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ABSTRAK 
 
 
Pambudi, Laksono Tri. 2010. Mengembangkan Karakter Entrepreneur Melalui 
Layanan Penguasaan Konten Dengan Teknik Modeling Pada Siswa Kelas X Jurusan 
Boga SMK Negeri 6 Semarang Tahun Ajaran 2009/2010. Skripsi Jurusan Bimbingan 
Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: 
Drs. Supriyo, M.Pd, dan Pembimbing II: Drs. Suharso, M.Pd, Kons. 
 
Kata kunci : karakter entrepreneur, layanan penguasaan konten, modeling. 
 

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan fenomena dan gejala yang terjadi di 
SMK N 6 Semarang. Karakter entrepreneur siswa kelas X Boga belum 
berkembang optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
perbedaan karakter entrepreneur antara sebelum dan sesudah pelaksanaan layanan 
penguasaan konten dengan teknik modeling, dan untuk mengetahui apakah 
karakter entrepreneur siswa kelas X Boga SMK N 6 Semarang tahun ajaran 
2009/2010 dapat dikembangkan melalui layanan penguasaan konten dengan 
teknik modeling. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
eksperimental dengan jenis pre-ekperimental design atau disebut juga quasi 
experiment. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X jurusan Boga 
SMK N 6 Semarang. Teknik sampling yang digunakan adalam penelitian ini 
adalah simple cluster random sampling, dimana dari dua kelas dalam populasi 
yang menjadi sampel penelitian ini adalah kelas X Boga 1. Alat pengumpul data 
dalam penelitian ini menggunakan skala karakter entrepreneur dengan jumlah 56 
item yang sebelumnya telah diuji cobakan sehingga dapat digunakan dalam 
penelitian. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah t-test. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa sebelum memperoleh perlakuan layanan 
penguasaan konten dengan teknik modeling, karakter entrepreneur siswa termasuk 
dalam kriteria sedang dengan presentase skor rata-rata 54,5% dimana pada setiap 
indikator karakter entrepreneurnya berada pada kriteria rendah sampai sedang. 
Sedangkan setelah memperoleh layanan penguasaan konten dengan teknik 
modeling, karakter entrepreneur siswa memperoleh skor 72,21 % dengan kriteria 
tinggi, dimana pada tiap indikator karakter entrepreneurnya mengalami 
peningkatan yang sebelumnya berada pada kriteria rendah sampai sedang menjadi 
berada pada kriteria sedang sampai tinggi. Dari uji t-test pada taraf signifikasi 5% 
diperoleh Thitung sebesar 17,84 dan nilai Ttabel sebesar 1,96. Karena Thitung lebih 
besar dari Ttabel, berarti hasil post test lebih baik dari pada pre test, yang 
menunjukan pula bahwa tingkat karakter entrepreneur setelah mendapat layanan 
lebih tinggi dari pada sebelum mendapat layanan. 

Disimpulkan bahwa karakter entrepreneur sesudah pelaksanaan layanan lebih 
baik dari pada sebelum mendapatkan layanan, yang berarti karakter entrepreneur 
siswa kelas X Jurusan Boga SMK N 6 Semarang tahun ajaran 2009/2010 dapat 
dikembangkan melalui layanan penguasaan konten dengan teknik modeling. 
Saran yang dapat diberikan adalah guru pembimbing hendaknya lebih 
memanfaatkan jam bimbingan dan konseling yang telah ada seefektif mungkin 
untuk menyelenggarakan kegiatan layanan penguasaan konten khususnya dengan 
teknik modeling untuk mengembangkan karakter entrepreneur pada diri siswa. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Memasuki tahun 2010 permasalahan pendidikan kaitannya dengan 

pengangguran masih terus mendapat sorotan. Deputi Menteri Negara Perencanaan 

Pembangunan Nasional Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas Nina Sardjunani 

dalam seminar Daya Tawar Pemuda dalam Dunia Kerja: “Menghubungkan 

Pendidikan, Ketenagakerjaan, dan Kewirausahaan”, di Jakarta menyatakan bahwa 

sistem pendidikan nasional yang tidak selaras dengan dunia kerja menyebabkan 

banyaknya lulusan sekolah menengah atas dan perguruan tinggi yang menjadi 

pengangguran terbuka. Masalah pengangguran tidak akan pernah selesai apabila 

lulusan terdidik hanya menjadi pegawai, karyawan, atau buruh di suatu  

perusahaan. 

Hal senada juga dinyatakan oleh pendiri Universitas Ciputra 

Entrepreneurship Center (UCEC), Ciputra, menyatakan bahwa idealnya Indonesia 

membutuhkan setidaknya 4,4 juta pengusaha. Untuk mencapai jumlah ideal itu, 

dari jumlah sekarang sekitar 400.000 pengusaha, kuncinya ada pada dunia 

pendidikan, terutama kalangan pendidik (guru atau dosen). Menurut Ciputra, 

sistem pendidikan Indonesia saat ini tidak sinkron dengan dunia kerja karena 

sekolah hanya mencetak para pencari kerja, bukan lulusan yang mampu 

menciptakan lapangan pekerjaan. 
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Fakta tersebut diperkuat oleh hasil survei angkatan kerja nasional atau 

Sakernas 2009, “mayoritas lulusan perguruan tinggi (74 persen) dan lulusan SMA 

(64 persen) menjadi pegawai, karyawan, atau buruh”. Hasil ini menunjukkan 

lulusan terdidik, terutama lulusan perguruan tinggi rela menganggur hanya untuk 

menunggu kesempatan menjadi pegawai atau karyawan apa pun, tidak mau 

mencoba terjun ke dunia usaha (http://edukasi.kompas.com/read/2010/01/21). 

Melihat kondisi tersebut, maka dunia pendidikan sejak dini, setidaknya 

mulai dari tingkat sekolah menengah, harus mampu berperan aktif menyiapkan 

sumberdaya manusia terdidik yang mampu menghadapi berbagai tantangan 

kehidupan baik lokal, regional, nasional maupun internasional. Ia tidak cukup 

hanya menguasai teori-teori, tetapi juga mau dan mampu menerapkannya dalam 

kehidupan sosial. Ia tidak hanya mampu menerapkan ilmu yang diperoleh di 

bangku sekolah ataupun kuliah, tetapi juga mampu memecahkan berbagai 

persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. 

Pendidikan yang demikian adalah pendidikan yang memperhatikan dan 

peduli pada upaya pembentukan dan pengembangan karakter entrepreneur pada 

peserta didiknya. Sehingga out put pendidikan ketika menghadapi permasalahan 

berupa sulitnya mendapat pekerjaan, mereka mampu menjadi entrepreneur yang 

mandiri dan kreatif membuka usaha, memperoleh penghasilan dan membuka 

lapangan pekerjaan bagi orang lain. 

Karakter sendiri adalah suatu kualitas yang dimiliki oleh seseorang yang 

membedakan dirinya dengan orang lain. Dalam kamus umum bahasa Indonesia, 

karakteristik didefinisikan sebagai tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau 
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budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Sedangkan dalam kamus 

Oxford, “Character is all the mental or moral qualities that make a person, 

group, nation, etc different from others”. 

Berdasarkan ketiga pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

karakter merupakan sekumpulan sifat-sifat batiniah seseorang yang dapat 

dicerminkan melalui penampilan fisik, cara bertindak, serta cara berpikir orang 

tersebut yang membedakan dengan orang lain. 

Sedangkan Entrepreneur dalam hal ini lebih merujuk pada istilah 

wirausaha, dimana menurut Suryana (2003:11) “wirausaha adalah seseorang yang 

memiliki kombinasi motivasi, visi, komunikasi, optimisme, dorongan semangat 

dan kemampuan untuk memanfaatkan peluang usaha”. Sedangkan dalam konteks 

bisnis wirausaha adalah pengusaha, tetapi tidak semua pengusaha adalah 

wirausaha. “Wirausaha adalah pelopor dalam bisnis, inovator, penanggung resiko, 

yang mempunyai visi ke depan, dan memiliki keunggulan dalam berprestasi di 

bidang usaha” (Swasono dalam Suryana, 2003:11) 

Lebih lanjut pada hakikatnya istilah wirausaha atau entrepreneur tersebut 

tidak hanya sebatas pada bidang bisnis atau usaha, tetapi lebih luas dari hal 

tersebut. Prawirokusumo dalam Suryana (2003:11) menyatakan bahwa 

“entrepreneur adalah mereka yang melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif 

dengan jalan mengembangkan ide dan meramu sumber daya untuk menemukan 

peluang (opportunity) dan perbaikan (preparation) hidup.” 
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Dari pengertian karakter dan entrepreneur di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa karakter entrepreneur adalah kualitas, sifat atau watak yang 

mencerminkan seorang entrepreneur.   

Upaya pendidikan karakter entrepreneur tersebut dapat lebih 

terimplementasi pada tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), karena 

kurikulum untuk SMK memberi ruang gerak yang lebih untuk melaksanakan 

pendidikan kewirausahaan yang di dalamnya tentu saja termasuk pendidikan dan 

pengembangan karakter entrepreneur. 

Di Sekolah Menengah Kejuruan telah ada mata pelajaran kewirausahaan, 

ini tentu saja memberi akses yang baik kepada siswa untuk mendapatkan 

pengetahuan dan keterampilan mengenai wirausaha serta untuk menumbuhkan 

karakter entrepreneur pada diri mereka. 

Fakta di lapangan menunjukan bahwa mata pelajaran kewirausahaan 

dimasukan dalam program adaptif sehingga masih sebatas pengetahuan dan text 

book atau teoritik. Ini menyebabkan siswa kurang mendapat pengetahuan praktik 

kewirausahaan yang tentu saja berpengaruh negatif terhadap pengembangan 

kepribadian dan karakter entrepreneur dalam diri siswa. Kalau pun ada kegiatan 

praktik, alokasi waktunya masih sangat minim. 

Fenomena inilah yang juga terlihat di SMK N 6 Semarang, dari hasil 

wawancara pada tanggal 1 Desember 2008 dengan guru yang mengampu mata 

pelajaran kewirausahaan, selama ini siswa hanya mendapat pengetahuan toeritik 

kewirausahaan melalui metode pengajaran berupa ceramah dan diskusi. 

Sedangkan pengetahuan praktik kewirausahaan mengalami kendala dalam hal 
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alokasi waktu. Diketahui pula dari wawancara dengan sepuluh orang siswa kelas 

X, dimana  8 dari 10 orang siswa tersebut menyatakan kurang tertarik dengan 

mata pelajaran kewirausahaan yang hanya disampaikan melalui ceramah dan 

diskusi yang menurut mereka itu membosankan. Sedangkan 2 dari 10 orang 

tersebut menyatakan biasa-biasa saja dan terkesan tidak peduli. 

Kondisi tersebut dapat menyebabkan pengembangan karakter entrepreneur 

pada diri siswa tidak sesuai dengan harapan, Padahal tujuan dari mata pelajaran 

kewirausahaan adalah membuka wawasan kewirausahaan, menanamkan sikap 

kewirausahaan, memberikan bekal pengetahuan praktis dan memberikan 

pengalaman awal berwirausaha. 

Selain itu, peran guru pembimbing (konselor sekolah) dalam 

mengembangkan karakter entrepreneur juga belum optimal, terlihat dari masih 

minimnya kegiatan layanan bimbingan dan konseling mengenai jiwa dan 

kepribadian atau karakter entrepreneur. Konselor sekolah sebagai bagian integral 

dalam sistem pendidikan nasional, dimana dalam UU No.20 Tahun 2003 

mengenai sistem pendidikan nasional, diserahi amanat untuk mengembangkan 

potensi diri siswa melalui program pengembangan diri. Untuk satuan pendidikan 

kejuruan, kegiatan pengembangan diri, khususnya pelayanan konseling ditujukan 

guna pengembangan kreativitas dan karir serta menekankan pada peningkatan 

kecakapan hidup sesuai dengan kebutuhan khusus peserta didik. 

Dengan dasar tersebut, konselor sekolah seharusnya ikut berperan dalam 

menumbuh kembangkan karakter entrepreneur pada siswa melalui layanan 

bimbingan dan konseling yang ada. Karena guru pembimbing jelas mempunyai 
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kapabilitas dan kualifikasi yang memenuhi untuk melaksanakan upaya ini. 

Sehingga siswa dapat memperoleh wawasan kewirausahaan, menanamkan sikap 

kewirausahaan, mendapat bekal pengetahuan praktis dan pengalaman awal 

berwirausaha. 

Beberapa penelitian juga telah membuktikan bahwa layanan bimbingan 

dan konseling efektif untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan yang di 

dalamnya termasuk pula karakter entrepreneur, salah satunya adalah penelitian 

yang dilakukan oleh mahasiswa Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri 

Semarang pada bulan Februari tahun 2008 yang dilaksanakan di SMK N 6 

Semarang dimana layanan yang digunakan adalah layanan bimbingan kelompok.  

Layanan bimbingan kelompok diperkirakan dapat mengembangkan jiwa 

kewirausahaan siswa. Karena didalam pelaksanaannya layanan bimbingan 

kelompok bertujuan untuk mencegah masalah-masalah perkembangan, yang 

didalam proses kegiatannya meliputi informasi tentang pendidikan, karier, pribadi 

dan sosial yang tidak berpengaruh terhadap mata pelajaran dalam tatanan 

akademik. Informasi karier yang diberikan terhadap siswa Sekolah Menengah 

Kejuruan bisa berupa informasi tentang pengembangan jiwa kewirausahaan. 

Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa layanan bimbingan 

kelompok mempunyai pengaruh yang signifikan atau efektif dalam 

mengembangkan jiwa kewirausahaan siswa. Hasil penelitian ini tentu saja 

merupakan hasil yang diperoleh melalui pemikiran dan metode yang ilmiah. 

