan berikut ini. 

1.1  Latar Belakang Masalah 

 

Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia. 

Oleh karena itu pendidikan sering dikatakan persiapan untuk hidup yang lebih 

baik. Maju mundurnya suatu negara sangat bergantung pada sistem pendidikan 

yang dilaksanakan. Melalui pendidikan dapat pula tumbuh proses perubahan 

tingkah laku, kemampuan, bakat, minat, talenta, dan potensi diri sekaligus 

membawa perubahan bagi pembaharuan bangsa dan negara. 

Tuntutan kualitas sumber daya manusia makin lama makin tinggi dan menuntut 

kekhususan yang lebih sulit untuk dipenuhi. Lapangan kerja yang terbatas 

membuat orang mencari jalan untuk bertahan hidup agar dapat hidup layak. 

Berwirausaha merupakan satu alternatif jalan keluar terbaik untuk membantu 

negara menyerap pengangguran.  Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku 

seseorang dalam menangani kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, 
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menciptakan, menerapkan cara kerja dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka 

memberikan pelayanan yang lebih baik untuk memperoleh keuntungan yang 

besar,  atau kemampuan menggerakkan orang-orang dan berbagai sumber daya 

untuk berkreasi, mengembangkan dan menerapkan solusi terhadap berbagai 

masalah agar dapat menciptakan makna dan memenuhi kebutuhan manusia.  

Pada dasarnya manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya, baik 

pendidikan formal, informal maupun pendidikan non-formal, karena dengan 

pendidikan potensi dirinya dapat berkembang melalui proses pembelajaran atau 

cara lain yang dikenal dan dilakukan oleh masyarakat. Pengaruh pendidikan 

kewirausahaan selama ini sebagai salah satu faktor penting untuk menumbuhkan 

dan mengembangkan hasrat, jiwa, dan perilaku berwirausaha di kalangan generasi 

muda (Kourilsky dan Walstad, 1998).  Untuk itu, dibutuhkan peran dunia 

pendidikan untuk senantiasa membangun dan mengarahkan kemampuan serta 

minat para lulusan SMA bergerak dan mengembangkan kewirausahaan sehingga 

lapangan pekerjaan yang sedikit dan sulit tidak menjadi masalah bagi para 

lulusan, karena dengan sikap, minat, perilaku dan pengetahuan mereka sudah 

mampu untuk menjalankan usahanya sendiri dimasa yang akan datang. 

Minat berwirausaha dapat dibentuk dan dipelajari sepanjang kehidupan dengan 

pendidikan.  Pendidikan kewirausahaan dapat diperoleh dari pendidikan formal, 

informal, maupun non formal.  Pendidikan formal diperoleh melalui persekolahan, 

pendidikan non-formal diperoleh melalui lingkungan masyarakat, sedangkan 

pendidikan informal diperoleh melalui lingkungan keluarga.   



 
 
 

3 

 
 

Menurut pendapat Sutjipto (2002) mengatakan bahwa minat berwirausaha dapat 

dibentuk dan dipelajari sepanjang kehidupan.  Minat, sikap dan jiwa 

kewirausahaan dapat tumbuh dan berkembang karena pengaruh lingkungan yang 

ada disekitarnya, salah satunya adalah lingkungan keluarga.  Hal ini sesuai dengan 

pendapat Herawati (1998) bahwa wirausaha adalah sikap diri yang terbentuk dari 

perpaduan antara sifat pembawaan sejak lahir dengan pendidikan dan pengaruh 

lingkungan. 

Lingkungan dalam bentuk “role models” berpengaruh terhadap minat 

berwirausaha (Alma, 2007:7).  Role models ini dapat dilihat dari orang tua, 

saudara, keluarga yang lain (kakek, paman, bibi, anak), teman, pasangan, atau 

pengusaha sukses yang diidolakannya. 

 

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama.  Dikatakan 

sebagai pendidikan yang pertama karena anak pertama kali mendapatkan 

pengaruh pendidikan dari dan didalam keluarganya.  Sedangkan dikatakan sebagai 

pendidikan yang utama karena sekalipun anak mendapatkan pendidikan dari 

sekolah, namun tanggung jawab kodrati pendidikan ada pada keluarga 

(Wahyudin, 2008:3-7). 

Dalam penelitian ini, yang menjadi lokasi penelitian adalah SMA Adiguna Bandar 

Lampung, para siswa sebagian besar berasal dari kalangan masyarakat keluarga 

ekonomi menengah yang rata-rata latar belakang orang tuanya wirausaha sebagai 

pedagang.  Sedangkan yang latar belakang orang tuanya non wirausaha terdiri dari 

pegawai negeri, pegawai swasta dan buruh. 
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Orang tua adalah penentu utama dalam pembentukan sikap anaknya dikemudian 

hari, karena anak pertama kali berhadapan dengan lingkungan luar dirinya adalah 

dengan lingkungan keluarga.  Pendidikan dalam lingkungan keluarga merupakan 

awal dan sentral bagi seluruh pertumbuhan dan perkembangan anak untuk 

menjadi individu yang lebih baik.  Orang tua berkewajiban untuk memberikan 

perhatian kepada keluarga dan mendidik anak-anaknya secara adil untuk 

mendapatkan perkembangan yang optimal.   

Keluarga terutama orang tua sangat besar pengaruhnya dalam menumbuhkan 

minat berwirausaha pada anaknya.  Dukungan dari orang tua merupakan 

gambaran kekuatan yang dimiliki antara lain dapat dilihat dari pekerjaan kedua 

orang tua, penghasilan, tingkat pendidikan, fasilitas yang disediakan sebagai 

pendukung untuk melakukan kegiatan wirausaha, kebiasaan, nasehat dan 

keteladanan yang berkaitan dengan kewirausahaan.    

