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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan 

kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran yang ada di suatu 

daerah menjadi semakin serius. Besarnya tingkat pengangguran merupakan cerminan 

kurang berhasilnya pembangunan di suatu negara. Separuh dari pengangguran 

terbuka di Indonesia adalah pengangguran terdidik. Fenomena pengangguran terdidik 

sebenarnya bukan baru-baru ini saja terjadi. Fenomena pengangguran terdidik telah 

berlangsung dari tahun ke tahun. Berikut ini merupakan grafik pengangguran terdidik 

di Indonesia : 
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Sumber: BPS, data diolah 2013 

GAMBAR 1.1 

TINGKAT PENGANGGURAN DI INDONESIA 

 

Besarnya jumlah pengangguran dari tahun ke tahun disebabkan oleh 

sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia sedangkan jumlah lulusan sekolah 

menengah dan perguruan tinggi terus bertambah. Akibatnya terjadi 

ketidakseimbangan antara jumlah lapangan pekerjaan dengan orang yang akan 

bekerja. Hal tersebut semakin didorong dengan timbulnya Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK) dari beberapa perusahaan yang mengalami kerugian.  

Masalah pengangguran sebenarnya bisa diatasi jika negara mampu 

menyediakan lapangan pekerjaan sebanyak mungkin. Namun hal ini sepertinya tidak 

mungkin bisa secepatnya terealisasi, karena perkembangan dunia ilmu pengetahuan 

dan teknologi terutama dalam bidang teknologi informasi telah memberikan dampak 

terhadap percepatan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Perubahan 

mempengaruhi dinamika kebijakan pembangunan dalam dunia pendidikan. 

Pembangunan dalam bidang pendidikan diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU No.20/2003), Bab II Pasal 

3, bahwa: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan serta membentuk 

watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 
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Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan  menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”  

 

Sebagai perwujudan dari amanat undang-undang tersebut, Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) yang merupakan sub-sistem pendidikan nasional juga mengalami 

perubahan, demi perbaikan dan peningkatan kualitas hasil pendidikan. SMK 

menyiapkan lulusannya untuk bekerja dalam bidang tertentu dengan bekal 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia 

usaha dan dunia industri atau berwirausaha.  

Visi SMK menurut Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan 

adalah terwujudnya SMK bertaraf internasional, menghasilkan tamatan yang 

memiliki jati diri bangsa, mampu mengembangkan keunggulan lokal dan bersaing di 

pasar global. 

Misi SMK menurut Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan 

adalah (1) meningkatkan profesionalisme dan good governance SMK sebagai pusat 

pembudayaan kompetensi, (2) meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan (8 

SNP), (3) membangun dan memberdayakan SMK bertaraf internasional sehingga 

menghasilkan lulusan yang memiliki jati diri bangsa dan keunggulan kompetitif di 

pasar nasional dan global, (4) memberdayakan smk untuk mengembangkan potensi 

lokal menjadi keunggulan komparatif, (5) memberdayakan SMK untuk 

mengembangkan kerjasama dengan industri, PPPG, LPMP, dan berbagai lembaga 
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terkait dan (6) meningkatkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan kejuruan 

yang bermutu. 

Sedangkan tujuan SMK menurut Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah 

Kejuruan adalah (1) mewujudkan lembaga pendidikan kejuruan yang akuntabel 

sebagai pusat pembudayaan kompetensi berstandar nasional, (2) mendidik Sumber 

Daya Manusia yang mempunyai etos kerja dan kompetensi berstandar internasional, 

(3) Memberikan berbagai layanan pendidikan kejuruan yang permeabel dan fleksibel 

secara terintegrasi antara jalur dan jenjang pendidikan, (4) Memperluas layanan dan 

pemerataan mutu pendidikan kejuruan, (5) Mengangkat keunggulan lokal sebagai 

modal daya saing bangsa. 