Dimana aspek jiwa kewirausahaan yang dikembangkan melalui bimbingan 

kelompok diperoleh melalui dinamika kelompok yang intensif, pembahasan topik-
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topik di dalam proses layanan bimbingan kelompok tersebut mendorong 

pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, wawasan dan sikap yang menunjang  

diwujudkannya tingkah laku yang lebih efektif. Proses tersebut pada dasarnya 

juga merupakan proses belajar dimana siswa mengolah dan mengelaborasi 

pikiran, persepsi dan perasaan untuk memahami berbagai hal mengenai jiwa 

kewirausahaan. 

Dalam kaitannya dengan upaya mengembangkan karakter entrepreneur, 

maka dapat dilakukan pula dengan metode yang identik seperti metode di atas  

tetapi tidak melalui dinamika kelompok melainkan lebih berfokus pada proses 

belajar. Untuk mewujudkannya dapat dilakukan melalui layanan penguasaan 

konten. 

“Layanan penguasaan konten merupakan layanan yang membantu peserta 

didik menguasai konten tertentu, terutama kompetensi dan atau kebiasaan yang 

berguna dalam kehidupan di sekolah, keluarga, dan masyarakat melalui kegiatan 

belajar” (Prayitno, 2004). Dari pengertian tersebut maka layanan ini dapat 

membantu siswa untuk menguasai konten yang berhubungan dengan karakter 

entrepreneur, sehingga diharapkan karakter entrepreneur yang telah ada pada diri 

siswa dapat lebih berkembang. 

Karena dalam proses layanan penguasaan konten ini berfokus pada proses 

belajar, tentu saja diperlukan metode dan teknik belajar. Ada berbagai metode 

serta teknik dalam belajar, salah satunya adalah teknik modeling. “Teknik 

modeling merupakan teknik belajar dengan cara meniru perilaku orang lain dan 

pengalaman yang dialami oleh orang lain, atau meniru keberhasilan atau 
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kegagalan dari orang lain” (Anni, 2004:26). Dengan teknik ini, diharapkan siswa 

dapat mencontoh dan mengaplikasikan pola pikir, sikap serta perilaku model yang 

merepresentasikan konten-konten ataupun aspek dari karakter entrepreneur.  

Jadi layanan penguasaan konten dengan teknik modeling dalam penelitian 

ini adalah upaya membantu peserta didik menguasai konten, kompetensi dan 

kebiasaan yang diperlukan agar aspek atau ciri-ciri karakter entrepreneur dalam 

diri mereka dapat dikembangkan dengan cara mengobservasi dan meniru suatu 

model yang merepresentasikan karakter seorang entrepreneur. Sedangkan untuk 

sumber modelnya dapat berupa peneliti sendiri, siswa itu sendiri, lingkungan 

sosial, dan dengan symbolik model berupa film, fideotape, audiotape, gambar dll 

(Stewart, 1978:156-157).  

Dengan dasar pemikiran tersebut diatas, maka judul dari penelitian ini 

adalah: “MENGEMBANGKAN KARAKTER  ENTREPRENEUR MELALUI 

LAYANAN PENGUASAAN KONTEN DENGAN TEKNIK MODELING 

PADA SISWA SMK N 6 SEMARANG KELAS X TAHUN PELAJARAN 

2009/2010 ”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang menjadi fokus 

penelitan adalah sebagai berikut : 

(1) Bagaimana karakter entrepreneur pada diri siswa sebelum pelaksanaan 

layanan penguasaan konten dengan teknik modeling? 
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(2) Bagaimana karakter entrepreneur pada diri siswa sesudah pelaksanaan 

layanan penguasaan konten dengan teknik modeling? 

(3) Adakah perbedaan karakter entrepreneur pada diri siswa antara sebelum dan 

sesudah pelaksanaan layanan penguasaan konten dengan teknik modeling? 

 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

(1) Untuk mengetahui kartakter entrepreneur pada diri siswa sebelum 

pelaksanaan layanan penguasaan konten dengan teknik modeling. 

(2) Untuk mengetahui karakter entrepreneur pada diri siswa setelah pelaksanaan 

layanan penguasaan konten dengan teknik modeling. 

(3) Untuk mengetahui perbedaan karakter entrepreneur pada diri siswa antara 

sebelum dan sesudah pelaksanaan layanan penguasaan konten dengan teknik 

modeling. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Teoritis 

(1) Dapat membantu pengembangan ilmu pengetahuan khususnya 

bimbingan dan konseling. 

(2) Memperkaya kajian mengenai pelaksanaan layanan bimbingan dan 

konseling khususnya layanan penguasaan konten. 
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1.4.2 Praktis 

(1) Bagi siswa, dapat mengembangkan karakter entrepreneur melalui 

kegiatan layanan penguasaan konten dengan teknik modeling. 

(2) Bagi guru, sebagai masukan dalam melaksanakan kegiatan layanan 

penguasaan konten. 

(3) Sebagai dasar untuk membuat kebijakan yang tepat terhadap 

pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah bersangkutan. 

 

1.5 Garis Besar Sistematika Skripsi 

Secara garis besar penelitian skripsi ini menggunakan format penulisan 

sebagai berikut : 

Bagian awal, terdiri atas halaman judul, abstrak, halaman pengesahan, motto 

dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran. 

BAB 1 Pendahuluan, Bab ini berisi : latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan garis besar sistematika skripsi. 

BAB 2 Landasan Teori, pada bab ini dibahas tentang karakter entrepreneur 

yang meliputi : pengertian karakter, pengertian enterepreneur, ciri-ciri karakter 

entrepreneur, faktor-faktor yang mempengaruhi karakter entrepreneur, 

pengembangan karakter entrepreneur. Layanan penguasaan konten yang terdiri 

dari: pengertian layanan penguasaan konten, tujuan, isi, teknik, dan pelaksanaan 

serta evaluasi layanan penguasaan konten. Pembahasan teknik modeling yang 

meliputi: pengertian modeling, sumber modeling, manfaat modeling. Setelah itu 

dibahas mengenai pengertian layanan penguasaan konten dengan teknik 
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modeling, serta pengembangan karakter entrepreneur melalaui  layanan pengusaan 

konten dengan teknik modeling. 

BAB 3 Metode penelitian, dalam bab ini berisi : jenis dan desain penelitian, 

populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, variabel penelitian, desain 

penelitian, metode pengumpulan data, uji instrumen penelitian dan metode 

analisis data. 

BAB 4 Hasil penelitian dan pembahasan, bab ini berisi : hasil-hasil 

penelitian dan pembahasan serta keterbatasan penelitian. 

BAB 5 Penutup, bab ini berisi : simpulan dan saran. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

Dalam bab ini dijabarkan kajian teori mengenai penelitian terdahulu,  

karakter entrepreneur yang meliputi: pengertian karakter, pengertian 

enterepreneur, pengertian karakter entrepreneur, ciri-ciri karakter entrepreneur, 

faktor-faktor yang mempengaruhi karakter entrepreneur, dan  pengembangan 

karakter entrepreneur. 

Kajian mengenai layanan penguasaan konten yang terdiri dari: pengertian 

layanan penguasaan konten, tujuan, komponen, pendekatan dan teknik, format 

pelaksanaan, operasionalisasi, serta evaluasi. 

Pembahasan mengenai teknik modeling, meliputi: pengertian modeling, 

sumber modeling, manfaat modeling serta tahapan dari teknik modeling. 

Kemudian pembahasan mengenai layanan penguasaan konten dengan teknik 

modeling, yang terdiri atas; pengertian, format pelaksanaan serta evaluasi. 

Kajian terakhir adalah mengenai pengembangan karakter entrepreneur 

melalui layanan penguasaan konten dengan teknik modeling yang meliputi ; 

format layanan, materi, serta operasionalisasi layanan. 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang sudah dilakukan sebelum-

sebelumnya oleh peneliti lain. Tujuannya adalah sebagai bahan masukan bagi 
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pemula dan untuk membandingkan antara penelitian yang satu dengan yang lain. 

Dalam penelitian terdahulu akan diuraikan pokok bahasan sebagai berikut:  

(1) Budiarti, Liza. 2008. Keefektifan layanan bimbingan kelompok dalam 

mengembangkan jiwa kewirausahaan pada siswa kelas X SMK N 6 

Semarang Tahun Pelajaran 2007/2008. Skripsi. Jurusan Bimbingan 

Konseling. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan layanan bimbingan 

kelompok dalam mengembangkan jiwa kewirausahaan pada siswa kelas X 

SMK N 6 Semarang Tahun Pelajaran 2007/2008. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian eksperimental desaign dengan jenis pre-ekperimental design atau 

disebut juga quasi experiment. Teknik sampling yang digunakan adalam 

penelitian ini adalah purposive sampling, metode pengumpul data dalam 

penelitian ini dengan menggunakan skala psikologis. Sedangkan metode 

analisis data untuk mengetahui keefektifan layanan bimbingan kelompok 

dalam mengembangkan jiwa kewirausahaan siswa adalah uji statistik 

wilcoxon. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa sebelum memperoleh perlakuan 

bimbingan kelompok, jiwa kewirausahan siswa termasuk dalam kriteria 

rendah dengan presentase skor rata-rata 43,9%. Sedangkan setelah 

memperoleh layanan bimbingan kelompok, jiwa kewirausahaan siswa 

memperoleh skor 77,5 % dengan kriteria tinggi. Dari uji wilcoxon diperoleh 

Zhitung sebesar   -2, 803 dan nilai  Ztabel  pada taraf signifikasi 5 % dan 
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N=10 diperoleh Ztabel  sebesara 1,96. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa layanan bimbingan kelompok efektif dalam mengembangkan jiwa 

kewirausahaan pada siswa kelas X SMK N 6 Semarang Tahun Pelajaran 

2007/2008. 

(2) Mulyatiningsih, Rudi. 2008. Upaya Meningkatkan Kepercayaan Diri 

Berbicara di Depan Umum Melalui Layanan Penguasaan Konten Dengan 

Media Kartu Bicara Pada Pengurus OSIS Kelas VIII Semester Ganjil Tahun 

2008 – 2009 di SMP Negeri 2 Purbalingga. 

Topik layanan tentang meningkatkan kepercayaan diri berbicara di 

depan umum sangat dibutuhkan oleh pengurus OSIS SMP Negeri 2 

Purbalingga karena beberapa diantara mereka memiliki kepercayaan diri 

rendah ketika berbicara di depan umum. Padahal, sebagai pengurus OSIS 

mereka sangat sering dihadapkan pada situasi yang menuntut kompetensi 

tersebut. Rendahnya kepercayaan diri berbicara di depan umum beberapa 

pengurus OSIS SMP Negeri 2 Purbalingga antara lain disebabkan karena 

layanan penguasaan konten masih konvensional dan belum menggunakan 

media yang menarik. Media “Kartu Bicara” dicoba untuk mengatasi 

kelemahan tersebut. 

Layanan penguasaan konten dengan media “Kartu Bicara” dilakukan 

dengan permainan dalam kelompok. Siswa secara bergilir membaca kartu 

dan melaksanakan isi perintahnya. Untuk menentukan nomor kartu, siswa 

secara bergilir menjalankan pion di atas rute dari kertas berpetak Nomor 

kotak tempat berhentinya pion menunjukkan nomor kartu. Langkah pion 
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diatur dengan cara melempar dadu, dengan mengikuti jumlah titik pada sisi 

yang menghadap ke atas. Kegiatan ini dicobakan dalam dua siklus, yaitu 

siklus I dengan “Kartu Bicara” yang dibuat oleh guru pembimbing, siklus II 

dengan “Kartu Bicara” yang dibuat siswa dan pemberian bintang sebagai 

penguatan. Berdasar pembahasan dan kajian yang mendalam diperoleh 

kesimpulan bahwa layanan penguasaan konten dengan media “Kartu Bicara” 

telah berhasil meningkatkan kepercayaan diri berbicara di depan umum 

pengurus OSIS SMP Negeri 2 Purbalingga dari skor rata-rata 2,0 menjadi 

3,8. 

(3) Muthohar, Mohammad Purwandanu. 2008. Pengaruh Layanan Pembelajaran 

(Penguasaan Konten) Bidang Bimbingan Belajar Terhadap Kreativitas Belajar 

Siswa Kelas XI SMA Negeri 4 Semarang Tahun Ajaran 2007/2008. Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas Negeri Semarang Jurusan Bimbingan dan Konseling. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan kreativitas 

belajar siswa sebelum dan sesudah diberi layanan pembelajaran (penguasaan 

konten) bidang bimbingan belajar dan untuk mengetahui pengaruh layanan 

pembelajaran (penguasaan konten) bidang bimbingan belajar terhadap kreativitas 

belajar siswa kelas XI SMA Negeri 4 Semarang tahun ajaran 2007/2008.  

Hasil penelitian menunjukan adanya perubahan sikap dan perilaku siswa 

menjadi bisa mencetuskan ide, bisa menyelesaikan masalah belajar, aktif dalam 

diskusi, rasa ingin tahunya menjadi tinggi, lebih menghargai orang dalam diskusi, 

lebih banyak mengajukan pertanyaan dan tidak takut mengalami kegagalan. Selain 

hal tersebut, dapat dilihat adanya perbedaan persentase antara pre test dan post 
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test, yang semula 73,23% menjadi 74,81% pada. Berdasarkan hasil uji t diketahui 

bahwa harga thitung sebesar -4,10. Sedangkan harga ttabel pada derajat kebebasan 5% 

adalah 1,97. Harga Ho lebih besar dari harga thitung berarti hipotesis alternatif (Ha) 

diterima. Hal tersebut membuktikan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari 

layanan pembelajaran (penguasaan konten) bidang bimbingan belajar terhadap 

kreativitas belajar siswa kelas XI SMA Negeri 4 Semarang tahun ajaran 

2007/2008.  