 

Bekerja merupakan kegiatan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dalam satu 

keluarga, orang tualah yang memegang peranan penting tersebut. Orang tua 

bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.  Faktor lingkungan keluarga 

seperti halnya latar belakang pekerjaan orang tua yang beraneka ragam akan 

berperan penting dan mempengaruhi pada pola pikir anak dalam menentukan 

pekerjaannya di masa yang akan datang, seperti: seorang petani, karyawan swasta, 

pegawai negeri sipil dan wiraswastawan.  Latar belakang pekerjaan orang tua 

akan berpengaruh pada pola pikir anak dalam menentukan pekerjaan. Anak-anak 

biasanya cenderung mempunyai cita-cita untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih 

baik dari orang tuanya, demikian juga orang tua menginginkan anaknya 



 
 
 

5 

 
 

mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari dirinya. Maka latar belakang 

pekerjaan orang tua berperan penting pada anak dalam menentukan pekerjaannya 

di masa mendatang.  

 

Menurut Duchesnau et al (dalam Riyanti, 2003), wirausaha yang berhasil adalah 

mereka yang dibesarkan oleh orang tua yang juga wirausaha, karena memiliki 

banyak pengalaman yang luas dalam dunia usaha.  Profesi orang tua memiliki 

peran strategis sebagai budaya pembentuk minat berwirausaha,  hal ini 

menunjukkan bahwa budaya kewirausahaan terbentuk karena lingkungan, 

kebiasaan, dan faktor diri pribadi yang melekat sejak mereka kecil dan saat 

mereka tumbuh besar. 

Orang tua yang berprofesi sebagai wirausaha diyakini dapat menjadi panutan 

(entrepreneurial role model) yang akan membentuk minat anak untuk 

berwirausaha dimasa depan (Dunn & Holtz-Eakin, 2000). 

Sedangkan jika orang tua yang berprofesi non wirausaha cenderung tidak 

mempunyai banyak pengalaman yang cukup dalam dunia usaha.  Para orang tua 

tidak menginginkan anak-anaknya menerjuni bidang wirausaha, dan mereka 

berusaha mengarahkan anak-anaknya untuk lebih memilih bekerja menjadi 

pegawai negeri atau pegawai swasta, apabila anaknya sudah lulus dari sekolah 

atau perguruan tinggi. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa latar belakang pekerjaan 

orang tua merupakan salah satu faktor yang mempunyai peranan terhadap minat 

berwirausaha pada anaknya.  Dengan latar belakang pekerjaan orang tua yang 
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berbeda-beda maka akan berbeda pula pengaruhnya terhadap minat berwirausaha 

pada anak. 

Penyebab lain dari kurangnya minat ini mempunyai latar belakang pandangan 

negatif dalam masyarakat terhadap profesi wirausaha.  Banyak faktor psikologis 

yang membentuk sikap negatif masyarakat sehingga mereka kurang berminat 

terhadap profesi wirausaha, antara lain sifat agresif, ekspansif, bersaing, egois, 

tidak jujur, kikir, sumber penghasilan tidak stabil, kurang terhormat, pekerjaan 

rendah, dan sebagainya (Alma, 2007:2).  Pandangan negatif ini sering dianut oleh 

sebagian besar masyarakat, sehingga mereka tidak tertarik pada wirausaha.  

 

Selain lingkungan keluarga, dibutuhkan peran dunia pendidikan untuk 

membangun dan mengarahkan kemampuan serta minat siswa untuk 

mengembangkan kewirausahaan.  Menurut Yoesoef (Purwanto, 2002:16) bahwa 

untuk membentuk sikap kewirausahaan, termasuk di dalamnya minat 

berwirausaha, adalah mulai dengan tahap pemahaman teori, studi kasus, dan 

pemberian motivasi, ketiga tahapan ini dapat dilakukan di lingkungan sekolah.  

 

Pembelajaran kewirausahaan di sekolah diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan, pengalaman, menumbuhkan nilai, sikap dan minat serta 

keterampilan kerja bagi siswanya melalui: (1) Materi pembelajaran yang sesuai 

dengan kenyataan siswa, (2) Metode pembelajaran yang digunakan, (3) 

Kemampuan guru (4) Pengalaman langsung yang dapat menumbuhkan minat 

berwirausaha. 
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Menurut Henderson (Uyoh dan Bambang, 2007 : 4) mengemukakan bahwa 

"pendidikan merupakan suatu proses pertumbuhan dan perkembangan sebagai 

hasil interaksi individu dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisik, yang 

berlangsung sepanjang hayat sejak manusia lahir."  

Hakikat dari sebuah pendidikan adalah proses pembelajaran, “tidak ada kualitas 

pendidikan tanpa pembelajaran”. Berbagai upaya peningkatan mutu pendidikan 

sekolah dianggap kurang berguna bilamana belum menyentuh perbaikan proses 

pembelajaran.  Guru merupakan komponen utama yang paling menentukan  

keberhasilan pendidikan karena ditangan Gurulah kurikulum, sumber belajar, 

sarana dan prasarana serta iklim pembelajaran  menjadi lebih berarti bagi 

kehidupan peserta didik. 