Doni Muhardiansyah (2010:6) mengungkapkan SMK sebagai bentuk satuan 

penyelenggara dari pendidikan menengah kejuruan yang berada di bawah Direktorat 

Pembinaan Sekolah Kejuruan, merupakan lembaga pendidikan yang berorientasi pada 

pembentukan kecakapan hidup, yaitu melatih peserta didik untuk menguasai 

keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia kerja (termasuk dunia bisnis dan industri), 

memberikan pendidikan tentang kewirausahaan, serta membentuk kecakapan hidup 

(life skill).  

Hal itu tersirat di dalam UU No.20/2003 Pasal 18 dan penjelasan Pasal 15 

yang mengatur pendidikan menengah kejuruan. Ini juga sejalan dengan tujuan umum 

dan khusus SMK yang terdapat dalam Dokumen I Kurikulum SMK 2004, bahwa: 
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(a) menyiapkan peserta didik agar dapat menjalani kehidupan secara layak; 

(b) meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik; (c) menyiapkan 

peserta didik agar menjadi warga negara yang mandiri dan bertanggung 

jawab; (d) menyiapkan peserta didik agar memahami dan menghargai 

keanekaragaman budaya bangsa Indonesia; (e) menyiapkan peserta didik agar 

dapat menerapkan dan memelihara hidup sehat, memiliki wawasan 

lingkungan, pengetahuan dan seni; (f) menyiapkan peserta didik agar dapat 

bekerja, baik secara mandiri atau mengisi lowongan pekerjaan yang ada di 

dunia usaha dan dunia industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah, sesuai 

dengan bidang dan program keahlian yang diminati; (g) membekali peserta 

didik agar mampu memilih karir, ulet dan gigih dalam berkompetisi, dan 

mampu mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahlian yang 

diminatinya. 

 

Tujuan SMK tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar 

dalam usaha meningkatkan kualitas individu peserta didik. Hal ini ditandai dengan 

akan terciptanya tenaga-tenaga terampil yang siap memasuki dan membuka lapangan 

kerja baru, sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan produktivitas nasional 

serta menaikkan peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia. 

Peningkatan IPM diharapkan akan merupakan faktor yang dapat mengantisipasi 

dampak perubahan global yang sudah terasa dewasa ini. Perubahan global yang telah, 

sedang, dan akan dihadapi bangsa ini adalah lahirnya era perdagangan bebas untuk 

kawasan Asia Tenggara atau AFTA (Asean Free Trade Area) tahun 2003, era 

persaingan tenaga kerja secara bebas untuk kawasan Asia Tenggara atau AFLA 

(Asean Free Labour Area) tahun 2010, dan era kerja sama ekonomi kawasan asia 

pasifik atau APEC (Asia Pasific Economic Cooperation) tahun 2020. 
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Sementara itu LIPI menemukan bahwa sebagian besar lulusan SMK kurang 

mampu menyesuaikan diri dengan perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi, sulit 

untuk bisa dilatih kembali, dan kurang bisa mengembangkan diri. Hal ini berdampak 

pada rendahnya kualitas lulusan sekolah kejuruan dimana produktifitas tenaga  kerja 

terampil di dunia industri semakin rendah.  

Kepercayaan dunia industri semakin berkurang sehingga lulusan yang terserap 

juga sedikit. Salah satu faktor penyebab adalah kurikulum yang terus berubah 

menyebabkan kondisi di lembaga pengelola pendidikan kejuruan semakin terbebani. 

Kondisi tersebut secara tidak langsung berakibat lembaga pendidikan kejuruan tidak 

siap dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas. Bila ditinjau dari segi penghasil 

lulusan, tingkat pengangguran terdidik berdasarkan jenjang pendidikan dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

TABEL 1.1 

JUMLAH PENGANGGURAN TERDIDIK 

TAHUN 2008 – 2012 

Pendidikan 2008 2009 2010 2011 2012 

≤ SD 2.163.426 3.419.614 2.744.943 2.543.700 1.522.465 

SMP 1.416.646 2.643.062 2.166.619 2.054.700 1.657.452 

SMA\SMK 3.991.502 3.745.035 3.369.959 2.933.600 3.448.137 

Diploma 322.836 330.316 519.867 499.400 523.186 

Universitas 385.418 409.890 626.202 626.600 820.020 

Jumlah 8.279.828 10.547.917 9.427.590 8.658.000 7.971.260 

Sumber: Data dan informasi ketenagakerjaan 2012, http://www.naakertrans.go.id 
 

http://www.naakertrans.go.id/
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Tabel 1.1 memperlihatkan tingkat pengangguran tertinggi berada pada lulusan 