(4) Fadhillah,  Astri. 2010. Meningkatkan Kemampuan Mengambil Keputusan Dalam 

Pemilihan Jurusan Melalui Layanan Informasi Dengan Teknik Modelling Pada 

Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Grabag Tahun Ajaran 2009-2010. Skripsi. Jurusan 

Bimbingan Konseling. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang.  

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan gejala yang terjadi di SMA 

Negeri 1 Grabag. Kemampuan Pengambilan keputusan siswa dalam memilih 

jurusan masih rendah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan 

membuktikan seberapa besar upaya meningkatkan kemampuan pengambilan 

keputusan dalam pemilihan jurusan siswa melalui layanan informasi dengan 

teknik modelling pada SMA Negeri 1 Grabag tahun ajaran 2009/2010. Jenis 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimen 

dengan desain penelitian Pre-test and Pose-test Design. 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling, metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan 

menggunakan skala psikologi sedangkan metode analisis data untuk 

mengetahui keefektifan layanan informasi dengan teknik modelling sebagai 
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upaya dalam meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan dalam 

pemilihan jurusan siswa melalui uji statistik T-test. Hasil penelitian 

menunjukan kemampuan pengambilan keputusan meningkat, dimana 

peningkatan tersebut sebesar  18%. Dari uji T-test diperoleh Thitung sebesar 

9,55 dan nilai Ttabel pada taraf signifikan 5% dan N=32 diperoleh Ttabel 

sebesar 2,00. Disimpulkan bahwa layanan informasi dengan teknik modelling 

efektif sebagai upaya dalam meningkatkan kemampuan pengambilan 

keputusan dalam pemilihan jurusan siswa kelas X-5 SMA Negeri 1 Grabag 

Tahun Pelajaran 2009-2010.  

Uraian penelitian tersebut di atas secara eksplisit tidak membahas 

mengenai upaya mengembangkan karakter entrepreneur melalui layanan 

penguasaan konten dengan teknik modeling, akan tetapi dari uraian tersebut 

secara teoritis dapat menguatkan bahwasanya karakter entrepreneur dapat 

dikembangkan melalui layanan penguasaan konten dengan teknik modeling. Oleh 

karena itu judul penelitian ini adalah “Mengembangkan Karakter Entrepreneur 

Melalui Layanan Penguasaan Konten Dengan Teknik Modeling Pada Siswa Kelas 

X Jurusan Boga SMK Negeri 6 Semarang Tahun Ajaran 2009/2010”  

 

2.2 Karakter Entrepreneur 

2.2.1 Pengertian Karakter 

Untuk lebih memperjelas pengertian karakter, maka perlu ditinjau pula 

pengertian kepribadian serta watak, karena kedua pengertian tersebut erat 

kaitannya dengan pengertian karakter. 
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“Pada tahun 1961 Gordon W. Alport menyatakan bahwa kepribadian 

adalah organisasi dinamis sistem psikofisik dalam diri individu yang menentukan 

karakteristik perilaku dan pikirannya”(http://ghd.com/read/2010/01/21). Istilah 

organisasi dinamis menunjukan bahwa kepribadian merupakan sesuatu yang 

terorganisasi dan tumbuh serta mengalami perubahan. Istilah psikofisik 

menunjukan bahwa kepribadian itu merupakan kesatuan elemen psikis serta fisik 

dalam diri seseorang. Sedangkan istilah karakteristik menunjukan bahwa 

kepribadian itu unik. 

Untuk pengertian karakter sendiri ada pendapat yang menyatakan bahwa 

“karakter merupakan sekumpulan sifat-sifat batiniah seseorang yang dapat 

dicerminkan melalui penampilan fisik, sikap, cara bertindak, serta cara berpikir 

orang tersebut yang membedakan dengan orang lain.karakter sebagai suatu sistem 

daya dorong yang melandasi pemikiran, sikap dan perilaku, yang akan 

ditampilkan secara mantap” (http://asepidris.blogspot.com/read/2010/01/21).  

Allport dalam Suryabrata (2002:2) menyatakan bahwa : 

Watak (character) dan kepribadian (personality) adalah satu 
dan sama, akan tetapi dipandang dari segi yang berlainan; 
kalau orang bermaksud hendak mengenakan norma-norma, 
jadi mengadakan penilaian, maka lebih tepat dipergunakan 
istilah watak dan kalau orang tidak memberikan penilaian, 
jadi menggambarkan apa adanya, maka dipakai istilah 
kepribadian. 

 

Pendapat Allport diatas menyamakan istilah watak dengan karakter 

dimana istilah watak dipakai dalam arti normatif, seseorang dikatakan mempunyai 

watak jika sikap, tingkah laku atau perbuatannya dipandang dari segi norma-

norma sosial, dipandang baik atau tidak baik oleh masyarakat. 
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Dalam penelitian ini ketiga istilah tersebut; kepribadian, karakter dan 

watak merupakan satu kesatuan tetapi masing-masing mempunyai pengertian 

tersendiri. Kepribadian diartikan seperti halnya pendapat dari Allport yaitu 

organisasi dinamis sistem psikofisik dalam diri individu yang menentukan 

karakteristik perilaku dan pikirannya. Karakter merupakan sifat dan ciri-ciri yang 

mencerminkan kepribadian berupa pemikiran, sikap, perilaku sampai pada 

penampilan fisik. Sedangkan watak diartikan seperti halnya kepribadian hanya 

saja dipandang dari segi norma atau nilai-nilai sosial. 

 

2.2.2 Pengertian Entrepreneur 

Sejarah awal kewirausahaan di Indonesia dimulai ketika awal tahun 

1980an, Dr. Soeparman Soemahamidjojo secara gencar memasyaratkan 

kewiraswastaan. “Secara harfiah wiraswasta terdiri dari suku kata wira-swa-sta. 

‘Wira’ berarti manusia tunggal, pahlawan, pendekar, teladan, berbudi luhur, 

berjiwa besar, gagah berani serta memiliki keagungan watak. ‘Swa’ berarti sendiri 

atau mandiri. ‘Sta’ berarti berdiri sendiri” (Astamoen, 2005:49). Dalam 

perjalanannya istilah wiraswasta terutama pada masa orde baru dikhawatirkan 

mempersempit makna yang sebenarnya, terutama bila dikaitkan dengan 

pemerintahan. Antara swsta dengan pemerintah seperti terjadi persaingan, padahal 

secara maknawi istilah wiraswasta mencakup dalam segenap bidang kehidupan. 

Kata Kewirausahaan sebagai terjemahan dari kata entrepreneurship 

dilontarkan pada tahun 1975 dan mulai digunakan diantara kelompok 

Entrepreneur Development Program – Development Technology Center (EDP – 

DTC) Institut Teknologi Bandung. “Kelompok tersebut berpendapat bahwa 
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entrepreneur spirit yang intinya menciptakan nilai atau manfaat melalui inovasi, 

tidak hanya terdapat atau diperlukan dikalangan pengusaha swsta, namun juga 

dikalangan organisasi kemasyarakatan atau organisasi yang memberikan 

pelayanan publik” (Astamoen, 2005:50). Atas dasar pertimbangan tersebut 

dimunculkanlah sebuah kata baru entreprendre yang dalam bahasa Indonesia 

berarti berusaha atau mengusahakan. 

“Kata wirausaha kemudian muncul secara meluas setelah menjadi istilah 

ketika keluarnya Instruksi Presiden RI No.4 tahun 1995 tanggal 30 Juni 19945 

tentang Gerakan Nasional Memasyrakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan” 

(Astmoen, 2005:50). Istilah tersebut merupakan padanan istilah entrepreneur yang 

lebih tepat karena semua pihak baik swasta, pegawai negeri dan pejabat harus 

memiliki semangat usaha. Jadi istilah wirausaha bisa dipakai disegala bidang 

kehidupan. Wiraswasta, wirausaha, maupun entrepreneur pada dasarnya 

mempunyai definisi yang sama. Dalam penelitian ini penulis menggunakan istilah 

entrepreneur atau wirausaha. 

Lloyd E Snefsky dalam Astamoen (2005:51) mendefinisikan bahwa 

“entrepreneur terdiri dari tiga suku kata, yaitu: entre, pre, dan neur. Menurut akar 

kata bahasa Latinnya, entre berarti masuk, pre berarti sebelum dan neur berarti 

pusat syaraf”. Jadi Entrepreneur didefinisikan sebagai seseorang yang memasuki 

dunia bisnis tepat pada waktunya untuk membentuk atau mengubah pusyat syaraf 

bisnis tersebut secara substansial. 

Longenedeer dkk (2004:4) menyatakan bahwa “wirausahawan adalah 

seorang pembuat keputusan yang membantu terbentuknya system ekonomi 
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perusahaan yang bebas”. Sedangkan Suparman dalam Sumitro (2005:268) 

menekankan ciri wirausahawan pada “suatu sifat yang lebih berorientasi pada jiwa 

sosial dengan tujuan pada kesediaan untuk membagi pekerjaan demi kesejahteraan 

orang lain”. 

Entrepreneur dalam hal ini lebih merujuk pada istilah wirausaha, dimana 

menurut Suryana (2005:11) wirausaha adalah “seseorang yang memiliki 

kombinasi motivasi, visi, komunikasi, optimisme, dorongan semangat dan 

kemampuan untuk memanfaatkan peluang usaha”. Sedangkan dalam konteks 

bisnis wirausaha adalah pengusaha, tetapi tidak semua pengusaha adalah 

wirausaha. “Wirausaha adalah pelopor dalam bisnis, inovator, penanggung resiko, 

yang mempunyai visi ke depan, dan memiliki keunggulan dalam berprestasi di 

bidang usaha” (Swasono dalam Suryana, 2005:11). 

Istilah entrepreneur tersebut tidak hanya sebatas pada bidang bisnis atau 

usaha, tetapi lebih luas dari hal tersebut. Prawirokusumo dalam Suryana (2005:11) 

menyatakan bahwa “entrepreneur adalah mereka yang melakukan upaya-upaya 

kreatif dan inovatif dengan jalan mengembangkan ide dan meramu sumber daya 

untuk menemukan peluang (opportunity) dan perbaikan (preparation) hidup”. 

Selain itu definisi wirausahawan yang lain sesuai dengan hasil lokakarya 

Sistem Pendidikan dan Pengembangan Kewirausahaan di Indonesia tahun 1978, 

adalah sebagai berikut : 

Pejuang kemajuan yang mengabdikan diri kepada masyarakat 
dengan wujud pendidikan (edukasi) dan bertekad dengan 
kemampuan sendiri sebagai kiat kewirausahaan untuk membantu 
memenuhi kebutuhan masyarakat yang makin meningkat, 
memperluas lapangan pekerjaan, turut berdaya upaya mengakhiri 
ketergantungan pada luar negeri dan di dalam fungsinya tersebut 
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selalu tunduk terhadap hukum lingkungannya (Astamoen, 
2005:52)  

 
Definisi tersebut memberikan wawasan bahwa wirausahawan atau 

entrepreneur itu seharusnya dan secara tidak langsung mempunyai fungsi yang 

fital dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Bisa dibayangkan jika di 

Indonesia semakin banyak entrepreneur – entrepreneur yang bermunculan untuk 

membuka lapangan pekerjaan. Tentu akan berimbas pada pengurangan jumlah 

pengangguran dan makin meningkatnya kesejahteraan rakyat serta kemajuan 

ekonomi bangsa Indonesia. 

Dalam penelitian ini, lebih memfokuskan pada pengertian entrepreneur 

sebagai seseorang yang yang melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif dengan 

jalan mengembangkan ide dan meramu sumber daya untuk menemukan peluang 

(opportunity) dan perbaikan (preparation) hidup, serta membantu memenuhi 

kebutuhan masyarakat yang makin meningkat, dan  memperluas lapangan 

pekerjaan. 

 

2.2.3 Pengertian Karakter Entrepreneur 

Pada sub bab pengertian karakter, penelitian ini fokus pada pengertian 

karekter sebagai sekumpulan sifat-sifat batiniah seseorang yang dapat 

dicerminkan melalui penampilan fisik, sikap, cara bertindak, serta cara berpikir 

orang tersebut yang membedakan dengan orang lain. 

Sedangkan entrepreneur sendiri merupakan seseorang yang yang 

melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif dengan jalan mengembangkan ide 

dan meramu sumber daya untuk menemukan peluang (opportunity) dan perbaikan 
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(preparation) hidup, serta membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang 

makin meningkat, dan  memperluas lapangan pekerjaan. 

Berlandaskan pengertian karakter serta entrepreneur diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa karakter entrepreneur merupakan sifat dan ciri dari seseorang 

yang mau mengabdikan diri kepada masyarakat dengan wujud pendidikan dan 

bertekad dengan kemampuan sendiri sebagai kiat kewirausahaan untuk membantu 

memenuhi kebutuhan masyarakat yang makin meningkat, memperluas lapangan 

pekerjaan, turut berdaya upaya mengakhiri ketergantungan pada luar negeri dan di 

dalam fungsinya tersebut selalu tunduk terhadap hukum lingkungannya serta tidak 

hanya mementingkan keuntungan semata. 

Sifat dan ciri tersebut dapat dicerminkan melalui penampilan fisik, cara 

bertindak, serta cara berpikir orang tersebut yang membedakan dengan orang lain 

dari. Cerminan sifat dan ciri inilah yang membentuk kepribadian orang yang 

bersangkutan. 