 

Kosasih (dalam Lie, 2002:15) mengatakan bahwa “suatu pendidikan disebut 

berkualitas dari segi proses jika proses pembelajarannya berlangsung efektif dan 

peserta didik mengalami proses belajar yang bermakna, didukung oleh (sumber 

daya manusia, dana, sarana dan prasarana) yang memadai”  

Menurut Suryabrata (1982: 27) yang termasuk faktor internal adalah faktor 

fisiologis dan psikologis (misalnya kecerdasan motivasi berprestasi dan 

kemampuan kognitif), sedangkan yang termasuk faktor eksternal adalah faktor 

lingkungan dan instrumental (misalnya guru, kurikulum, dan model 

pembelajaran).   Kualitas pembelajaran adalah kualitas kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan dan ini menyangkut model pembelajaran yang digunakan. 
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Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Proses pendidikan 

yang berkualitas akan menghasilkan produk yang berkualitas pula, proses 

pembelajaran merupakan suatu interaksi antara guru dan siswa untuk mencapai 

tujuan yang telah dirumuskan.  Oleh karena itu pendidikan sangat penting bagi 

setiap manusia karena dengan pendidikan manusia dapat meningkatkan mutu 

kehidupan, dapat meningkatkan harkat, derajat manusia itu sendiri di dalam 

lingkungan masyarakat.  

Pendidikan merupakan proses penerapan ilmu pengetahuan kepada siswa, dan 

dalam proses pendidikan tersebut diperlukan adanya suatu strategi pembelajaran, 

penggunaan metode, media dan model pembelajaran yang tepat sehingga dapat 

menciptakan suatu suasana belajar yang nyaman dan dapat membangkitkan 

semangat dan minat belajar pada siswa di semua bidang pelajaran terutama pada 

mata pelajaran kewirausahaan. 

SMA Adiguna Bandar Lampung adalah sebuah sekolah umum biasa, mata 

pelajarannya juga umum, tetapi pada saat siswa kelas 2 dikelompokkan menjadi 2 

jurusan yaitu IPA dan IPS.  Sejak tahun 2010 siswa SMA Adiguna diberikan mata 

pelajaran kewirausahaan yang dikhususkan untuk siswa kelas X dan XI.   

Mata pelajaran kewirausahaan merupakan pelajaran vokasional, yaitu pelajaran 

untuk memberikan pengetahuan, sikap dan keterampilan kerja bagi siswanya.  

Sebagai mata pelajaran yang memiliki karekteristik mengedepankan kebutuhan 

sosial, maka sarat dengan teori-teori dan konsep-konsep yang membutuhkan 

kemampuan pemahaman materi yang sangat baik karena pemahaman teori dan 

konsep sangat dibutuhkan sebagai dasar untuk mempelajari materi kewirausahaan 
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pada semester-semester selanjutnya.  Materi kewirausahaan kelas XI SMA dalam 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada berisi materi yang sarat dengan teori 

dan alokasi waktu yang sedikit.  

Peran pelajaran kewirausahaan diperlukan untuk membangun minat dalam 

berwirausaha, karena pendidikan kewirausahaan saat ini sangat penting guna 

menciptakan para wirausaha-wirausaha dari generasi muda untuk membangun 

perekonomian negara ini.  Pengetahuan dan keterampilan yang dapat diperoleh 

melalui proses belajar mengajar merupakan modal dalam menumbuhkan minat 

untuk berwirausaha. 

 

Prinsip dasar dalam pendidikan kewirausahaan adalah peserta didik harus dibuat 

tertarik dan termotivasi,  Selain itu mereka harus bisa dibuat melihat adanya 

kesempatan untuk bisnis yang menguntungkan (opportunity factors), dan mereka 

juga harus memiliki beberapa keahlian seperti social skill, indutrial skill, 

organizasional skill dan strategic skill.  Pendekatan yang digunakan harus 

berbeda dengan pendekatan tradisional (lecturer style teaching) dan harus diganti 

dengan metode action learning approach.  Kurikulum ini harus didukung dengan 

sistem pengajaran yang membangun inspirasi, kreasi dan pemaknaan hidup.   

 

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya kekurangan khususnya pembelajaran 

kewirausahaan dalam menumbuhkan minat berwirausaha, dimana mata pelajaran 

ini lebih menekankan kemampuan siswa untuk menghafal dan mengingat 

informasi sehingga siswa kurang didorong untuk mengembangkan pemahaman 

konsep dan peran siswa.  Pada semestinya siswa dapat memahami teori, konsep 

dan  istilah-istilah kewirausahaan yang sangat banyak. Banyak materi dan istilah-
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istilah kewirausahaan yang asing menuntut siswa memahami konsep teori 

kewirausahaan secara cepat, karena waktu pembelajaran yang sangat singkat. 

Semestinya siswa dapat dengan mudah memahami teori, konsep serta istilah-

istilah kewirausahaan dengan mengamati lingkungan disekitar mereka, karena 

kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari kegiatan disekitarnya. Keaktifan 

siswa memegang peranan yang sangat penting karena tidak mungkin guru dapat 

memberikan seluruh materi melalui proses pembelajaran tatap muka, hal ini juga 

akan menghambat kreativitas siswa. 

Memperhatikan tujuan dan esensi pendidikan, sebaiknya penyelenggaraan 

pembelajaran mampu mempersiapkan, membina, dan membentuk kemampuan 

peserta didik yang menguasai pengetahuan, sikap,minat, nilai dan kecakapan 

dasar yang diperlukan bagi kehidupan masyarakat.  Untuk menunjang tercapainya 

tujuan pembelajaran harus didukung oleh iklim pembelajaran yang kondusif agar 

siswa dapat terlibat dalam pembelajaran dan mampu mengembangkan bahan 

pelajaran yang diterima oleh guru. 

 

Terdapat beberapa faktor yang harus dikembangkan dalam dunia pendidikan 

diantaranya adalah pemilihan model pembelajaran dalam proses pembelajaran.  

Dengan adanya model pembelajaran yang tepat, maka siswa akan lebih mudah 

memahami materi yang diajarkan, disamping itu siswa juga cenderung lebih aktif 

hingga akhirnya diharapkan hasil belajar dan minat akan meningkat.  Salah satu 

faktor yang mendukung keberhasilan guru didalam melaksanakan proses 

pembelajaran adalah kemampuan guru dalam menguasai dan menerapkan model 

serta metode pembelajaran. 
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Kosasih (dalam Solihatin, 2007:1) mengatakan bahwa pemilihan model dan 

metode pembelajaran yang sesuai dengan tujuan kurikulum dan potensi siswa 

merupakan kemampuan dan keterampilan dasar yang harus dimiliki seorang guru.  