SMA\SMK. Salah satu faktor penyebab meningkatnya jumlah penganggran lulusan 

SMA\SMK  di Indonesia, karena daya serap industri sebagai end user hanya 

mencapai 10% sampai 15% sehingga hampir setiap tahun terjadi peningkatan jumlah 

angkatan kerja yang belum terserap oleh lingkungan industri. Akibatnya sekarang 

pengangguran terdidik terus mengalami peningkatan. 

Tingginya angka pengangguran terdidik disebabkan oleh beberapa faktor, 

yaitu, faktor dari lulusan yang bersangkutan, biasanya mereka tidak memliki 

kompetensi yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh penyedia lapangan kerja atau 

menjadi penyedia lapangan kerja. Sementara untuk faktor lingkungan berkaitan 

dengan kondisi negara yang belum mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang 

cukup untuk para pencari kerja. Sedangkan faktor sistem pendidikan yaitu 

ketidakmampuan lembaga pendidikan, dalam hal ini SMK untuk menciptakan lulusan  

yang terampil, bukan saja sebagai tenaga kerja tetapi sebagai penyedia lapangan 

pekerjaan. 

Sebenarnya konsep SMK sangat baik, dimana peserta didik dididik untuk siap 

bekerja dan dibekali pula dengan kemandirian. SDM yang tidak memadai ini bisa 

disebabkan pendidikan yang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan industri dan juga 

anggaran yang disediakan pemerintah untuk sektor pendidikan yang masih rendah 

sehingga yang dihasilkanpun tidak mencapai hasil yang maksimal. 
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Demikian pula dalam kemandirian dan semangat kewirausahaan menurut 

tingkat pendidikan, semakin tinggi pendidikan seseorang di Indonesia, justru semakin 

rendah kemandirian dan  jiwa kewirausahaannya. Gambar 1.2 berikut 

memperlihatkan kemandirian wirausaha menurut tingkat pendidikan: 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Modifikasi dari www.kopertis5.org  

GAMBAR 1.2 

KEMANDIRIAN WIRAUSAHA MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN 
 

Berdasarkan Gambar 1.2 lulusan SMA/SMK sekitar 60,87% lebih memilih 

sebagai karyawan atau buruh dibandingkan menjadi wirausaha yang hanya 15,13%. 

Sebesar 12,3% memilih buruh tidak tetap dan tetap, serta 11,69%  menjadi pekerja 

kelurga. Tingginya angka lulusan SMA/SMK yang bekerja sebagai buruh atau 

karyawan menunjukkan rendahnya tingkat kemandirian dan semangat kewirausahaan.  
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http://www.kopertis5.org/
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SMK Negeri 1 Bandung merupakan salah satu bagian dari SMK sebagai 

penghasil tenaga kerja tingkat menengah dengan akreditasi A, terdiri dari berbagai 

bidang keahlian antara lain akuntansi, administrasi perkantoran, pemasaran dan usaha 

perjalanan wisata. Bidang keahlian pemasaran merupakan salah satu program 

keahlian yang menghasilkan lulusan tenaga kerja terampil dan profesional yang siap 

pakai.  