 

2.2.4 Ciri-Ciri Karakter Entrepreneur 

Beberapa ahli mengemukakan karakteristik kepribadian entrepreneur 

dengan konsep yang berbeda-beda. M. Scarborough dan Thomas W. Zimmerer 

dalam Suryana (2005:14) mengemukakan delapan karakteristik kepribadian 

entrepreneur yang meliputi : 

Desire for responsibility, Preference for moderate risk, 
Confedance in their ability to success, Desire for immediate feed 
back, High level of energy, Future orientation, Skill of 
organizing,Value of achievement over money 
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Dari pendapat diatas, seorang entrepreneur itu mempunyai rasa tanggung 

jawab atas usaha yang dilakukannya, lebih memilih resiko yang moderat artinya ia 

akan mengambil resiko dengan menimbang segala sesuatunya, ia mempunyai 

kepercayaan diri terhadap kemampuan yang dimilikinya untuk mencapai 

kesuksesan, ia memiliki hasrat yang kuat untuk segera mendapat timbal balik, ia 

juga memiliki energi yang banyak untuk beraktivitas, ia selalu berorientasi pada 

masa depan, dan lebih termotivasi untuk mampu berprestasi dari pada sekedar 

untuk mendapatkan laba. 

John A. Welsh dan Jerry F. While dalam Astamoen (2005:90-93) 

menyatakan bahwa seorang entrepreneur hendaknya memiliki sikap dan profil 

sebagai berikut : 

Sehat jasmani dan rohani, ada kebutuhan mendasar untuk 
mengendalikan dan mengarahkan, percaya diri, tidak pernah 
berhenti untuk beraktivitas, mempunyai kewaspadaan yang 
tinggi, realistis, kemampuan membuat konsep yang hebat, 
kebutuhan yang rendah akan status, pendekatan yang objektif 
terhadap hubungan interpersonal, emosi yang stabil, senang pada 
tantangan dan resiko 

 
Pendapat ini mengikut sertakan syarat sehat jasmani dan rohani, seorang 

entrepreneur walupun dia mempunyai motivasi yang tinggi untuk berusaha tetapi 

jika jasmaninya tidak dalam kondisi yang baik, maka aktivitasnya pun akan 

terganggu. 

Selain mempunyai percaya diri yang tinggi, energi yang besar untuk 

beraktivitas dan senang pada tantangan, ia juga mempunyai kewaspadaan yang 

tinggi. Kewaspadaan terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi terhadap 

usahanya, lingkungannya serta karyawannya. Entrepreneur juga tidak 
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mempedulikan status dalam kehidupan bermasyarakat, dia tidak malu untuk 

melakukan kegiatan yang dianggap rendah di dalam lingkungan masyarakat di 

sekitarnya. 

Satu hal lagi yang membedakan entrepreneur dengan orang lain adalah dia 

melakukan pendekatan yang objektif ketika dia berhadapan atau berkomunikasi 

secara interpersonal dengan orang lain. Dia bisa membedakan antara bisnis 

dengan teman dan keluarga.  

Selain itu, Geoffrey G Meredith dalam Suryana (2005: 14) menerangkan 

ciri-ciri dan watak yang mencerminkan jiwa seorang wirausaha sebagai berikut: 

(1) Percaya diri yang di dalamnya mempunyai watak 
keyakinan, ketidak tergantungan, individualitas dan 
optimisme. 

(2) Berorientasi tugas dan hasil yang di dalamnya mempunyai 
watak kebutuhan akan prestasi, berorientasi laba, ketekunan 
dan ketabahan, tekad kerja keras, mempunyai dorongan 
kuat, energik dan inisiatif. 

(3) Pengambilan resiko yang di dalamnya mempunyai watak 
kemampuan mengambil resiko, suka pada tantangan. 

(4) Kepemimpinan yang di dalamnya terdapat watak 
bertingkah laku sebagai pemimpin, dapat bergaul dengan 
orang lain, menanggapi saran dan kritik. 

(5) Keorisinilan yang di dalamnya terdapat watak inovatif dan 
kreatif, fleksibel, mempunyai banyak sumber, serba bisa, 
dan mengetahui banyak. 

(6) Berorientasi ke masa depan yang di dalamnya terdapat 
watak pandangan ke depan, dan perseptif. 

 
Pendapat ini tidak jauh berbeda dengan pendapat ahli yang sebelumnya, 

yang berbeda adalah pada pendapat tentang keorisinilan, entrepreneur itu 

mempunyai watak yang inovatif dengan membuat sesuatu hal yang baru dan 

kreatif dalam membuat diferensiasi atau perbedaan dari segi produksi ataupun 

pemasaran produk. 
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Menurut Peggy & Charles dalam Ratnijar (2005:19-20), seorang 

pengusaha itu harus memiliki empat unsur pokok : 

(1) Kemampuan (IQ dan Skill) 
(2) Keberanian (EQ dan Mental) 
(3) Keteguhan hati (Motivasi diri) 
(4) Kreatifitas 

  
Sedangkan menurut Suryana (2003:16), kepribadian wirausaha terletak 

pada : 

(1) Kepercayaan diri 
(2) Kemampuan mengorganisir 
(3) Kreatifitas 
(4) Suka tantangan 

 
Tanan (www.sebi.ac.id) menyatakan ada lima karakter dari seorang 

entrepreneur yaitu : 

(1) Gemar mencari peluang 
(2) Berani mengambil resiko yang terukur 
(3) Kreatif dan inovatif 
(4) Senang bekerja keras 
(5) Integritas dan kejujuran 

 
Pendapat dari tiga ahli di atas juga tidak jauh berbeda dengan pendapat 

para ahli sebelumnya, ada pula pendapat yang penulis pertimbangkan sebagai 

landasan kajian teori mengenai karakter entrepreneur. Pendapat ini berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Sukardi mengenai sifat atau karakter entrepreneur 

di Indonesia. Sukardi dalam Riyanti (2003:54) menyatakan tentang sifat yang 

dimiliki oleh wirausahawan di Indonesia, yaitu : “Sifat instrumental, prestatif, 

luwes bergaul, kerja keras, keyakinan diri, pengambilan resiko, swa kendali, dan 

inovatif”. 
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Sifat instrumental dalam hal ini adalah memperhatikan dan fokus pada alat 

pencapaian tujuan usaha, prestatif diartikan sebagai motivasi yang tinggi untuk 

mencapai suatu prestasi dari pada sekedar memperoleh profit atau laba. Luwes 

bergaul jelas menandakan kualitas berkomunikasi yang baik dan efektif dengan 

orang lain. Sifat lainnya adalah mau bekerja keras, mempunyai kepercayaan diri 

yang tinggi, inovatif dan mampu mengendalikan diri, dalam artian mampu 

berhemat dan pintar membuat prioritas. 

Setelah memahami dan mendalami berbagai pendapat para ahli di atas, 

penulis menyimpulkan ada tiga karakter penting yang harus dimiliki oleh seorang 

entrepreneur yaitu : pengendalian diri, kebutuhan untuk berprestasi dan kebutuhan 

untuk independent. Seperti halnya yang dinyatakan oleh Robert D. Hisrich dan 

Michael P. Peters (2002:66-67) yang menyatakan bahwa “karakter penting dari 

seorang entrepreneur itu ada tiga hal yaitu internal locus of control, need for 

achievement dan need for independence”. 

 

2.1.4.1  Internal Locus Of Control  

Dalam hal ini adalah bagaimana seseorang mengartikan sebab musabab 

dari suatu peristiwa. Locus of control ini terdiri dari dua bentuk atau jenis yaitu 

“Internal Locus of Control (ILC) dan Eksternal Locus of Control (ELC)” (Peters, 

2002:66-67). 

Seseorang dengan ILC adalah mereka yang merasa bertanggung jawab 

atas kejadian-kejadian tertentu yang menimpa mereka merupakan hasil atau 

dampak langsung dari tindakannya. Dapat dipahami bahwa seseorang dengan 

ILC, mengartikan bahwa hasil-hasil yang terjadi berasal dari faktor internal, bisa 
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kecerdasan, pesona, ketekunan, kekerasan kemauan, dan lain-lain. Hasil adalah 

akibat dari tindakan-tindakan mereka sendiri dan inilah yang menjadi salah satu 

ciri dari karakter seorang entrepreneur.  

Sedangkan seseorang dengan. ELC adalah mereka yang memahami bahwa 

kejadian-kejadian yang dialami lebih disebabkan oleh faktor diluar kendalinya 

(eksternal). Sebagai konsekuensinya ia menjadi pasifis ( sangat pasif ), apatis, dan 

punya sikap fatalistik. Ia menyerahkan dirinya kepada nasib. Kurang berinisiatif, 

motivasinya lemah, dan kurang berani untuk ambil resiko. 

 

2.1.4.2  Need For Achievement 

Need for achievement atau kebutuhan berprestasi merupakan motivasi 

yang akan memicu seseorang untuk terlibat dengan penuh rasa tanggung jawab, 

membutuhkan usaha dan keterampilan individu, terlibat dalam resiko sedang, dan 

memberikan masukan yang jelas.  

Setiawan (2000) menyatakan bahwa “kebutuhan berprestasi yang tinggi 

dapat dilihat dari kemauan yang tinggi untuk belajar (tidak cepat puas terhadap 

suatu pencapaian dan senang mencari informasi baru)”, memerlukan umpan balik 

yang segera untuk melihat keberhasilan atau kegagalan (segera meminta kritik dan 

saran), memiliki tanggung jawab yang tinggi (berani menjadi pemimpin, 

mengakui kesalahan dan berusaha memperbaikinya), dan berani menghadapi 

resiko (berani menghadapi kegagalan dan berani melakukan suatu hal yang sulit 

diprediksi seberapa besar potensi keberhasilan dan kegagalannya). 

 

1.2.4.3  Need For Independent 
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Ciri ini menjadi penentu kekhasan dari seorang entrepreneur, yaitu  

“keinginan yang tidak ingin ditentukan oleh orang lain, keinginan untuk 

independen akan memicu seorang untuk percaya diri pada kemampuan dirinya 

sendiri dan tidak mudah menyerah tidak mudah meminta bantuan orang lain” 

(Aryani,1999:87). 

 Karena mempunyai motivasi untuk independen ini, maka seseorang akan 

menjadi orang yang kreatif dan inofatif yang ditandai dengan tiga hal, yaitu : “(1) 

berusaha melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda dengan yang lainnya, (2) 

melakukan suatu hal yang baru dengan cara yang sudah umum digunakan (3) 

melakukan suatu hal yang baru dengan cara yang baru pula” (Aryani,1998:105). 

Dari kajian teori yang dijabarkan diatas, penulis fokus pada tiga aspek 

yang merepresentasikan pribadi atau karakter seorang entrepreneur, yaitu : 

 

(1) Internal Locus of Control 

Entrepreneur yang sukses mempunyai tingkat internal locus of 

control yang tinggi, yang ditandai dengan ciri sebagai berikut :  

(a) Meyakini bahwa keberhasilan sebagai hasil jerih payah usaha dan 

kemampuan sendiri. 

(b) Meyakini bahwa kegagalan merupakan dampak dari kurang optimalnya 

usaha yang dilakukan. 

 

(2) Need for achievement 

Karakteristik dari entrepreneur yang sukses adalah memiliki motivasi 

berprestasi yang tinggi, ditandai dengan ciri sebagai berikut : 
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(a) Kemauan yang tinggi untuk belajar 

(b) Memerlukan umpan balik yang segera untuk melihat keberhasilan 

atau kegagalan 

(c) Memiliki tanggung jawab yang tinggi. 

(d) Berani menghadapi resiko 

 

(3) Need for independent 

Kebutuhan untuk independent ini ditandai dengan ciri sebagai 

berikut : 

(a) Tidak bergantung pada orang lain 

(b) Kreatif dan inofatif 

 

2.2.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Karakter Entrepreneur 

Ada dua faktor yang mempengaruhi karakter entrepreneur, yaitu faktor 

internal dan eksternal. Wijaya (2007) menyatakan bahwa “lingkungan, keluarga 

dan pendidikan merupakan faktor eksternal sedangkan nilai personal, usia dan 

jenis kelamin merupakan faktor internal yang mempengaruhi karakter 

entrepreneur” 

 

2.1.4.1   Lingkungan keluarga  

Orang tua akan memberikan corak budaya, suasana rumah, pandangan 

hidup dan pola sosialisasi yang akan menentukan sikap, perilaku serta proses 

pendidikan terhadap anak-anaknya. Orang tua yang bekerja sebagai wirausaha 

akan mendukung dan mendorong kemandirian, berprestasi dan bertanggung 
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jawab. Dukung orang tua ini, terutama ayah sangat penting dalam pengambilan 

keputusan pemilihan karir bagi anak. Penelitian Jacobowitz dan Vidler (Wijaya, 

2007) menemukan ”bahwa 725 wirausahawan yang diteliti mempunyai ayah atau 

orang tua yang relatif dekat yang juga wirausahawan”. 

 

2.1.4.2  Pendidikan 

Pentingnya pendidikan dikemukakan oleh Holt (Rahmawati, 2000) yang 

mengatakan bahwa ”paket pendidikan kewirausahaan akan membentuk siswa 

untuk mengejar karir kewirausahaan”. Pendidikan formal memberikan 

pemahaman yang lebih baik tentang proses kewirausahaan, tantang yang 

dihadapinya para pendiri usaha baru dan masalah-masalah yang harus diatasi agar 

berhasil. Pendidikan penting bagi wirausaha, tidak hanya gelar yang 

didapatkannya saja, namun pendidikan juga mempunyai peranan yang besar 

dalam membantu mengatasi masalah-masalah dalam bisnis seperti keputusan 

investasi dan sebagainya. Dari penelitian Hisrich dan Brusch (Wijaya, 2007) 

ditemukan bahwa ”70% wirausahawati adalah lulusan perguruan tinggi”. Secara 

lebih spesifik penelitian ini menemukan bahwa pendidikan yang dibutuhkan untuk 

berwiraswasta termasuk dalam area finansial, strategi perencanaan, marketing 

(termasuk pemasaran dan manajemen). 