Ini relevan dengan tugas seorang guru dalam mengenali dan memahami 

perbedaan individu siswanya.  Guru harus memiliki berbagai kemampuan yang 

dapat menunjang tugasnya agar tujuan pendidikan dapat dicapai. Salah satu 

kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam meningkatkan 

kompetensi profesinya ialah kemampuan mengembangkan model pembelajaran. 

 

Dalam mengembangkan  model pembelajaran seorang guru harus dapat 

menyesuaikan antara model yang dipilihnya dengan kondisi siswa, materi 

pelajaran, dan sarana yang ada.  Menurut Arends (1997) dalam Trianto (2007: 9) 

berpendapat bahwa tidak ada satupun model pembelajaran yang paling baik di 

antara yang lainnya, karena masing–masing model pembelajaran dapat dirasakan 

baik, apabila telah diuji cobakan untuk membelajarkan kompetensi tertentu.  

Sedangkan menurut Mulyasa (2005: 95) Kemampuan guru dalam memilih model 

pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran dan karakteristik siswa 

merupakan hal yang sangat penting dalam pembelajaran.  Oleh karena itu, guru 

harus menguasai beberapa jenis model pembelajaran agar proses belajar mengajar 

berjalan lancar dan tujuan  yang  ingin dicapai dapat terwujud. 

 

Berdasarkan pengalaman penulis di kelas di SMA Adiguna Bandar Lampung, 

khususnya dalam pembelajaran Kewirausahaan guru belum sepenuhnya 

mengembangkan model pembelajaran Role Playing. Siswa hanya berorientasi 

mendengar dan mencatat pelajaran setelah itu menghapal, hal ini tidak efektif 
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untuk diterapkan, karena siswa tidak memperoleh penguasaan konsep dan kurang 

mampu menarik perhatian minat belajar anak didik dalam proses pembelajaran.   

 

Selama ini dalam kegiatan pembelajaran kewirausahaan di SMA Adiguna  Bandar 

Lampung masih menggunakan metode belajar konvensional yaitu metode 

ceramah dengan menggunakan media powerpoint dan kadang-kadang divariasikan 

dengan metode lain seperti latihan soal. Metode ini memposisikan siswa sebagai 

objek pembelajaran dan guru sebagai pusat kegiatan belajar. Sehingga 

pembelajaran kewirausahaan belum efektif, hal ini terbukti dari nilai rata-rata dan 

persentase nilai yang diperoleh siswa pada mata pelajaran kewirausahaan berada 

di bawah Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) atau Standar Ketuntasan yaitu 

sebesar 70. 

 

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan diketahui hasil belajar 

kewirausahaan siswa kelas XI SMA Adiguna Bandar Lampung sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Hasil Belajar Kewirausahaan Berdasarkan Nilai UAS Pada Siswa 

Kelas XI Semester Ganjil di SMA Adiguna Bandar Lampung 

Tahun Pelajaran 2011 - 2012 

No Kelas Interval Frekuensi Presentase (100%) 

1 40 – 49 21 20,58 

2 50 – 59 22 21,56 

3 60 – 69 27 26,47 

4 70 – 79 23 22,55 

5 80 – 89 9 8,84 

6 90 – 100 0 0 

 Jumlah 102 100 % 

 Sumber : Arsip nilai guru mata pelajaran kewirausahaan 

Berdasarkan pada Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa pembelajaran 

kewirausahaan belum maksimal, karena dari 102 orang siswa yang mengikuti 

pelajaran kewirausahaan atau yang telah mencapai ketuntasan minimum (KKM) 
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baru mencapai 31,39% atau sebanyak 32 orang siswa. Sedangkan 68,61% atau 

sebanyak 70 orang siswa belum mencapai kriteria ketuntansan minimum (KKM) 

dimana kriteria ketuntasan minimum adalah sebesar 70. Dengan demikian 

penguasaan kewirausahaan siswa masih tergolong rendah.  Pendapat Djamarah 

dan Zain (2006:107) apabila bahan pelajaran yang diajarkan kurang dari 65% 

dikuasai siswa maka prestasi keberhasilan siswa pada mata pelajaran tersebut 

tergolong rendah. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran, 

diantaranya: tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kondisi lingkungan, 

metode dan strategi pembelajaran, materi dan sumber belajar, selain itu faktor 

psikologis anak, latar belakang sosial dan budaya siswa, kondisi kelas, lingkungan 

keluarga dan lingkungan masyarakat. 

Persoalan yang dihadapi di atas adalah belum efektifnya pembelajaran 

kewirausahaan, baik dilihat dari aspek isi (content), metode pembelajaran yang 

kurang bervariasi, materi dan sumber belajar yang minim.  Selain itu, berdasarkan 

pengamatan penulis di kelas, bahwa siswa belum mengoptimalkan kemampuan 

dirinya diantaranya kurang keberanian dalam mengemukakan gagasan (ide), minat 

berwirausaha serta materi pembelajaran kewirausahaan yang tidak mengaitkan 

pada kenyataan siswa, dan konsep tentang materi tersebut belum dikuasai 

sepenuhnya oleh peserta didik.  Sehingga siswa tidak dapat menumbuhkan minat 

dan kurangnya keterlibatan siswa dalam pemecahan masalah. 

 

Harapan dari tujuan pendidikan adalah untuk memungkinkan seseorang menjadi 

problem solver yang efektif dalam kehidupan nyata karena manusia akan 
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menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan dan mencoba untuk menemukan 

cara terbaik untuk memecahkan persoalan tersebut. 