Salah satu tujuan SMK Negeri 1 Bandung adalah membekali peserta didik 

untuk berkarir mandiri yang mampu beradaptasi di lingkungan kerja sesuai 

dibidangnya, dan mampu menghadapi perubahan yang terjadi di masyarakat. Namun 

sepertinya tujuan ini masih belum dapat tercapai sepenuhnya. Hal ini terlihat pada 

Tabel 1.2 berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

TABEL 1.2 

REKAPITULASI LULUSAN SISWA SMK NEGERI 1 BANDUNG 
Tahun 

Lulus 

Program Keahlian Bekerja Wirausaha Melanjutkan Jumlah 

Jurusan Jumlah Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

2010/ 

2011 

Akuntansi 109 95 87,16 0 0,00 9 8,26 104 95,41 

Adm. Perkantoran 1103 90 87,38 0 0,00 7 6,80 97 94,17 

Pemasaran 71 67 94,37 0 0,00 2 2,82 69 97,18 
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UPW 34 27 79,41 0 0,00 5 14,71 32 94,12 

Jumlah 317 279 88,01 0 0,00 23 7,26 302 95,27 

           

2011/ 

2012 

Akuntansi 106 88 83,02 0 0,00 11 10,38 99 93,40 

Adm. Perkantoran 114 93 81,58 0 0,00 16 14,04 109 95,61 

Pemasaran 77 64 83,12 1 1,30 6 7,79 71 92,21 

UPW 37 26 70,27 0 0,00 8 21,62 34 91,89 

Jumlah 334 271 81,14 1 0,30 41 12,28 313 93,71 

           

2012/ 

2013 

Akuntansi 147 97 65,99 0 0,00 17 11,56 114 77,55 

Adm. Perkantoran 113 89 78,76 0 0,00 6 5,31 95 84,07 

Pemasaran 112 77 68,75 1 0,89 9 8,04 87 77,68 

UPW 73 59 67,12 1 1,37 14 19,18 74 87,67 

Jumlah 445 312 70,11 2 0,45 46 10,34 360 80,90 

 
Sumber: Ketua Bursa Kerja Khusus (BKK) SMKN Program Keahlian Manajemen Bisnis Bandung  

 

Tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa persentase peserta didik lulusan SMK 

Negeri 1 Bandung yang berwirausaha sangat kecil. Seperti pada peserta didik lulusan 

tahun 2007/2008, tidak ada lulusan yang berwirausaha. Tahun 2008/2009, 0,30% 

peserta didik lulusan SMK Negeri 1 Bandung melakukan kegiatan wirausaha, 

sedangkan pada tahun 2009/2010 hanya 0,45 peserta didik yang melakukan kegiatan 

wirausaha. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar lulusan  SMK Negeri 1 

Bandung memiliki motivasi kewirausahaan yang relatif rendah.  

Tony Wijaya dalam Hartini (2002:76) mengungkapkan bahwa Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) didirikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang 

siap bekerja serta mampu menciptakan pekerjaan sesuai dengan keterampilan dan 

bakat yang dimilikinya. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan banyak siswa 

yang belum siap untuk berwirausaha, sebagian yang lain memilih bekerja dengan 

orang lain dan hanya sedikit yang memutuskan membuka usaha sendiri. Berikut 
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Tabel 1.3 menunjukkan pra penelitian yang dilakukan kepada peserta didik SMK 

Negeri 1 Bandung program studi keahlian pemasaran mengenai motivasi 

kewirausahaan dengan responden sebanyak 30 responden : 

TABEL 1.3 

HASIL PRA PENELITIAN TENTANG MOTIVASI KEWIRAUSAHAAN SMKN 1 

BANDUNG PROGRAM STUDI KEAHLIAN PEMASARAN 

Kategori F % 

Sangat tinggi 1 3,33 

Tinggi 3 10 

Sedang 9 30 

Rendah 14 46,67 

Sangat rendah 3 10 

Jumlah 30 100 
Pra Penelitian Juni 2012 

Tabel 1.3 di atas menunjukkan bahwa lebih dari setengahnya (56,67%) peserta 

didik memiliki motivasi kewirausahaan yang relatif rendah. Padahal seharusnya 

program keahlian pemasaran yang persentase jumlah lulusan yang belum bekerjanya 

rendah. Karena pada program studi keahlian pemasaran, peserta didik tidak hanya 

dituntut untuk mengerti pelajaran formal, namun peserta didik dituntut untuk 

menerapkan jiwa entertpreneur dalam hubungan sosialnya. Kondisi tersebut di atas 

didukung pula oleh kenyataan bahwa sebagian besar lulusan SMK adalah lebih 

terdorong untuk mencari pekerjaan sebagai pencari kerja (job seeker) dari pada 

pencipta lapangan pekerjaan  (job creator).  (Sumber: www.kopertis5.org).  