 

2.1.4.3  Nilai Personal 

Beberapa penelitian menemukan bahwa wirausahawan memiliki sikap 

yang berbeda terhadap proses manajemen dan bisnis secara umum. Nilai personal 

dibentuk oleh motivasi, dan optimisme individu. Karakter wirausaha siswa 
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dipengaruhi tinggi rendahnya kapasitas motivasi, pengendalian diri dan optimisme 

siswa. Dengan demikian nilai personal juga menentukan karakter wirausaha 

seseorang. 

 

2.1.4.4  Usia  

Minat terhadap pekerjaan mengalami perubahan sejalan dengan usia tetapi 

menjadi relatif stabil pada post adolence. Penelitian Strong dalam Hartini (2002) 

terhadap sejumlah pria berusia 15-25 tahun tentang minat terhadap pekerjaan 

menunjukkan bahwa ”minat berubah secara sedang dan cepat pada usia 15-25 

tahun dan sesudahnya sangat sedikit perubahannya”. 

 

2.1.4.5  Jenis kelamin 

Jenis kelamin sangat berpengaruh terhadap minat berwirausaha mengingat 

adanya perbedaan terhadap pandangan pekerjaan antra pria dan 

wanita..Kebanyakan wanita cenderung sambil lalu dalam memilih pekerjaan 

dibanding dengan pria. Wanita menganggap pekerjaan bukanlah hal yang penting. 

Karena wanita masih dihadapkan pada tuntutan tradisional yang lebih besar 

menjadi istri dan ibu rumah tangga. 

Selain faktor-faktor yang mempengaruhi karakter wirausaha di atas, 

seorang wirausahawan memiliki tiga dasar motif sosial : motif untuk berprestasi, 

motif untuk berafiliasi (menjalin pershabatan), dan motif untuk berkuasa. Dari 

perbandingan keduanya ternyata seorang wirausaha terlihat jelas memiliki motif 

berprestasi yang menonjol (sangat tinggi) dibandingkan dengan individu yang 

tidak tertarik berwirausaha. 
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Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh Safitri (2007) dalam 

kegiatan Forum Manajamen Prasitya Mulya. Ia menyatakan ada dua faktor yang 

mempengaruhi karakter seorang entrepreneur, ”yaitu faktor lingkungan dan faktor 

sosial. Faktor lingkungan berupa Role model, baik dalam keluarga maupun 

pekerjaan, merupakan faktor lingkungan yang paling penting dalam membentuk 

Entrepreneur”. Karena itu sering kita lihat, banyak pengusaha sejenis terkumpul di 

suatu daerah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sulasmi (1989) 

terhadap 22 orang pengusaha wanita di Bandung juga menunjukkan bahwa ”13 

diantaranya memiliki keluarga pengusaha (orang tua, suami, atau saudara 

pengusaha)”. Namun  hal tersebut juga tidak menjamin, contohnya Bill Gates, 

salah satu Entrepreneur paling sukses di muka bumi ini, berasal dari keluarga 

pengacara dan bukan pengusaha. 

Tanggung jawab keluarga merupakan faktor yang sangat penting dalam 

mempengaruhi keputusan seseorang untuk menjadi Entrepreneur. Lebih mudah 

bagi seorang lajang yang berusia 25 tahun untuk memulai bisnis, dibandingkan 

dengan seorang suami berusia 45 tahun dengan 2 anak dan istri yang tidak 

bekerja. Majalah SWA dalam riset yang dilakukan untuk penyaringan Enterprise-

50 tahun 2006, juga menemukan bahwa semakin banyak Entrepreneur yang 

merintis usahanya sejak awal usia 20-an. Sedangkan beberapa tahun sebelumnya, 

lebih banyak yang menimba ilmu secara profesional terlebih dulu dan kemudian 

terjun pada usia 40-an. Usia berapa yang paling tepat sesungguhnya adalah trade-

off antara pengalaman (seiring bertambahnya usia) dengan energi optimisme 

(yang ada pada jiwa muda). 
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2.2.6 Pengembangan Karakter Entrepreneur 

Usaha mengembangkan jiwa kewirausahaan menurut Ciputra yang 

terpenting adalah perubuhan pola pikir dan adanya perubahan pola pendidikan di 

Indonesia yang tidak lagi mencetak para pencari kerja, tetapi mencetak para 

pembuka lapangan kerja. “Dan pendidikan wirausaha adalah cara yang tepat untuk 

mengatasi pengangguran” (http://web.bisnis.com/read/2010/01/21) 

Sulastri (http://www.unika.ac.id/read/2010/01/21) mengungkapkan bahwa  

“sebagai dasar pembentukan karakter seseorang, dikutip dari bahasan Covey, ia 

percaya bahwa ketika seseorang sudah mempunyai sesuatu yang dilakukan terus 

menerus (dan menjadi kebiasaan), maka ia diibaratkan sudah mempunyai 

nasibnya”. 

Upaya mengembangkan karakter entrepreneur diatas pada dasarnya adalah 

proses pembelajaran, yaitu belajar untuk memahami dan menguasai kompetensi 

yang diperlukan dalam pembentukan karakter entrepreneur yang dapat dilakukan 

melalui seminar dan pelatihan entrepreneurship serta pendidikan formal. 

 

 

 

2.1.5.1  Seminar dan pelatihan entrepreneurship 

Kegiatan pengembangkan jiwa kewirausahaan yang didalamnya mencakup 

aspek-aspek dari pembentukan karakter entrepreneur saat ini ternyata mulai 

menampakan kemajuan, banyak bermunculannya pengusaha-pengusaha muda 

yang berhasil menjadi entrepreneur handal. Para entrepreneur muda sukses ini, 

ternyata telah menyebar “virus-virus” entrepreneurship. Virus yang dimaksud 
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dalam hal ini adalah pengetahuan dan pengalaman yang telah mereka dapat, 

melalui berbagai seminar dan pelatihan entrepreneurship. 

Saat ini telah berdiri pula berbagai lembaga ataupun universitas yang 

mengkhususkan diri pada bidang entrepreneurship. Sebagai contoh adalah 

universitas yang didirikan oleh Purdie E Chandra, owner dari lembaga bimbingan 

belajar Primagama. Universitas ini bernama Entrepreneur University, yang 

menarik adalah setiap peserta didiknya dinyatakan lulus jika telah berhasil 

membuka suatu usaha sendiri. 

 

2.1.5.2  Pendidikan Formal 

Dalam wilayah pendidikan formal, hal ini dapat dilaksanakan oleh guru 

mata pelajaran, lebih khusus lagi oleh guru yang mengampu mata pelajaran 

kewirausahaan. Melalui mata pelajaran wirausaha siswa mendapat berbagai 

pengetahuan mengenai konsep teoritis dan praktik berwirausaha. Namun dalam 

upaya melatih siswa agar mampu menguasai sikap dan tindakan entrepreneur, 

umumnya terhalang dengan alokasi waktu untuk melaksanakan praktik sehingga 

porsi waktu untuk melatih karakter entrepreneur pada diri siswa menjadi kurang 

optimal. 

Melalui kegiatan pengembangan diri, karakter entrepreneur dapat pula 

dikembangkan oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor sekolah. Di 

dalam bimbingan dan konseling terdapat beberapa layanan yang ditujukan untuk 

mengembangkan diri siswa, layanan tersebut yaitu : layanan orientasi, layanan 

informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan penguasaan konten, 
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layanan konseling perorangan, layanan bimbingan kelompok, layanan konseling 

kelompok, layanan konsultasi, layanan mediasi. 

Karena mengembangkan karakter entrepreneur ini adalah sebuah upaya 

pembelajaran untuk mengubah pola pikir dan melatih siswa agar mampu bersikap 

dan bertindak sepertihalnya seorang entrepreneur, maka guru pembimbing dapat 

menggunakan layanan penguasaan konten, dengan pertimbangan bahwa layanan 

penguasaan konten merupakan layanan yang membantu peserta didik menguasai 

konten tertentu, terutama kompetensi dan atau kebiasaan yang berguna dalam 

kehidupan di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Tentu saja termasuk di dalamnya 

adalah konten-konten mengenai karakter entrepreneur. 

Melalui layanan penguasaan konten, siswa dapat belajar untuk 

mengembangkan karakter entrepreneur dengan berbagai teknik. Salah satunya 

adalah dengan belajar langsung dari model yang merepresentasikan karakter 

entrepreneur melalui teknik modeling. Modeling adalah meniru perilaku orang 

lain dan pengalaman yang dialami oleh orang lain, atau meniru keberhasilan atau 

kegagalan dari orang lain. Dinyatakan pula bahwa “belajar pada diri individu 

tidak dibentuk oleh konsekuensi atas perilaku yang ditampilkan, namun belajar 

secara langsung dari model” (Anni dkk, 2004:26). 

 

2.3 Layanan Penguasaan Konten 

2.3.1 Pengertian Layanan Penguasaan Konten 

Prayitno dalam Tohirin (2007:158) menyebutkan bahwa “layanan 

penguasaan konten merupakan layanan bantuan kepada individu (siswa) baik 
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sendiri maupun dalam kelompok untuk menguasai kemampuan atau kompetensi 

tertentu melalui kegiatan belajar”. Prayitno (2004:2) menyatakan bahwa “layanan 

penguasan konten merupakan bantuan kepada individu (sendiri-sendiri atau dalam 

kelompok) untuk menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu melalui 

kegiatan belajar”. 

Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik benang merah bahwa 

layanan penguasaan konten merupakan layanan bimbingan dan konseling yang 

membantu individu untuk belajar menguasai konten atau kompetensi tertentu 

yang berguna individu tersebut dalam melaksanakan tugas perkembangannya. 

Dimana konten dalam layanan penguasaan konten ini sanagat bervariasi, 

baik dalam bentuk, materi, maupun acuannya. Dapat terkait dengan tugas 

perkembangan peserta didik, kegiatan dan hasil belajar siswa, nilai, moral dan 

tatakrama pergaulan, peraturan dan disiplin sekolah, bakat, minat, dan arah karir, 

kagamaan, keluarga, serta secara khusus permasalahan individu atau klien. 

 

2.3.2 Tujuan Layanan Penguasaan Konten 

Tujuan layanan penguasaan konten secara umum yaitu agar siswa 

menguasai aspek-aspek konten (kemampuan atau kompetensi) tertentu secara 

terintegrasi, sedangkan secara lebih khusus dapat dijabarkan sesuai fungsi-fungsi 

bimbingan dan konseling, yaitu : 

(1) Merujuk pada fungsi pemahaman, layanan penguasaan konten bertujuan 

agar siswa memahami berbagai konten tertentu yang mencakup fakta-fakta, 

konsep, proses, hukum dan aturan, nilai-nilai, persepsi, afeksi, sikap, dan 

tindakan. 
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(2) Merujuk pada fungsi pencegahan, layanan penguasaan konten bertujuan 

untuk membantu individu agar tercegah dari masalah-masalah tertentu 

terlebih apabila kontennya terarah kepada terhindarnya individu atau klien 

dari mengalami masalah tertentu. 

(3) Merujuk pada fungsi pengentasan, maka layanan penguasaan konten 

diarahkan untuk mengatasi masalah yang sedang dialami siswa. 

(4) Merujuk pada fungsi pengembangan dan pemeliharaan, “tujuan layanan 

penguasaan konten adalah untuk mengembangkan potensi diri siswa 

sekaligus memelihara potensi-potensi yang telah berkembang pada diri 

siswa” (Tohirin, 2007:159-160). 

(5) Kaitannya dengan fungsi adfokasi, “layanan penguasan konten yang tepat 

dan terarah memungkinkan individu membela diri sendiri terhadap ancaman 

atau pelanggaran atas hak-haknya” (Prayitno,2004:4). 

 

2.3.3 Komponen Layanan Penguasaan Konten 

Komponen dalam layanan penguasaan konten terdiri atas konselor, 

individu atau klien , serta konten yang menjadi isi layanan. 

 

2.2.3.1  Konselor 

“Konselor merupakan tenaga ahli pelayanan konseling yang 

menyelenggarakan layanan penguasaan konten. Tenaga ahli pelayanan konseling 

yang berlatar belakang pendidikan Sarjana Pendidikan (S-1) bidang Bimbingan 

dan Konseling dan telah menyelesaikan program Pendidikan Profesi Konselor” 

(Kartadinata, dkk. 2007:187). 
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Dalam konteks kekinian, jumlah konselor di Indonesia masih sangat 

kurang. Yang bertugas saat ini di dalam jalur pendidikan formal sebagai konselor 

didominasi oleh Sarjana Pendidikan (S-1) bidang Bimbingan dan Konseling yang 

belum menyelesaikan program Pendidikan Profesi Konselor. Bahkan tidak 

dipungkiri bahwasanya masih terdapat tenaga ahli pendidikan yang tidak berlatar 

belakang pendidikan dalam bidang Bimbingan dan Konseling yang diposisikan 

dan ditugaskan sebagai konselor. Sedangkan istilah Guru Bimbingan dan 

Konseling (BK), di banyak institusi pendidikan formal baik di jenjang sekolah 

dasar dan menengah, masih digunakan sebagai istilah yang disamakan dengan 

konselor.  

 

2.2.3.2  Individu 

Individu yang menerima layanan penguasaan konten secara kuantitas 

dapat berupa seseorang atau sejumlah orang yang benar-benar memerlukan  

pelayanan ini. Hal tersebut dikuatkan oleh Prayitno (2004) yang menyatakan 

bahwa ”konselor menyelenggarakan layanan penguasaan konten terhadap 

seseorang atau sejumlah individu yang memerlukan penguasaan atas konten yang 

menjadi isi layanan” 

 

2.2.3.3  Konten 

Konten yang merupakan isi layanan dapat merupakan suatu unit materi 

yang menjadi pokok bahasan atau materi latihan yang dikembangkan oleh 

pembimbing atau konselor dan diikuti oleh sejumlah siswa. Isi layanan 

penguasaan konten dapat mencakup : 
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(1) Pengembangan kehidupan pribadi 
(2) Pengembangan kehidupan hubungan social 
(3) Pengembangan kegiatan belajar 
(4) Pengembangan dan perencanaan karier 
(5) Pengembangan kehidupan berkeluarga 
(6) Pengembangan kehidupan beragama (Tohirin, 2007 : 160) 
 

2.3.4 Pendekatan dan Teknik Layanan Penguasaan Konten 

2.2.4.1  Pendekatan 

Layanan penguasaan konten umumnya diselenggarakan secara langsung 

(direktif) dan tatap muka melalui format klasikal, kelompok, atau individual. 