 

Pada saat ini kewirausahaan merupakan mata pelajaran yang dapat diajarkan 

disekolah-sekolah mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, sehingga 

kewirausahaan telah tumbuh sangat pesat.   

Lain halnya dalam pembelajaran kewirausahaan di SMA Adiguna Bandar 

Lampung cenderung lebih bersifat teoritis, sehingga siswa tidak memiliki 

kemampuan untuk memulai suatu usaha, dan belum munculnya motivasi dalam 

diri siswa untuk melakukan wirausaha, hal ini dipengaruhi oleh belum adanya 

rangsangan untuk berwirausaha, menganggap bahwa berwirausaha tidak akan 

sukses, dan merupakan bakat sejak lahir, takut untuk rugi, capek, budaya di 

lingkungan masyarakat khususnya orang tua anak yang beranggapan bahwa setiap 

orang tua akan bangga jika anaknya menjadi pegawai, baik pegawai swasta 

maupun pegawai negeri. Nilai yang diambil anak didik dalam belajar 

kewirausahaan adalah mampu menumbuhkan kreatifitas, inovasi dan semangat 

tidak menyerah. 

 

Pelaksanaan pembelajaran didalam kelas merupakan salah satu tugas guru, dan 

pembelajaran dapat diartikan sebagai kegiatan yang ditujukan untuk 

membelajarkan siswa. Dalam proses pembelajaran masih ditemui adanya 

kecenderungan minimalnya keterlibatan siswa.  Dominasi guru dalam proses 

pembelajaran menyebabkan kecenderungan siswa lebih bersifat pasif sehingga 

siswa lebih banyak menunggu sajian guru dari pada mencari dan menemukan 

sendiri pengetahuan, keterampilan atau sikap yang mereka butuhkan, sehingga 
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tidak terciptanya proses pembelajaran yang menyenangkan dan bervariasi yang 

dapat menambah semangat  belajar siswa.  Tetapi banyak juga siswa yang mampu 

menyajikan tingkat hapalan yang baik terhadap materi ajar yang diterimanya, 

tetapi pada kenyataannya mereka tidak memahaminya. 

Berdasarkan pra-penelitian yang dilakukan pada guru-guru di SMA Adiguna 

Bandar Lampung, ternyata banyak guru-guru yang belum menerapkan 

pembelajaran yang mengaktifkan dan melibatkan siswa mulai dari awal proses 

pembelajaran sampai dengan  akhir proses pembelajaran. Hal ini terlihat dari 

metode/ pendekatan/strategi yang digunakan oleh guru-guru di SMA Adiguna 

Bandar Lampung seperti yang tertera pada Tabel 1.2 berikut ini. 

 

Tabel 1.2  Penggunaan Metode/Pendekatan/Strategi Guru SMA Adiguna 

Bandar Lampung TP 2011/2012. 

 

No Metode/Pendekatan/Strategi Jumlah guru Prosentase (%) 

1. Ceramah 22 53,66 

2. Diskusi 5 12,19 

3. Demonstrasi 3 7,32 

4. Laboratorium 2 4,88 

5. Kooperatif 3 7,32 

6. Tanya jawab 4 9,75 

7. Simulasi 2 4,88 

 Jumlah 41 100  

Sumber: Pengolahan Data Tahun 2013 

 

 

Berdasarkan Tabel 1.2  di atas  sebagian besar guru menggunakan metode 

ceramah, dan terlihat 3 orang guru mengunakan pembelajaran kooperatif dan 2 

orang guru menggunakan pembelajaran simulasi.  Hal ini menunjukkan bahwa 

guru masih merupakan satu-satunya sumber belajar (teacher centre).  Berdasarkan 
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Tabel 1.2 tersebut menunjukkan bahwa tidak satu gurupun yang pernah 

menerapkan model pembelajaran role playing. 

 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka diperlukan upaya guru 

untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menentukan 

metode atau strategi pembelajaran, hal tersebut dilakukan untuk menumbuhkan 

minat berwirausaha siswa sehingga guru diharapkan mampu meningkatkan 

potensi kemampuan siswa.  Salah satu strategi pembelajaran yang diduga dapat 

mengatasi kelemahan tersebut adalah metode pembelajaran simulasi melalui 

model pembelajaran role playing. Selain model pembelajaran role playing 

diberikan solusi model pembelajaran yaitu model examples non examples.  Kedua 

metode tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi aktif dari seluruh 

siswa selama proses pembelajaran dan memberikan pengalaman kepada siswa 

dimasa yang akan datang. 

 

Metode simulasi merupakan salah satu metode mengajar yang dapat digunakan 

dalam pembelajaran kelompok. Proses pembelajaran yang menggunakan simulasi 

cenderung objeknya bukan benda atau kegiatan yang sebenarnya, melainkan 

kegiatan mengajar yang bersifat pura-pura. Dalam pembelajaran, siswa akan 

dibina kemampuannya berkaitan dengan keterampilan berinteraksi dan 

berkomunikasi dalam kelompok. Disamping itu, dalam metode simulasi siswa 

diajak untuk bermain peran beberapa perilaku yang dianggap sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 

 

Metode bermain peran (role playing) sebagai salah satu metode pembelajaran 

yang dipilih dalam proses belajar mengajar di kelas diyakini akan mampu menjadi 
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daya tarik tersendiri bagi siswa.  Sebab biasanya siswa akan sangat antusias 

terhadap pelajaran manakala pelajaran tersebut menyangkut kehidupan sehari-hari 

di lingkungan masyarakat, dan metode bermain peran sangat difokuskan pada 

kenyataan-kenyataan yang terjadi di lingkungan masyarakat.  