Tony Wijaya dalam Hartini (2002:77) mengungkapkan bahwa ada beberapa 

penyebab siswa SMK banyak yang kurang siap membuka usaha sendiri setelah lulus, 

diantaranya masih banyak menemukan kendala dilapangan antara lain kurangnya 

http://www.kopertis5.org/
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pengetahuan dalam berwirausaha, permodalan, rendahnya motivasi, minimnya 

fasilitas dan sarana praktek kewirausahaan disekolah yang dikelola secara profesional 

sebagai tempat untuk melatih dan mendekatkan siswa pada kondisi yang sebenarnya, 

serta kurangnya dukungan keluarga dan pengalaman yang dimiliki.  

Buchari Alma (2009:2-3) menyebutkan bahwa banyak faktor psikologis yang 

membentuk sikap negatif masyarakat, sehingga mereka kurang berminat terhadap 

profesi wirausaha, antara lain sifat agresif, ekspansif, egois, tidak jujur, kikir, sumber 

penghasilan tidak stabil, kurang terhormat pekerjaan rendah, sehingga mereka tidak 

tertarik. Landasan filosofis inilah yang menyebabkan rakyat Indonesia tidak 

termotivasi terjun ke dunia bisnis. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa 

motivasi kewirausahaan siswa SMK berada pada kategori rendah dalam menghadapi 

dunia bisnis. Buchari Alma (2009:1) mengemukakan bahwa wirausaha merupakan 

potensi pembangunan, baik dalam jumlah maupun dalam mutu wirausaha itu sendiri.  

Masalah ini hendaknya menjadi perhatian semua pihak yang memiliki 

kepentingan bagi masa depan anak bangsa dalam rangka ikut mengatasi angka 

pengangguran terutama pengangguran terdidik. Sudrajat (2011:13) mengungkapakan 

tiga upaya yang ditempuh dalam menghadaapi masalah pengangguran yaitu : 

(1) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Peningkatan Sumber 

Daya Manusia ini dapat dilakukan dengan jalan pendidikan dan pelatihan 

kerja professional. (2) menciptakan lapangan kerja baru, penciptaan 

lapangan kerja baru ini sebenarnya telah banyak dilakukan oleh 

pemerintah, namun jumlah upaya penciptaan lapangan kerja masih 
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relative kecil. Jika dibandingkan dengan jumlah pengangguran yang ada. 

(3) menumbuhkembangkan kewirausahaan. 

 

Dari ketiga upaya diatas, menumbuhkembangkan kewirausahaan merupakan 

salah satu alternatif yang menjadi tugas utama pendidikan formal. 

Menumbuhkembangkan kewirausahaan berarti menanamkan nilai-nilai 

kewirausahaan pada peserta didik melalui proses belajar mengajar, sehingga akan 

tumbuh jiwa kewirausahaan. Anastasia D. Miranti (2008:5) mengemukakan bahwa : 

Salah satu terobosan yang perlu dilakukan untuk mengatasi pengangguran di 

negeri ini adalah dengan membuka lapangan kerja baru, melatih tenaga-

tenaga muda untuk menjadi entrepreneur dalam setiap jenjang pendidikan 

terutama pendidikan menengah atas (setingkat SMA) dan Perguruan Tinggi 

adalah hal yang mutlak dilakukan. Menanamkan jiwa atau sikap 

kewirausahaan harus dilakukan sejak dini, tanpa mempertentangkan apakah 

kemampuan berwirausaha itu berkat bakat (terlahir) atau hasil pendidikan 

(terdidik). Selain itu, pendidikan dapat menjadi pendorong kesuksesan 

berwirausaha. 

  

Pelaksanaan Praktik Kerja Industri (prakerin) merupakan salah satu inovasi 

dalam menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan pada program SMK dimana 

peserta didik melakukan praktek kerja (magang) di perusahaan atau industri yang 

merupakan bagian integral dari proses pendidikan dan pelatihan di SMK. 

