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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan instansi pendidikan yang 

berorientasi pada kemampuan dan keterampilan untuk siap didunia kerja. 

Beberapa faktor, seperti tingginya tingkat pengangguran yang sebagian justru 

memiliki riwayat pendidikan yang tinggi mulai dari sekolah menengah hingga 

Perguruan Tinggi serta bertambahnya jumlah penduduk membuat semakin 

rendahnya kesempatan siswa SMK untuk bersaing di dunia kerja. Situasi 

persaingan global (pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN/MEA) membuat 

usaha peningkatan kualitas kemampuan dan keterampilan kerja sumber daya 

manusia dirasa tidak cukup. Oleh karena itu, diadakanlah pendidikan 

kewirausahaan yang diharapkan dapat membekali siswa SMK kesiapan 

berwirausaha dan menumbuhkan minat siswa untuk berwirausaha. 

Minat siswa SMK untuk berwirausaha faktanya masih rendah. Banyak 

siswa SMK yang masih berorientasi menjadi karyawan atau mencari kerja. Para 

siswa mayoritas mencari kerja di perusahaan meskipun ada beberapa yang ingin 

melanjutkan ke Perguruan Tinggi. Studi pendahuluan menunjukan,siswa SMK 

pada umumnya berpandangan bahwa menjadi karyawan atau pegawai jauh lebih 

pasti dalam hal pekerjaan dan penghasilan. Hal ini juga didorong oleh lingkungan 

budaya masyarakat dan keluarga yang dari dulu selalu menginginkan anaknya 

menjadi orang gajian atau pegawai (Kasmir, 2008). Hal ini juga disebabkan 

kurangnya pengetahuan siswa tentang wirausaha, oleh karena itu perlu adanya 

pengoptimalan pendidikan kewirausahaan melalui penanaman pemahaman 

industri kecil di wilayah kepada siswa. 
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Industri kecil merupakan badan usaha milik sendiri yang skala 

produksinya relatif kecil dan tenaga kerja yang dilibatkan sedikit. Sehingga 

memungkinkan untuk para wirausaha muda mampu memulai usaha ini. Meskipun 

kecil, akan tetapi dengan manajemen yang bagus dan pengelolaan yang baik 

industri kecil dapat menghasilkan pendapatan yang tinggi. Selain itu, 

mengembangkan industri kecil di wilayah akan melindungi lokalisme dari 

globalisasi. Hines (2000) dalam Primiana (2009) mengungkapkan bahwa 

lokalisme harus dilindungi dari globalisasi karena globalisasi menimbulkan 

dampak buruk terhadap masyarakat, keadilan, dan lingkungan. Salah satu 

contohnya yaitu reorientasi kebijakan perdagangan dengan menitikberatkan pada 

penguatan ekonomi lokal dari pada membangun daya saing internasional. 

Penelitian Suhartini (2011) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

minat berwirausaha. hasil penelitian menunjukan terdapat pengaruh positif dari 

faktor ekspektasi pendapatan, perasaan senang, lingkungan dan pendidikan 

terhadap minat berwirausaha. dengan ini pemahaman industri kecil di wilayah 

diharapkan dapat memberikan pandangan akan ekspektasi pendapatan yang tinggi 

kepada siswa. Siswapun akan merasa senang apabila mereka berwirausaha sesuai 

dengan keahlian dan kecenderungan mereka. Dengan adanya pemahaman industri 

kecil di wilayah diharapkan juga dapat meningkatkan kondusifitas lingkungan 

untuk berwirausaha sehingga meningkatkan minat usaha para kaum muda di 

daerah. Dalam hal pendidikan, pemberian pemahaman industri kecil di wilayah ini 

juga merupakan salah satu usaha pengoptimalan pendidikan kewirausahaan 

disekolah untuk membekali kesiapan siswa di dunia kerja dan meningkatkan 

minat siswa untuk berwirausaha. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis memiliki 

identifikasi masalah sebagai berikut. 