 

Dalam proses pembelajarannya metode ini mengutamakan pola permainan dalam 

bentuk dramatisasi. Dramatisasi dilakukan oleh kelompok siswa dengan 

mekanisme pelaksanaan yang diarahkan oleh guru untuk melaksanakan kegiatan 

yang telah ditentukan / direncanakan sebelumnya.  Kelebihan atau keunggulan 

dari metode bermain peran (role playing) adalah mampu menarik perhatian anak, 

sehingga suasana kelas semakin hidup (Zuhairi, 1983: 103).  Menarik perhatian 

terhadap suatu objek merupakan perwujudan dari konsep minat, hal tersebut 

seperti yang diungkapkan oleh Amiruddin (2000:9).  Minat adalah kecenderungan 

yang menetap, untuk merasa tertarik pada bidang tertentu.  Oleh karena itu 

metode role playing dapat menumbuhkan minat siswa dalam mengikuti suatu 

proses pembelajaran.  Kondisi ini melibatkan siswa secara aktif, karena siswa 

mempunyai minat terhadap peran yang dimainkannya. 

 

Sedangkan metode examples non examples adalah metode yang menggunakan 

media gambar dalam penyampaian materi pembelajaran yang bertujuan 

mendorong siswa untuk belajar berfikir kritis dengan jalan memecahkan 

permasalahan-permasalahan yang terkandung dalam contoh-contoh gambar yang 

disajikan. Penggunaan media gambar ini disusun dan dirancang agar anak dapat 

menganalisis gambar tersebut menjadi sebuah bentuk diskripsi singkat mengenai 
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apa yang ada didalam gambar. Penggunaan Model Pembelajaran Example Non 

Example ini lebih menekankan pada konteks analisis siswa. 

 

Peran penting dari metode mengajar dalam mencapai tujuan pembelajaran adalah 

sangat penting.  Keberhasilan sebuah mata pelajaran, terutama keberhasilan 

penguasaan materi pelajaran oleh siswa akan sangat ditentukan oleh seberapa baik 

seorang guru menerapkan metode mengajarnya di kelas maupun di luar kelas. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mencoba untuk mengangkat 

permasalahan ini dalam bentuk penelitian dengan judul “Perbedaan Minat 

Berwirausaha Siswa Antara Metode Role Playing dan Metode Examples Non 

Examples Pada Pembelajaran Kewirausahaan Kelas XI SMA Adiguna 

Bandar Lampung”   

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian di atas permasalahan yang teridentifikasi dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Sebagian guru belum mampu menerapkan model atau strategi 

pembelajaran yang dapat membuat siswa aktif dan menumbuhkan minat 

berwirausaha siswa. 

2. Dalam pembelajaran, guru belum mampu mengaitkan materi dengan 

masalah-masalah atau keadaan nyata siswa. 

3. Masih belum maksimalnya hasil belajar kewirausahaan siswa kelas XI 

SMA Adiguna Bandar Lampung.  Hal ini terlihat dengan masih banyaknya 

siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar. 
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4. Pembelajaran masih terpusat pada guru (teacher centered), guru 

mempunyai peran yang dominan dalam kegiatan belajar. 

5. Sebagian besar guru masih menggunakan metode belajar konvensional 

yaitu ceramah didalam proses belajar mengajarnya  

6. Siswa kurang aktif dan fokus dalam kegiatan pembelajaran serta belum 

mengoptimalkan kemampuan dirinya dalam mengemukakan gagasan (ide) 

7. Siswa tidak memperoleh penguasaan konsep dan kurang mampu menarik 

perhatian minat belajar anak didik dalam proses pembelajaran.   

8. Siswa lebih ditekankan pada kemampuan untuk menghafal dan mengingat 

informasi sehingga siswa kurang didorong untuk mengembangkan 

pemahaman konsep dan peran siswa. 

9. Proses pembelajaran pada mata pelajaran kewirausahaan guru di SMA 

Adiguna Bandar Lampung belum menerapkan metode pembelajaran role 

playing. 

10. Proses pembelajaran pada mata pelajaran kewirausahaan guru di SMA 

Adiguna Bandar Lampung belum menerapkan metode pembelajaran 

examples non examples. 

11. Pembelajaran kewirausahaan di SMA Adiguna Bandar Lampung 

cenderung lebih bersifat teoritis. 

 

1.3  Pembatasan Masalah 

 

Berdasarkan identifikasi masalah, terdapat dua hal yang dipersoalkan. Hal 

pertama adalah perbedaan pembelajaran kewirausahaan dengan model  

pembelajaran tertentu, apakah suatu pembelajaran kewirausahaan dengan model 
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pembelajaran tertentu dapat menumbuhkan minat berwirausaha siswa dibanding 

dengan model pembelajaran yang lain. Hal kedua adalah apakah latar belakang 

pekerjaan orang tua siswa dapat mempengaruhi minat berwirausaha siswa setelah 

diberikan model pembelajaran tertentu pada pembelajaran kewirausahaan. Agar 

penelitian ini dapat dilakukan dengan benar dan terarah, dilakukan pembatasan-

pembatasan sebagai berikut. 

a. Ada dua model pembelajaran kewirausahaan yang akan diteliti 

perbedaannya terhadap minat berwirausaha siswa, yaitu dengan metode 

role playing dan metode examples non examples. 

b. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas XI semester genap tahun 

pelajaran 2012/2013 di SMA Adiguna Bandar Lampung. 

c. Minat berwirausaha adalah keinginan, ketertarikan serta kesediaan untuk 

bekerja keras atau berkemauan keras untuk berdikari atau berusaha 

memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa merasa takut dengan resiko yang 

akan terjadi, serta belajar dari kegagalan. 