Pembimbing atau konselor secara aktif menyajikan bahan, member contoh, 

merangsang (memotivasi), mendorong dan menggerakan siswa untuk 

berpartisipasi secara aktif mengikuti materi dan kegiatan layanan. 

Prayitno (2004:8) menegaskan bahwa dalam pendekatan layanan 

penguasaan konten ini, konselor sebaiknya menggunakan dua nilai proses 

pembelajaran, yaitu : 

(1) High-touch, yaitu sentuhan-sentuhan tingkat tinggi yang mengenai 
aspek-aspek kepribadian dan kemanusiaan peserta layanan 
(terutama aspek-aspek afektif, semangat, sikap, nilai dan moral). 
Hal ini dilakukan oleh konselor melalui : 
a. Kewibawaan 
b. Kasih sayang dan kelembutan 
c. Keteladanan 
d. Pemberian penguatan 
e. Tindakan tegas yang mendidik. 

(2) High-tech, yaitu penggunaan teknologi untuk menjamin kualitas 
layanan penguasan konten, melalui implementasi oleh konselor : 
a. Materi pembelajaran (konten) 
b. Metode pembelajaran 
c. Alat Bantu pembelajaran 
d. Lingkungan pembelajaran 
e. Penilian hasil pembelajaran 
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2.2.4.2  Teknik 

Daya improvisasi pembimbing (konselor) sangat diperlukan dalam 

membangun konten yang dinamis dan kaya. Setelah konten dikuasi konselor, 

selanjutnya mengimplementasikannya dalam kegiatan layanan penguasaan konten 

melalui teknik-teknik sebagai berikut :  

(1) Pertama, penyajian materi pokok konten setelah siswa disiapkan 

sebagaimana mestinya. 

(2) Kedua, Tanya jawab dan diskusi. Konselor harus bisa mendorong 

siswa untuk berpartisipasi secara aktif guna meningkatkan wawasan 

dan pemahamannya berkenaan dengan konten tertentu yang menjadi 

isi layanan. 

(3) Ketiga, melakukan kegiatan lanjutan misalnya survey lapangan atau 

studi kepustakaan, percobaan (termasuk kegiatan laboratorium, 

bengkel, dan studio), latihan tindakan (dalam rangka pengubahan 

tingkah laku). 

Dengan teknik yang ketiga ini konselor dapat menggunakan teknik 

modeling, dimana siswa diajak mengobservasi suatu model. Dengan observasi 

tersebut, siswa belajar memahami serta meniru pola pikir, sikap dan perilaku yang 

dilakukan model. Modeling dapat dilakukan di dalam kelas dengan role playing 

atau penggunaan symbolik model berupa film, videotape, audiotape, gambar, dll. 

 

2.3.5 Format Pelaksanaan Layanan Penguasaan Konten 

Format kegiatan layanan penguasaan konten secara umum sebagaimana 

format kegiatan layanan bimbingan dan konseling, yaitu : 
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(1) Individual, yaitu format kegiatan layanan penguasaan konten  yang 

melayani peserta didik secara perorangan.  

(2) Kelompok, yaitu format kegiatan layanan penguasaan konten yang 

melayani sejumlah peserta didik. 

(3) Klasikal, yaitu format kegiatan layanan penguasan konten yang 

melayani sejumlah peserta didik dalam satu kelas. 

Prayitno (2004) menyatakan bahwa “penyelenggaraan layanan dengan 

format klasikal dapat diselenggarakan di ruang kelas sekolah. Format kelompok 

dapat dilakukan didalam atau di luar kelas. Sedangkan format layanan individu 

sepenuhnya tergantung pada pertimbangan Konselor dan persetujuan klien”. 

 

2.3.6 Operasionalisasi Layanan Penguasaan Konten 

Tohirin (2007:162-163) menyebutkan bahwa sebagaimana layanan 

lainnya, pelaksanaan layanan penguasaan konten juga melalui tahap-tahap sebagai 

berikut : 

(1) Perencanaan yang mencakup; menetapkan subjek (siswa) yang 
akan dilayani, menetapkan dan menyiapkan konten yang akan 
dipelajari secara rinci, menetapkan proses dan langkah-langkah 
layanan, menetapkan dan menyiapkan fasilitas layanan, 
menyiapkan kelengkapan administrasi. 

(2) Pelaksanaan yang mencakup; melaksanakan kegiatan layanan 
melalui pengorganisasian proses pembelajaran penguasaan konten, 
mengimplementasikan high touch dan high tech dalam proses 
pembelajaran. 

(3) Evaluasi yang dapat dilakukan dengan penilaian segera, penilaian 
jangka pendek, dan penelitian jangka panjang. 
 

Prayitno (2004) mengemukakan, karena layanan penguasaan konten 

berfokus pada dikuasainya konten oleh peserta layanan, maka layanan ini perlu 
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direncanakan, dilaksanakan serta dievaluasi secara tertib dan akurat. Untuk itu 

diperlukan operasionalisasi layanan sebagai berikut : 

(1) Perencanaan 
a Menetapkan subyek atau peserta layanan 
b Menetapkan dan menyiapkan konten yang akan dipelajari 

secara rinci dan kaya 
c Menetapkan proses dan langkah-langkah layanan 
d Menetapkan dan menyiapkan fasilitas layanan, termasuk media 

denga perangkat keras dan lunaknya 
e Menyiapkan kelengkapan administrasi 

(2) Pelaksanaan 
a Melaksanakan kegiatan layanan melalui pengorganisasian 

proses penguasaan konten 
b Mengimplementasikan high-touch dan high-tech dalam proses 

penguasaan konten 
(3) Evaluasi 

a Menetapkan materi evaluasi 
b Menetapkan prosedur evaluasi 
c Menyusun instrument evaluasi 
d Mengaplikasikan instrument evaluasi 
e Mengolah hasil aplikasi instrument 

(4) Analisis Hasil Evaluasi 
a Menetapkan norma / standar evaluasi 
b Melakukan analisis 
c Menafsirkan hasil evaluasi 

(5) Tindak Lanjut 
a Menetapkan jenis dan arah tindak lanjut 
b Mengkomunikasikan rencana tindak lanjut kepada peserta 

layanan dan pihak terkait 
c Melaksanakan rencana tindak lanjut 

(6) Laporan 
a Menyusun laporan pelaksanaan layanan penguasaan konten 
b Menyampaikan laporan kepada pihak terkait 
c Mendokumentasikan laporan layanan 

 
2.3.7 Evaluasi Pelaksanaan Layanan Penguasaan Konten 

Penilaian hasil kegiatan pelayanan konseling dilakukan melalui:  

(1) Penilaian segera (LAISEG), yaitu penilaian pada akhir setiap jenis 

layanan dan kegiatan pendukung konseling untuk mengetahui perolehan 

peserta didik yang dilayani. 
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(2) Penilaian jangka pendek (LAIJAPEN), yaitu penilaian dalam waktu 

tertentu (satu minggu sampai dengan satu bulan) setelah satu jenis layanan 

dan atau kegiatan pendukung konseling diselenggarakan untuk mengetahui 

dampak layanan/kegiatan terhadap peserta didik. 

(3) Penilaian jangka panjang (LAIJAPANG), yaitu penilaian dalam waktu 

tertentu (satu bulan sampai dengan satu semester) setelah satu atau 

beberapa layanan dan kegiatan pendukung konseling diselenggarakan 

untuk mengetahui lebih jauh dampak layanan dan atau kegiatan 

pendukung konseling terhadap peserta didik. 

Penilaian proses kegiatan pelayanan konseling dilakukan melalui analisis 

terhadap keterlibatan unsur-unsur sebagaimana tercantum di dalam SATLAN dan 

SATKUNG, untuk mengetahui efektifitas dan efesiensi pelaksanaan kegiatan.  

 

2.4 Teknik Modeling 

2.4.1 Pengertian Teknik Modeling 

Modeling merupakan teori yang yang dikembangkan oleh Bandura, 

dimana menurut Anni,dkk (2004:26) menyatakan bahwa “modeling adalah 

meniru perilaku orang lain dan pengalaman yang dialami oleh orang lain, atau 

meniru keberhasilan atau kegagalan dari orang lain”. Dinyatakan pula bahwa 

belajar pada diri individu tidak dibentuk oleh konsekuensi atas perilaku yang 

ditampilkan, namun belajar secara langsung dari model. 

Mappiare (2004:211) menyatakan bahwa “modeling merupakan konsep 

dari Bandura bagi proses mereproduksi tingkah laku yang dipelajari melalui 



45 

 

mengobservasi orang lain, aktifitas / symbol selaku contoh; dengan kata lain,suatu 

teknik memanfaatkan suatu model atau contoh sebagai alat mempermudah 

perubahan tingkah laku”. 

Teknik modeling yang dikembangkan Albert Bandura sering disebut juga 

observational learning, vicarious learning, imitation, dan role-playing. Teori 

modeling yang digunakan dalam konseling merujuk pada proses dimana seorang 

model mempertunjukan sebuah respon untuk dipelajari oleh pengamat atau 

observer. 

Seperti yang diungkapkan oleh Norman R. Stewart (1978:149) : 

The study of observational learning has been conducted under 
many different names-vicarious learning, observational 
learning, imitation, modeling, and role-playing. The term 
modelingis in current use in counseling and refers to the 
process ini which a performer or model demonstrates a 
response to be learned by an observer. 

 
Kemudian Corey (1995:426) mengemukakan bahwa “istilah permodelan, 

belajar dengan mengamati, menirukan, belajar sosialisasi dan belajar dengan 

menggantikan (vicarious learning) berarti proses berbuat yang dilakukan oleh 

perilaku seseorang atau kelompok (model) sebagai stimulus terjadinya pikiran, 

sikap, dan perilaku yang serupa dipihak pengamat”.  

Sedangkan menurut Sugiharto (2006) mengemukakan bahwa 

“pembentukan tingkah laku dengan model diigunakan untuk membentuk tingkah 

laku baru pada klien, dan memperkuat tingkah laku yang sudah terbentuk”. 

Konselor menunjukkan kepada klien tentang tingkah laku model, dapat 

menggunakan model audio, model fisik, model hidup atau lainnya yang teramati 

dan dipahami jenis tingkah laku yang hendak dicontoh. 
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2.4.2 Manfaat Teknik Modeling 

Modeling mempunyai beberapa kegunaan dalam konseling, yang dapat 

membantu klien untuk : 

(1) Mempelajari sikap, perilaku, ataupun respon yang baru 

(2) Mengubah sikap, perilaku atau respon yang sebelumnya berperan 

sebagai penghambat 

(3) Mengurangi atau menghilangkan sikap, perilaku atau respon yang 

tidak pantas atau tidak tepat 

 

Hal tersebut senada dengan apa yang dinyatakan oleh Stewart, (1978:150)  

Modeling has a number of uses in counseling. Counselor can 
use modeling to help clients: (a) learn new responses, (b) 
engage in previously inhibited responses, and (c) eliminate or 
reduce inappropriate responses. 

 
 

2.4.3 Sumber-sumber Modeling 

Ada beberapa sumber-sumber model yang dapat digunakan dalam 

modeling, antara lain: 

(1) The client as his or her own model, clien sendiri yang menjadi model, 

bisa dengan role playing. 

(2) The counselor as a model, konselor sebagai model. 

(3) Environmental models, lingkungan sosial digunakan sebagai model. 

(4) Simbolic models, dapat berupa film, videotape, audiotape, gambar, dll. 

(Stewart, 1978:156-157). 
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(5) “Covert modeling, klian diajak untuk membayangkan seseorang 

melakukan perilaku yang ingin dipelajari” (Sciarra, 2004: 65). 

 

2.4.4 Tahap-tahap Modeling 

Bandura (1997:89) menyatakan ada beberapa tahap dalam modeling, 

yaitu: 

(1) Tahap attentional merupakan proses menentukan secara selektif apa 
yang harus diamati dari banyak pengaruh modeling dan informasi apa 
yang didapat dari peristiwa atau aktifitas yang diperagakan secara terus 
menerus. Sejumlah faktor mempengaruhi explorasi dan lingkungan yang 
simbolis. Sebagian dari faktor ini melibatkan ketrampilan kognitif, 
prasangka, dan pilihan nilai dari observer. Faktor lainnya dihubungkan 
dengan salience, daya pikat, dan nilai fungsional dari aktivitas model itu 
sendiri. 

(2) Tahap retensi melibatkan proses yang aktif dari pengubahan dan 
pembetukan kembali informasi tentang aktifitas atau peristiwa yang 
diperagakan. Ditahap ini dimungkinkan observer untuk menciptakan 
jenis tindakan baru yang cocok atau melampaui apa yang dilihat atau 
terdengar. 

(3) Tahap reproduksi merupakan tahap dimana konsepsi diterjemahkan ke 
dalam macam tindakan yang sesuai. Pada awalnya kita melihat bahwa 
proses penerjemahan dicapai melalui suatu proses mencocokan konsep. 
Proses tersebut membimbing dalam pembentukan dan penentuan pola 
perilaku atau tindakan. Kemudian tindakan tersebut dibandingkan 
dengan konsep dari model. Selanjutnya tindakan itu dimodifikasi dengan 
dasar perbandingan informasi untuk mencapai kesesuaian antara konsep 
dan tindakan. 