Sebagaimana yang tercantum dalam Kurikulum SMK Departemen 

Pendidikan Nasional (2004:11) menyebutkan bahwa : 

Praktik Industri adalah pola penyelenggaraan diklat yang dikelola bersama-

sama antara SMK dengan industri atau asosiasi profesi sebagai institusi 

pasangan (IP), mulai dan tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap 
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evaluasi dan sertifikasi yang merupakan satu kesatuan program dengan 

menggunakan, seperti day release, block release, dan sebagainya. 

 

Sedang M. Kamil (2007:78) mengungkapkan bahwa : 

Praktek Kerja Industri (magang) merupakan suatu proses pembelajaran yang 

mengandung unsur “belajar sambil bekerja” (learning by doing), dimana 

warga belajar akan membiasakan diri untuk mengikuti proses pekerjaan yang 

sudah biasa dilakukan oleh sumber belajar, fasilitator. 

 

Sementara itu Kamajaya mengungkapkan bahwa “Praktek kerja industri 

adalah merupakan bagian integral dalam sistem pendidikan di SMK (dual system) 

yang ditujukan untuk memberikan sarana penguasaan kompetensi bagi siswa yang 

relevan dengan kebutuhan DU/DI dan praktikan diharapkan dapat memiliki wawasan 

industrialisasi secara utuh”. 

Pola pembelajaran di dua tempat seperti ini mutlak dilaksanakan di sekolah 

kejuruan. Hal ini seperti pendapat Wena (1997:22) bahwa “bagi lembaga pendidikan 

kejuruan praktik industri merupakan suatu keharusan dalam pelaksanaan 

pendidikannya”. 

Sedang Pakpahan (1997:1) menjelaskan bahwa “praktik industri adalah 

program bersama antara SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) dan Dunia Usaha/ 

Dunia Industri dimana penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar didua tempat yaitu 

di sekolah dan di industri”. Dalam melaksanakan praktik industri tersebut SMK 

menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga atau instansi-instansi baik negeri 

maupun swasta. Adanya pelaksanaan praktik industri ini diharapkan dapat 
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membangun mental dan memotivasi para siswa untuk berwirausaha. Oleh sebab itu 

pertumbuhan ekonomi suatu negara utamanya negara yang sedang berkembang 

seperti Indonesia, akan dapat berjalan dengan baik apabila dirangsang oleh adanya 

aktifitas di bidang kewirausahaan.  

Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu diadakan suatu penelitian 

tentang ” Pengaruh Praktek Kerja Industri terhadap Motivasi Berwirausaha  

(Survei pada peserta didik kelas XII Program Keahlian Pemasaran di SMK 

Negeri 1 Bandung). 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

SMK Negeri 1 Bandung merupakan salah satu SMK Program Keahlian 

Manajemen Bisnis yang diharapkan mampu menyiapkan peserta didiknya untuk 

dapat langsung beradaptasi dalam dunia kerja maupun menciptakan lapangan 

pekerjaan sendiri. SMK Negeri 1 Bandung menyiapkan lulusannya untuk bekerja 

dalam bidang tertentu dengan bekal pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang 

sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri atau berwirausaha. Hal itu 

tersirat di dalam UU No.20/2003 Pasal 18 dan penjelasan Pasal 15 yang mengatur 

pendidikan menengah kejuruan. Ini juga sejalan dengan tujuan umum dan khusus 

SMK yang terdapat dalam Dokumen I Kurikulum SMK 2004, menyatakan bahwa: 
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(a) menyiapkan peserta didik agar dapat menjalani kehidupan secara layak; 

(b) meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik; (c) menyiapkan 

peserta didik agar menjadi warga negara yang mandiri dan bertanggung 

jawab; (d) menyiapkan peserta didik agar memahami dan menghargai 

keanekaragaman budaya bangsa Indonesia; (e) menyiapkan peserta didik agar 

dapat menerapkan dan memelihara hidup sehat, memiliki wawasan 

lingkungan, pengetahuan dan seni; (f) menyiapkan peserta didik agar dapat 

bekerja, baik secara mandiri atau mengisi lowongan pekerjaan yang ada di 

dunia usaha dan dunia industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah, sesuai 

dengan bidang dan program keahlian yang diminati; (g) membekali peserta 

didik agar mampu memilih karir, ulet dan gigih dalam berkompetisi, dan 

mampu mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahlian yang 

diminatinya. 