1. Lulusan SMK Negeri 1 Gunungguruh lebih cenderung mencari kerja dari 

pada berwirausaha. 

2. Pengetahuan siswa akan wirausaha masih minim. 

3. Makin sulit lowongan pekerjaan. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah diatas, masalah penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut. 

1. Bagaimana gambaran pemahaman industri kecil pada siswa kelas XII TGB 

SMK Negeri 1 Gunungguruh? 

2. Bagaimana gambaran minat berwirausaha pada siswa kelas XII TGB SMK 

Negeri 1 Gunungguruh? 

3. Bagaimanakah pengaruh pemahaman siswa tentang industri kecil terhadap 

minat berwirausaha Siswa Kelas XII TGB SMK Negeri 1 Gunungguruh? 

 

1.4 Batasan Masalah 

Dalam bagian ini akan diuraikan batasan masalah penelitian, penulis 

membatasi masalah penelitian pada hal-hal berikut ini. 

1. Pemahaman industri kecil yang diteliti adalah pemahaman teoritis tentang 

industri kecil pada siswa kelas XII Program Teknik Gambar Bangunan SMK 

Negeri 1 Gunungguruh. 
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2. Minat berwirausaha yang diteliti adalah minat siswa kelas XII Program 

Teknik Gambar Bangunan SMK Negeri 1 Gunungguruh. 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Dalam bagian ini akan diuraikan mengenai tujuan penelitian, adapun 

urainnya sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran pemahaman industri kecil di wilayah 

pada siswa kelas XII TGB SMK Negeri 1 Gunungguruh. 

2. Untuk mengetahui bagaimana gambaran minat berwirausaha siswa kelas XII 

TGB SMK Negeri 1 Gunungguruh. 

3. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman siswa tentang industri kecil 

terhadap minat berwirausaha siswa kelas XII TGB SMK Negeri 1 

Gunungguruh. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan setelah penelitian ini dilakukan adalah sebagai 

berikut : 

1. Secara teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat menyumbangkan masukan dalam ilmu 

pengetahuan serta perluasan wawasan yang berkaitan dengan peningkatan 

minat siswa untuk berwirausaha. 

2. Secara praktis 

Bagi instansi atau organisasi, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan 

mengenai pendidikan kewirausahaan untuk meningkatkan wawasan dan 

minat para pelajar untuk berwirausaha. 

Bagi peneliti, untuk menambah pengetahuan dan pengalaman sehingga dapat 

mengoptimalkan teori yang ada untuk menganalisis fakta, data, gejala, atau 

peristiwa yang terjadi untuk dapat ditarik kesimpulan secara objektif dan 

ilmiah. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Agar skripsi ini dapat dengan mudah dipahami oleh berbagai pihak yang 

berkepentingan, maka skripsi ini disajikan dalam susunan lima bab yang 

sistematika penulisannya sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN, pada bagian ini mengungkap latar belakang 

masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA, pada bagian ini dibahas tentang landasan teoritis 

dan empiris yang mendasari variabel-variabel dalam penelitian, 

anggapan dasar, dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN, pada bagian ini dibahas mengenai 

metodologi penelitian yang meliputi tempat dan waktu penelitian, 

metode penelitian, teknik pengambilan sampel, variabel dan paradigma 

penelitian, definisi operasional variabel penelitian, data dan sumber 

data penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan kisi-

kisi instrumen, pengujian uji coba instrumen penelitian dan teknik 

analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, pada bagian ini akan 

dipaparkan hasil penelitian dan hasil perhitungan pengolahan data 

penelitian. Pada bab ini pemaparannya lebih cenderung pada gambaran 

kesimpulan dari hasil penelitian. 

BAB V PENUTUP, bab ini merupakan bagian akhir dari penyusunan skripsi 

ini. Berisi kesimpulan akhir dari semua hasil penelitian dan juga berisi 

saran kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. 