(4) Tahap ke-empat dari tahap modeling adalah tahap motivasonal. Teori 
sosial kognitif membedakan antara apa yang didapat dan apa yang 
dicapai, sebab orang-orang tidak melaksanakan segalanya yang telah 
mereka pelajari. Orang lebih suka memperlihatkan perilaku dari 
modeling jika perilaku tersebut mengakibatkan hasil yang bernilai atau 
dihargai dibandingkan jika perilaku tersebut tidak berefek diperolehnya 
penghargaan atau bahkan sebaliknya, efek hukuman yang diperoleh. 
 
 

Tahap-tahap modeling menurut Bandura di atas dijelaskan pula oleh  

Anni,dkk (2004:26) sebagai berikut : 
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(1) Tahap perhatian, dalam tahap ini individu memperhatikan model yang 
menarik, berhasil, atraktif, dan populer. Melalui memperhatikan model 
ini, individu dapat meniru bagaimana cara berpikir dan bertindak orang 
lain, serta penampilan model di hadapan orang lain. Guru di dalam kelas 
dapat menarik perhatian siswa dengan cara menyampaikan petunjuk 
belajar yang jelas dan menarik, dan memotivasi siswa untuk 
memperhatikan materi yang hendak disajikan. 

(2) Tahap retensi. Dalam tahap ini apabila guru telah memperoleh perhatian 
siswa, guru memodelkan perilaku yang akan ditiru oleh siswa dan 
memberi kesempatan kepada siswa untuk mempraktikannya atau 
mengulangi model yang telah ditampilkan. 

(3) Tahap reproduksi. Dalam tahap ini siswa mencoba menyesuaikan diri 
dengan perilau model. Misalnya, setelah siswa mengamati cara 
memukul bola tenis yang diperagakan oleh guru dan mempraktikannya 
beberapa kali, siswa kemudian diminta membuat pukulan seperti yang 
dilakukan oleh gurunya. 

(4) Tahap motivasional. Dalam tahap ini, siswa akan menirukan model 
karena merasakan bahwa melakukan pekerjaan yang baik akan 
meningkatkan kesempatan untuk memperoleh penguatan. Misalnya, 
siswa meniru cara bermainnya pemain tenis yang sudah popular dan 
berharap menjadi petenis yang popular pula. Tahap motivasional dari 
belajar melalui pengamatan di dalam kelas umumnya disebabkan oleh 
pujian yang diberikan oleh guru karena siswa mampu menyesuaikan diri 
dengan model yang disampikan oleh guru, dan mereproduksinya karena 
telah mempelajari tentang apa yang diakukan oleh guru. 

 

2.5 Layanan Penguasaan Konten dengan Teknik Modeling 

2.5.1 Pengertian 

Layanan penguasaan merupakan konten layanan yang membantu peserta 

didik menguasai konten tertentu, terutama kompetensi dan atau kebiasaan yang 

berguna dalam kehidupan di sekolah, keluarga, dan masyarakat. 

Prayitno dalam Tohirin (2007:158) menyebutkan bahwa “layanan 

penguasaan konten merupakan layanan bantuan kepada individu (siswa) baik 

sendiri maupun dalam kelompok untuk menguasai kemampuan atau kompetensi 

tertentu melalui kegiatan belajar”. 
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Sedangkan modeling, adalah meniru perilaku orang lain dan pengalaman 

yang dialami oleh orang lain, atau meniru keberhasilan atau kegagalan dari orang 

lain. Dinyatakan pula bahwa “belajar pada diri individu tidak dibentuk oleh 

konsekuensi atas perilaku yang ditampilkan, namun belajar secara langsung dari 

model” (Anni dkk, 2004:26). 

Corey (1996:426) mengemukakan bahwa “istilah permodelan, belajar 

dengan mengamati, menirukan, belajar sosialisasi dan belajar dengan 

menggantikan (vicarious learning) berarti proses berbuat yang dilakukan oleh 

perilaku seseorang atau kelompok (model) sebagai stimulus terjadinya pikiran, 

sikap, dan perilaku yang serupa dipihak pengamat”. 

Berdasarkan teori mengenai layanan penguasaan konten dan modeling 

diatas, maka dapat disimpulkan bahwa layanan penguasaan konten dengan teknik 

modeling adalah layanan dalam bimbingan dan konseling dimana siswa yang 

mendapat layanan ini diharapkan dapat menguasai konten tertentu, bisa berupa 

sikap, pola pikir, ataupun perilaku yang dapat mengembangan diri mereka, melaui 

proses observasi terhadap suatu model tertentu yang bertujuan agar siswa dapat 

mencontoh dan mengaplikasikan pola pikir, sikap serta perilaku model tersebut. 

 

2.5.2 Format Pelaksanaan Layanan Penguasaan Konten dengan Teknik 

Modeling 

 

Berdasarkan teori mengenai pelaksanaan layanan penguasaan konten di 

bagian sebelumnya, dan mempertimbangkan penggunaan teknik modeling, maka 
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layanan penguasaan konten dengan teknik modeling dapat dilaksanakan dengan 

format sebagai berikut :  

(1) Klasikal ,yaitu format kegiatan layanan bimbingan dan konseling  yang 

melayani sejumlah peserta didik dalam satu kelas. Dalam format ini, layanan 

penguasaan konten dengan teknik modeling, dapat dilaksanakan dengan 

beberapa cara yaitu; konselor dapat berperan sebagai model, atau siswa itu 

sendiri yang berperan sebagai model melalui role playing, ataupun melalui 

pemutaran film, videotape dan audiotape. Dan dapat pula mengundang 

narasumber sebagai modelnya. 

(2) Kelompok, yaitu format kegiatan layanan bimbingan dan konseling yang 

melayani sejumlah peserta didik melalui kegiatan di luar kelas atau 

lapangan. Dalam format ini, layanan penguasaan konten dengan teknik 

modeling dapat dilaksanakan hanya pada sejumlah siswa tertentu dengan 

mempertimbangkan konten dan efektivitas layanan. Kegiatan ini dapat 

dilakukan di dalam ruangan atau membawa siswa mengobservasi secara 

langsung sumber model di luar lingkungan sekolah. 

 

2.5.3 Operasionalisasi 

Operasionalisasi layanan penguasaan konten dengan teknik modeling pada 

dasarnya mengikuti pola layanan penguasaan konten secara umum, hanya saja 

dalam proses dan tahap-tahap layanan, diimplementasikan atau digunakanlah 

proses dan tahap-tahap modeling. Secara lebih rinci, operasionalisasi layanan ini 

dapat dijabarkan sebagai berikut : 
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(1) Perencanaan 

a Menetapkan subyek atau peserta layanan 

b Menetapkan dan menyiapkan konten yang akan dipelajari secara rinci 

dan kaya 

c Menetapkan proses dan langkah-langkah layanan : 

d Menetapkan dan menyiapkan fasilitas layanan, termasuk media dengan 

perangkat keras dan lunaknya 

e Menyiapkan kelengkapan administrasi 

(2) Pelaksanaan 

a Melaksanakan kegiatan layanan melalui pengorganisasian proses 

penguasaan konten 

b Mengimplementasikan high-touch dan high-tech dalam proses 

penguasaan konten. 

(3) Evaluasi 

a Menetapkan materi evaluasi 

b Menetapkan prosedur evaluasi 

c Menyusun instrument evaluasi 

d Mengaplikasikan instrument evaluasi 

e Mengolah hasil aplikasi instrument 

(4) Analisis Hasil Evaluasi 

a Menetapkan norma / standar evaluasi 

b Melakukan analisis 

c Menafsirkan hasil evaluasi 
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(5) Tindak Lanjut 

a Menetapkan jenis dan arah tindak lanjut 

b Mengkomunikasikan rencana tindak lanjut kepada peserta layanan dan 

pihak terkait 

c Melaksanakan rencana tindak lanjut 

(6) Laporan 

a Menyusun laporan pelaksanaan layanan penguasaan konten 

b Menyampaikan laporan kepada pihak terkait 

c Mendokumentasikan laporan layanan 

 

2.6 Pengembangan Karakter Entrepreneur Melalui Layanan Penguasaan 
Konten Dengan Teknik Modeling 
 

Karakter pokok dari seorang entrepreneur diantaranya adalah memiliki 

internal locus of control, dimana ia mampu menyikapi keberhasilan dan 

kegagalan sebagai hasil jerih payah dari kemampuan, kemauan dan usahanya 

sendiri. Dari sikap ini maka muncul kemauan untuk bertanggung jawab, 

bermotivasi tinggi, berdaya juang tinggi serta berani mengambil resiko. 

Karakter selanjutnya adalah mempunyai keinginan dan kebutuhan yang 

tinggi akan prestasi (need for achievement) serta keinginan yang kuat untuk 

mandiri dan bebas menentukan pilihan hingga mampu untuk cepat mengambil 

keputusan (need for independent). 

Untuk mengembangkan karakter tersebut pada diri siswa pada intinya 

adalah pengubahan pola pikir serta melatih siswa agar bersikap dan bertindak 

seperti halnya seorang entrepreneur dengan mendayagunakan potensi yang ada 
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pada diri siswa. Sehingga dengan kata lain upaya ini merupakan upaya 

pembelajaran pada diri siswa untuk dapat mengembangkan potensi yang 

hakikatnya telah ada pada setiap diri siswa. 

Pihak yang mempunyai kapabilitas dan kualifikasi untuk melakasanakan 

upaya mengembangkan karakter entrepreneur pada diri siswa adalah guru 

pembimbing melalui berbagai layanan bimbingan konseling yang ada. Karena 

untuk mengembangkan potensi diri siswa sudah merupakan tugas dan kewajiban 

seorang guru pembimbing. Selain itu guru pembimbing mempunyai porsi waktu 

yang lebih fleksibel dari pada guru mata pelajaran sehingga mampu mengatur 

jadwal pertemuan dengan siswa sesuai kebutuhan dan kemampuan. 

Karena pengembangan karakter entrepreneur ini adalah sebuah upaya 

pembelajaran untuk mengubah pola pikir dan melatih siswa agar mampu bersikap 

dan bertindak sepertihalnya seorang entrepreneur, maka guru pembimbing dapat 

menggunakan layanan penguasaan konten. Dengan landasan bahwa layanan 

penguasaan konten merupakan layanan yang membantu peserta didik menguasai 

konten tertentu, terutama kompetensi dan atau kebiasaan yang berguna dalam 

kehidupan di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Tentu saja termasuk di dalamnya 

adalah konten-konten mengenai karakter entrepreneur. 

Untuk melatih siswa bersikap dan bertindak seperti halnya seorang 

entrepreneur, maka diperlukan suatu teknik yang dapat mengomodir hal tersebut 

bersama-sama dengan layanan penguasaan konten. Salah satu teknik yang dapat 

digunakan adalah teknik modeling. 
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Modeling adalah meniru perilaku orang lain dan pengalaman yang dialami 

oleh orang lain, atau meniru keberhasilan atau kegagalan dari orang lain, dimana 

bahwa belajar pada diri individu tidak dibentuk oleh konsekuensi atas perilaku 

yang ditampilkan, namun belajar secara langsung dari model. Dengan teknik ini, 

siswa dapat berlatih untuk meniru sikap dan tindakan model yang 

merepresentrasikan karakter entrepreneur. 

 

2.5.1  Format Layanan 

Format layanan penguasan konten dengan teknik modeling secara teoritis 

dapat dilakukan melalui format klasikal, kelompok, bahkan dapat dilakukan 

secara individual.  

Dengan mempertimbangkan konten yang akan dipelajari adalah karakter 

entrepreneur serta penggunaan proses dan tahap-tahap teknik modeling, maka 

layanan ini akan lebih efektif jika dilaksanakan dalam format kelompok. Dengan 

jumlah peserta peneriman layanan yang tidak terlalu sedikit dan juga tidak terlalu 

banyak, diharapkan peserta akan lebih terfokus, dan teknik modeling akan lebih 

efektif dan efisien. 

 

2.5.2  Materi 

Materi yang akan disampaikan pada layanan ini, tentu saja berisi konten-

konten mengenai karakter entrepreneur yang dapat dipelajari oleh siswa. Dimana 

telah dipaparkan pada sub bab karakter entrepreneur, bahwa beberapa ciri karakter 

entrepreneur yaitu : 
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(1) Internal Locus of Control 

(a) Meyakini bahwa keberhasilan sebagai hasil jerih payah usaha dan 

kemampuan sendiri. 

(b) Meyakini bahwa kegagalan merupakan dampak dari kurang 

optimalnya usaha yang dilakukan. 

(2) Need for achievement 

(a) Kemauan yang tinggi untuk belajar 

(b) Memerlukan umpan balik yang segera untuk melihat keberhasilan 

atau kegagalan 

(c) Memiliki tanggung jawab yang tinggi. 

(d) Berani menghadapi resiko 

(3) Need for independent 

(a) Tidak bergantung pada orang lain 

(b) Kreatif dan inofatif 

Merujuk pada ciri tersebut, maka materi dalam layanan ini yaitu : 

(1) Makna dan sosok entrepreneur 

(2) Modal awal menjadi entrepreneur 

(3) Kemandirian seorang entreprenuer 

(4) Kreatifitas seorang entrepreneur 

(5) Kiat menghadapi resiko 

(6) Memulai bisnis baru 

(7) Menyikapi kesuksesan 

(8) Menyikapi kegagalan 
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2.5.3  Operasionalisasi 

Dengan memperhatikan mengenai konsep dan praksis pengembangan 

karakter entrepreneur, layanan penguasaan konten dan teknik modeling, dan 

layanan penguasaan konten dengan teknik modeling, maka pengembangan 

karakter melalui layanan penguasaan konten dengan teknik modeling secara 

operasional dapat dilaksanakan sebagai berikut : 

(1) Perencanaan 

a Menetapkan subyek atau peserta layanan 

b Menetapkan dan menyiapkan konten yang akan dipelajari secara rinci 

dan kaya ( berupa materi serta menyiapkan model ). 

c Menetapkan proses dan langkah-langkah layanan : 

• Tahap perhatian, dalam tahap ini siswa memperhatikan model 

yang dikondisikan untuk memunculkan aspek atau ciri dari 

karakter entrepreneur. Melalui memperhatikan model ini, 

individu dapat meniru bagaimana cara berpikir dan bertindak 

model. Konselor atau model berusaha menarik perhatian siswa 

dengan cara menyampaikan petunjuk belajar yang jelas dan 

menarik, dan memotivasi siswa untuk memperhatikan materi 

yang hendak disajikan. 