 

Namun berdasarkan data yang diperoleh dari Bursa Kerja Khusus (BKK) 

SMKN 1 Bandung bahwa persentase lulusan yang berwirausaha sangat rendah, dari 

tahun ke tahun persentase lulusan yang berwirausaha mengalami penurunan, padahal 

seharusnya program keahlian pemasaran memiliki persentase yang tinggi dan terus 

meningkat dalam jumlah lulusan yang berwirausaha. Karena pada program studi 

keahlian pemasaran siswa tidak hanya dituntut untuk mengerti pelajaran formal, 

namun siswa dituntut untuk menerapkan jiwa entertpreneur dalam hubungan 

sosialnya. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi masalah 

penelitian ini diidentifikasi masalah ke dalam tema sentral sebagai berikut : 

Upaya yang dilakukan SMK Negeri 1 Bandung dalam menyesuaikan 

lulusan sekolah dengan dunia industri yang dibutuhkan adalah dengan 

cara melaksanakan praktek kerja industri (magang). Pelaksanakan 

praktek kerja industri ini dapat menjalin kerja sama dengan lembaga-

lembaga atau instansi-instansi baik negeri maupun swasta, sehingga 
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diharapkan dapat membangun mental dan memotivasi para siswa untuk 

berwirausaha. 

 

 

 

 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang 

akan diteliti sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran pelaksanaan praktek kerja industri pada peserta didik kelas 

XII Program Keahlian Pemasaran SMK Negeri 1 Bandung. 

2. Bagaimana gambaran motivasi berwirausaha peserta didik kelas XII Program 

Keahlian Pemasaran SMK Negeri 1 Bandung. 

3. Bagaimana pengaruh pelaksanaan praktek kerja industri terhadap motivasi 

berwirausaha pada peserta didik kelas XII Program Keahlian Pemasaran SMK 

Negeri 1 Bandung. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini untuk 

memperoleh hasil temuan mengenai : 
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1. Gambaran pelaksanaan praktek kerja industri pada peserta didik kelas XII 

Program Keahlian Pemasaran SMK Negeri 1 Bandung. 

2. Gambaran motivasi berwirausaha peserta didik kelas XII Program Keahlian 

Pemasaran SMK Negeri 1 Bandung. 

3. Besarnya pengaruh pelaksanaan praktek kerja industri terhadap motivasi 

berwirausaha pada peserta didik kelas XII Program Keahlian Pemasaran SMK 

Negeri 1 Bandung. 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baik secara teoritis 

maupun praktis sebagai berikut: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam aspek teoritis 

(keilmuan) yaitu bagi perkembangan ilmu pendidikan, melalui pendekatan serta 

metode-metode yang digunakan terutama dalam upaya menggali pendekatan-

pendekatan baru dalam aspek strategi pembelajaran yang menyangkut 

pelaksanaan praktek kerja industri terhadap motivasi berwirausaha peserta didik, 

sehingga diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi para 

akademisi dalam mengembangkan teori bidang pendidikan. 

2. Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan sumbangan dalam aspek praktis 

(guna laksana) yaitu untuk memberikan sumbangan pemikiran sekolah SMK 
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Negeri 1 Bandung dalam mengembangkan strategi pembelajaran guna 

meningkatkan motivasi kewirausahaan peserta didik. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan juga sebagai informasi atau acuan dan sekaligus 

untuk memberikan rangsangan dalam melakukan penelitian selanjutnya tentang 

strategi pembelajaran mengingat masih banyak faktor-faktor yang mempengaruhi 

peningkatan motivasi berwirausaha peserta didik dan lulusannya yang belum 

terungkap dalam penelitian ini. 

 

 