 

1.4  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, serta pembatasan 

masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut :  

1. Apakah ada perbedaan minat berwirausaha siswa yang pembelajarannya 

menggunakan role playing dan metode examples non examples tanpa 
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memperhatikan latar belakang pekerjaan orang tua (wirausaha dan non 

wirausaha) pada siswa kelas XI SMA Adiguna Bandar Lampung? 

2. Apakah ada perbedaan minat berwirausaha siswa yang latar belakang 

pekerjaan orang tua wirausaha dan non wirausaha tanpa mempertimbangkan 

metode pembelajaran yang digunakan pada siswa kelas XI SMA Adiguna 

Bandar Lampung? 

3. Apakah terdapat interaksi antara metode pembelajaran dengan latar belakang 

pekerjaan orang tua terhadap minat berwirausaha siswa pada siswa kelas XI 

SMA Adiguna Bandar Lampung? 

4. Apakah ada perbedaan rata-rata minat berwirausaha siswa yang 

pembelajarannya menggunakan role playing dan metode examples non 

examples yang pekerjaan orang tuanya wirausaha? 

5. Apakah ada perbedaan rata-rata minat berwirausaha siswa yang 

pembelajarannya menggunakan role playing dan metode examples non 

examples yang pekerjaan orang tuanya non wirausaha? 

6.  Apakah ada perbedaan rata-rata minat berwirausaha siswa yang pekerjaan 

orang tuanya wirausaha dan non wirausaha apabila pembelajarannya 

menggunakan metode pembelajaran role playing? 

7. Apakah ada perbedaan rata-rata minat berwirausaha siswa yang pekerjaan 

orang tuanya wirausaha dan non wirausaha apabila pembelajarannya 

menggunakan metode pembelajaran examples non examples? 
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1.5   Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penulis menyimpulkan 

tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk menganalisis: 

1. Perbedaan minat berwirausaha siswa yang pembelajarannya menggunakan 

role playing dan metode examples non examples tanpa memperhatikan latar 

belakang pekerjaan orang tua (wirausaha dan non wirausaha) pada siswa 

kelas XI SMA Adiguna Bandar Lampung. 

2. Perbedaan minat berwirausaha siswa yang latar belakang pekerjaan orang tua 

wirausaha dan non wirausaha tanpa mempertimbangkan metode pembelajaran 

yang digunakan pada siswa kelas XI SMA Adiguna Bandar Lampung. 

3. Interaksi antara metode pembelajaran dengan latar belakang pekerjaan orang 

tua terhadap minat berwirausaha siswa pada siswa kelas XI SMA Adiguna 

Bandar Lampung. 

4. Perbedaan rata-rata minat berwirausaha siswa yang pembelajarannya 

menggunakan role playing dan metode examples non examples yang 

pekerjaan orang tuanya wirausaha. 

5. Perbedaan rata-rata minat berwirausaha siswa yang pembelajarannya 

menggunakan role playing dan metode examples non examples yang 

pekerjaan orang tuanya non wirausaha. 

6. Perbedaan rata-rata minat berwirausaha siswa yang pekerjaan orang tuanya 

wirausaha dan non wirausaha apabila pembelajarannya menggunakan metode 

pembelajaran role playing. 
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7. Perbedaan rata-rata minat berwirausaha siswa yang pekerjaan orang tuanya 

wirausaha dan non wirausaha apabila pembelajarannya menggunakan metode 

pembelajaran examples non examples 

 

1.6.  Kegunaan Penelitian 

Kegunaan hasil penelitian ini secara umum adalah untuk memperbaiki kualitas 

proses pembelajaran kewirausahaan di kelas XI SMA Adiguna Bandar Lampung. 

Secara khusus dapat diuraikan manfaat hasil penelitian ini sebagai berikut. 

1.6.1 Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

tentang metode pembelajaran khususnya role playing dan metode examples non 

examples yang dapat digunakan sebagai acuan bagi guru-guru kewirausahaan 

pengaruhnya pada minat berwirausaha siswa. Serta memberikan peluang peneliti 

untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang hal yang sama dengan 

menggunakan teori-teori lain yang belum digunakan dalam penelitian ini. 

1.6.2  Kegunaan Praktis  

Adapun manfaat yang diharapkan dari kegiatan penelitian ini adalah:  

1. Bagi guru: Dengan dilaksanakannya penelitian ini, guru dapat lebih terampil 

menggunakan dan menyusun strategi (penerapan metode, model dan langkah-

langkah) pembelajaran Kewirausahaan selanjutnya yang tentu sangat 

bermanfaat bagi perbaikan proses belajar mengajar. 
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2. Bagi siswa: Hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi siswa untuk berusaha 

meningkatkan aktivitas belajarnya sehingga dapat menumbuhkan minat 

berwirausaha siswa, meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami 

konsep dan  berfikir, lebih peka dan mampu menganalisis masalah-masalah 

kewirausahaan yang terjadi disekitarnya. 

3. Bagi sekolah: Hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan yang banyak 

dalam rangka memperbaiki pembelajaran didalam kelas, peningkatan kualitas 

sekolah.  

4. Bagi kurikulum : Hasil penelitian ini akan memberikan masukan bahwa dengan 

menggunakan model pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan siswa 

dalam memahami konsep dan merangsang minat, sehingga dapat 

mengembangkan kurikulum dalam menggunakan metode pembelajaran. 

 

1.7  Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian akan difokuskan pada ruang lingkup penelitian dan 

ruang lingkup ilmu. Untuk mengetahui kedudukan keilmuan dalam cakupan 

pendidikan IPS, rincian lengkapnya sebagai berikut. 

1.7.1 Ruang Lingkup  

Fokus ruang lingkup penelitian ini adalah: 

1. Objek dalam penelitian ini adalah metode role playing dan metode examples 

non examples terhadap minat berwirausaha siswa. 

2. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI SMA Adiguna Bandar 

Lampung Semester ganjil tahun pelajaran 2012-2013. 
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3. Tempat penelitian ini dilaksanakan di SMA Adiguna Bandar Lampug.  

4. Waktu penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2012-

2013. 

 

1.7.2 Ruang Lingkup Ilmu 

Pendidikan IPS sebagai bentuk program pendidikan ilmu sosial untuk tingkat 

sekolah bahannya bersumber dari disiplin ilmu-ilmu sosial baik berupa fakta, 

konsep, ataupun generalisasi dan teori.   

Ada lima tradisi social studies, yaitu (1) IPS sebagai transmisi kewarganegaraan 

(Social studies as citizenship transmission); IPS sebagai ilmu-ilmu social (Social 

studies as social sciences); (3) IPS sebagai penelitian mendalam (Social studies as 

reflective inquiry); (4) IPS sebagai kritik kehidupan social (Social studies social 

criticism); (5) IPS sebagai pengembangan pribadi individu (Social studies as 

personal development of the individual) (Sapria, 2009: 13).  

Banyak hal yang dapat kita kembangkan mengenai masalah-masalah sosial yang 

kita anggap penting. Selain itu kita dapat mengembangkannya sesuai dengan 

kebutuhan siswa, karena ciri pembelajaran IPS yang dianggap sebagai hasil 

pembaruan adalah (1) bahan pelajaran akan lebih banyak memperhatikan 

kebutuhan dan minat siswa; (2) bahan pelajaran akan lebih banyak 

memperhatikan masalah-masalah sosial; (3) bahan pelajaran akan lebih 

memperhatikan keterampilan berpikir, khususnya keterampilan meneliti; (4) 

bahan pelajaran akan lebih memberikan perhatian terhadap pemeliharaan dan 

pemanfaatan lingkungan alam sekitarnya; serta (5) susunan bahan pelajaran akan 
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lebih bervariasi mulai dari pendekatan kewargaan negara, fungsional, humanistik, 

dan struktural.  

Dalam kajian ilmu IPS terdapat 10 tema utama yang berfungsi sebagai mengatur 

alur untuk kurikulum social di setiap tingkat sekolah.  Sepuluh konsep social 

studies dari NCSS dalam Pargito (2010:35) yaitu (1) culture; (2) time, continuity 

and charge; (3) people, places and environments; (4) individual development and 

identitiy; (5) individuals, group, and institutions; (6) power, authority and 

govermance; (7) production, distribution and consumption; (8) science, 

technology and society; (9) global connections, dan (10) civic idealsand 

practices. 

Ilmu pengetahuan Sosial (IPS) merupakan integrasi dari berbagai disiplin ilmu-

ilmu sosial seperti: sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan 

budaya.  Rumusan Ilmu Pengetahuan Sosial berdasarkan realitas dan fenomena 

sosial melalui pendekatan interdisipliner. 

Mata pelajaran kewirausahaan merupakan pelajaran vokasional, yaitu pelajaran 

untuk memberikan pengetahuan, sikap dan keterampilan kerja bagi siswanya.  

Sebagai mata pelajaran yang memiliki karekteristik mengedepankan kebutuhan 

sosial, maka sarat dengan teori-teori dan konsep-konsep yang membutuhkan 

kemampuan pemahaman materi yang sangat baik karena pemahaman teori dan 

konsep sangat dibutuhkan sebagai dasar untuk mempelajari materi kewirausahaan. 

Salah satu tema pada IPS di atas menunjukkan tentang produksi, distribusi dan 

konsumsi yang merupakan bagian utama pada ekonomi. Kegiatan produksi dan 
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distribusi yang dilakukan baik oleh individu maupun kelompok memiliki motif 

mencari keuntungan. Kegiatan ekonomi tersebut juga dapat dilakukan dalam 

kewirausahaan, karena Wirausaha adalah orang yang mendobrak sistem ekonomi 

yang ada dengan memperkenalkan barang dan jasa yang baru dengan menciptakan 

bentuk organisasi baru atau mengolah bahan baku baru. 

Sumbangan Pendidikan kewirausahaan terhadap Ilmu Pengetahuan Sosial adalah 

membentuk manusia secara utuh (holistik), sebagai  insan yang memiliki karakter, 

pemahaman dan ketrampilan sebagai wirausaha. Pada dasarnya, pendidikan 

kewirausahaan dapat diimplementasikan secara terpadu dengan kegiatan-kegiatan 

pendidikan di sekolah.  Pendidikan kewirausahaan diterapkan ke dalam kurikulum 

dengan cara mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan di sekolah yang dapat 

merealisasikan pendidikan kewirausahaan dan direalisasikan peserta didik dalam 

kehidupan sehari-hari.  Dalam hal ini, program pendidikan kewirausahaan di 

sekolah dapat diinternalisasikan melalui berbagai aspek. 

Oleh karena itu Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 

Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan 

Kewirausahaan. Instruksi ini mengamanatkan kepada seluruh masyarakat dan 

bangsa Indonesia untuk mengembangkan program-program kewirausahaan. 

Kebijakan untuk menanggulangi masalah yang terkait dengan kewirausahaan 

antara lain dapat dilakukan dengan cara: (a) menanamkan pendidikan 

kewirausahaan ke dalam semua mata pelajaran, bahan ajar, ekstrakurikuler, dan 

kegiatan pengembangan diri, (b) mengembangkan kurikulum pendidikan yang 

memberikan muatan pendidikan kewirausahaan yang mampu meningkatkan 
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pemahaman tentang kewirausahaan, menumbuhkan karakter dan keterampilan 

berwirausaha, dan (c) menumbuhkan budaya berwirausaha di lingkungan sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 