• Tahap retensi. Dalam tahap ini apabila siswa telah benar-benar 

fokus, konselor / model memodelkan perilaku yang akan ditiru 

oleh siswa dan memberi kesempatan kepada siswa untuk 
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mempraktikannya atau mengulangi model yang telah 

ditampilkan. 

• Tahap reproduksi. Dalam tahap ini siswa mencoba 

menyesuaikan diri dengan perilau model. Misalnya, setelah siswa 

mengamati cara menghadapi tantangan dan resiko yang 

diperagakan oleh model, dan mempraktikannya beberapa kali, 

siswa kemudian diminta melakukan cara seperti yang dilakukan 

oleh model. 

• Tahap motivasional. Dalam tahap ini, siswa akan menirukan 

model karena merasakan bahwa melakukan pekerjaan yang baik 

akan meningkatkan kesempatan untuk memperoleh penguatan. 

Misalnya, siswa meniru cara menjadi orang yang percaya diri 

dan berharap menjadi yang percaya diri pula. Tahap motivasional 

dari belajar melalui pengamatan di dalam kelas umumnya 

disebabkan oleh pujian yang diberikan oleh guru karena siswa 

mampu menyesuaikan diri dengan model yang disampikan oleh 

guru, dan mereproduksinya karena telah mempelajari tentang apa 

yang dilakukan oleh guru. 

d Menetapkan dan menyiapkan fasilitas layanan, termasuk media dengan 

perangkat keras dan lunaknya 

e Menyiapkan kelengkapan administrasi 
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(2) Pelaksanaan 

a Melaksanakan kegiatan layanan melalui pengorganisasian proses 

penguasaan konten dengan teknik modeling. 

b Mengimplementasikan high-touch dan high-tech dalam proses 

penguasaan konten dengan teknik modeling. 

(3) Evaluasi 

a Menetapkan materi evaluasi 

b Menetapkan prosedur evaluasi 

c Menyusun instrument evaluasi 

d Mengaplikasikan instrument evaluasi 

e Mengolah hasil aplikasi instrument 

(4) Analisis Hasil Evaluasi 

a Menetapkan norma / standar evaluasi 

b Melakukan analisis 

c Menafsirkan hasil evaluasi 

(5) Tindak Lanjut 

a Menetapkan jenis dan arah tindak lanjut 

b Mengkomunikasikan rencana tindak lanjut kepada peserta layanan dan 

pihak terkait 

c Melaksanakan rencana tindak lanjut 

(6) Laporan 

a Menyusun laporan pelaksanaan layanan penguasaan konten 

b Menyampaikan laporan kepada pihak terkait 
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c Mendokumentasikan laporan layanan 

 

2.7  Hipotesis 

Berdasarkan uraian landasan teori diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis 

penelitian : Hipotesis kerja ( Ha ), yaitu “Karakter entrepreneur dapat 

dikembangkan melalui layanan penguasaan konten dengan teknik modeling pada 

siswa kelas X Jurusan Boga SMK N 6 SEMARANG tahun pelajaran 2009/2010”. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai metode penelitian yang digunakan. 

Adapun langkah-langkah yang harus ditentukan adalah jenis penelitian dan desain 

penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode dan alat 

pengumpulan data, validitas dan reabilitas instrument, serta teknik analisis data. 

 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

3.1.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen, yaitu dengan memberi 

perlakuan berupa kegiatan layanan penguasaan konten dengan teknik modeling, 

dimana dari perlakuan ini diharapkan dapat mengembangkan karakter 

entrepreneur siswa. 

Penelitian ekperimen itu sendiri adalah “suatu cara untuk mencari 

hubungan sebab akibat (hubungan kausal) antara dua faktor yang sengaja 

ditimbulkan oleh peneliti dengan mengeliminasi atau mengurangi atau 

menyisihkan faktor-faktor lain yang bisa mengganggu” (Arikunto, 2002:3). 

Ekperimen selalu dilakukan dengan maksud untuk melihat akibat dari suatu 

perlakuan (treatment). Dengan penelitian eksperimen, diharapkan dapat 

memperoleh informasi mengenai efek variabel satu terhadap variabel yang lain. 

3.1.2 Desain Penelitian 

Nasir (1988 : 99) menyatakan bahwa “penelitian ekperimen dibagi 

menjadi dua desain yaitu pre-ekperimental dan true-ekperimental design”.  Dalam 
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penelitian ini, peneliti menggunakan pre-ekperimental design atau disebut juga 

“quasi experiment” atau ekperimen pura-pura. Alasan penelitian ini termasuk 

penelitian dengan desain pre ekperimen karena penelitian ini belum memenuhi 

persyaratan seperti cara ekperimen yang dikatakan ilmiah mengikuti peraturan-

peraturan tertentu. 

Penelitian pre ekperimen terdapat tiga jenis desain, yaitu (a) one shot case 

study, (b) Pre test and post test, dan (c) Static group comparison.  Penelitian ini 

menggunakan desain Pre test and post test karena dalam penelitian ini 

pengukuran dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebelum ekperimen dan 

sesudah ekperimen. Pengukuran yang dilakukan sebelum ekperimen disebut pre 

test, dan pengukuran sesudah ekperimen disebut post test. 

Proses dalam penelitian ini dapat dilihat pada bagan di bawah ini : 

 
 

Gambar 3.1. Desain Penelitian 
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Tabel 3.1 
Rencana Pemberian Layanan Penguasaan Konten dengan Teknik Modeling 

 
No. Tanggal Kegiatan/ Topik Permasalahan Waktu Tempat 

1. 5 Februari 2010 Pre Test  skala karakter entrepreneur. 45 mnt Ruang C3b 

2. 6 Februari 2010 

10 Februari 2010 

13 Februari 2010 

17 Februari 2010 

20 Februari 2010 

24 Februari 2010 

27 Februari 2010 

3 Maret 2010 

Materi “Makna dan Sosok Entrepreneur”. 

Materi “Modal Awal Menjadi Entrepreneur”. 

Materi “Kemandirian Seorang Entrepreneur”. 

Materi “Kreatifitas Seorang Entrepreneur”. 

Materi “Kiat Menghadapi Resiko”. 

Materi “Memulai Bisnis Baru”. 

Materi “Menyikapi Kesuksesan”. 

Materi “Menyikapi Kegagalan” 

45 mnt 

45 mnt 

45 mnt 

45 mnt 

45 mnt 

60 mnt 

45 mnt 

45 mnt 

Ruang C3b 

Ruang C3b 

Ruang C3b 

Ruang C3b 

Ruang C3b 

Ruang C3b 

Ruang C3b 

Ruang C3b 

3. 6 Maret 2010 Post test skala karakter entrepreneur. 45 mnt Ruang C3b 

 
Dari gambar 3.1 dan tabel 3.1 dapat diuraikan hal-hal yang dilakukan 

dalam pelaksanaan penelitian ini yaitu: 

 

3.1.2.1 Melaksanan Pre Test 

Pemberian pre test dilakukan untuk mengetahui karakter entrepreneur siswa 

sebelum diberi layanan penguasaan konten dengan teknik modelling. Adapun alat 

ukurnya dengan menggunakan skala karakter entrepreneur dan hasil dari pre-test 

ini akan menjadi data perbandingan pada post-test.  
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3.1.2.2 Treatment 

pelaksanaan yang diberikan adalah berupa layanan penguasaan konten 

dengan teknik modelling yang dipadukan dengan motode ceramah, diskusi dan 

tanya jawab. Layanan ini diberikan dengan tujuan meningkatkan tingkat karakter 

entrepreneur dalam diri siswa. 

Ada tiga jenis model yang digunakan oleh peneliti, yaitu : (1) covert 

modelling yaitu dengan mengajak siswa membayangkan suatu perilaku, (2) 

symbolic modelling yaitu dengan penokohan menggunakan simbol seperti 

deskripsi cerita, film, dan audio visual, (3) real live modelling yaitu dengan 

menghadirkan seorang entrepreneur secara langsung kepada siswa. Siswa 

melakukan proses belajar atau menguasai konten karakter entrepreneur melalui 

model-model tersebut. 

Layanan penguasaan konten dengan teknik modeling ini diberikan pada jam 

bimbingan dan konseling sebanyak delapan kali pertemuan dengan durasi waktu 

kurang lebih selama 45 sampai 60 menit. Hal ini juga disesuaikan dengan 

kesanggupan dan kesepakatan dengan siswa. 

Berikut uraian singkat pelaksanaan treatment layanan penguasaan konten 

dengan teknik modeling : 

(1) Pertemuan pertama 

a) Mengadakan Rapport dan menjelaskan tujuan pemberian  layanan 

b) Menjelaskan materi tentang “Makna dan sosok entrepreneur” 

c) Covert modelling  : 
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- Siswa diajak untuk membayangkan sosok entrepreneur yang mereka 

ketahui. 

- Membayangkan bagaimana sifat, sikap dan perilaku entrepreneur 

tersebut. 

d) Menyimpulkan sifat, sikap dan perilaku yang menjadi ciri dari 

entrepreneur secara umum. 

e) Menyimpulkan uraian meteri layanan dan mengadakan evaluasi 

(2) Pertemuan kedua 

a) Review singkat hasil pertemuan sebelumnya 

b) Menjelaskan materi tentang materi “Modal awal menjadi entrepreneur” 

c) Simbolic modelling : pemaparan contoh secara deskripsi naratif  pendapat 

beberapa pengusaha mengenai modal awal menjadi entrepreneur. 

d) Memberikan kesempatan siswa untuk bertanya 

e) Menyimpulkan uraian meteri layanan dan mengadakan evaluasi 

(3) Pertemuan ketiga 

a) Menjelaskan materi tentang “Kemandirian Seorang Entrepreneur” 

b) Simbolic modelling : penyajian contoh kemandirian seorang entrepreneur 

secara deskriptif naratif 

c) Memberikan kesempatan siswa untuk bertanya 

d) Menyimpulkan uraian meteri layanan dan mengadakan evaluasi 

(4) Pertemuan keempat 

a) Menjelaskan materi tentang materi “Kreatifitas Seorang Entrepreneur” 

b) Simbolic modelling kreatifitas seorang pengusaha. 
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c) Covert modelling : siswa diajak membayangkan menjadi seorang 

pengusaha yang memiliki ide kreatif. 

d) Siswa mendeskripsikan secara tertulis apa yang telah dibayangkan pada 

kegiatan covert modeling. 

e) Menyimpulkan uraian meteri layanan dan mengadakan evaluasi 

(5) Pertemuan kelima 

a) Menjelaskan materi tentang materi “Kiat menghadapi resiko” 

b) Modeling (berupa deskripsi contoh pengusaha dalam mengghadapi resiko) 

c) Memberikan kesempatan siswa untuk bertanya 

d) Menyimpulkan uraian meteri layanan dan evaluasi 

(6) Pertemuan Keenam 

a) Menjelaskan tujuan pemberian  layanan 

b) Modeling : Pemaparan kiat memulai bisnis baru oleh seorang pengusaha 

c) Memberikan kesempatan siswa untuk bertanya 

d) Menyimpulkan uraian meteri layanan dan evaluasi 

(7) Pertemuan ketujuh 

a) Menjelaskan materi tentang materi “Menyikapi kesuksesan” 

b) Simbolik modeling : penyajian secara deskriptif naratif  contoh pengusaha 

dalam menyikapi kesuksesan 

c) Memberikan kesempatan siswa untuk bertanya 

d) Menyimpulkan uraian meteri layanan dan evaluasi 

(8) Pertemuan kedelapan 

a) Menjelaskan materi tentang materi “Menyikapi kegagalan” 



66 

 

b) Penyajian secara deskriptif naratif contoh pengusaha dalam menyikapi 

kegagalan 

c) Memberikan kesempatan siswa untuk bertanya 

d) Menyimpulkan uraian meteri layanan dan evaluasi 

 

3.1.2.3 Melaksanakan Post Test 

Setelah mendapat treatment berupa layanan penguasaan konten dengan 

teknik modeling, siswa melaksanakan post test untuk mengetahui ada tidaknya 

perkembangan karakter entrepreneur pada diri mereka setelah belajar mengenai 

karakter entrepreneur melalui layanan penguasan konten dengan teknik modeling. 

 

3.2 Variabel Penelitian 

3.2.1 Identifikasi Variabel 

Secara umum jenis variabel ada dua yaitu variabel terikat dan variabel 

bebas. “Variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. 

Sedangkan variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain” 

(Sudjana, 2004: 24). Dalam penelitian ini ada dua variabel yakni karakter 

entrepreneur sebagai variabel terikat dan layanan penguasaan konten dengan 

teknik modeling sebagai variabel bebas. 

 

3.2.2 Hubungan Antar Variabel 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu karakter entrepreneur dan 

layanan penguasaan konten dengan teknik modeling. Hubungan antara kedua 

variabel ini adalah sebagai berikut : 
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  X = Layanan penguasaan konten dengan teknik modeling 
  Y = Karakter entrepreneur 
 

Gambar 3.2 Hubungan antar Variabel 

Dari gambar 3.2 tersebut di atas menggambarkan bahwa karakter 

entrepreneur sebagai variabel terikat dipengaruhi oleh karakter entrepreneur 

sebagai variabel bebasnya. 

 

3.2.3 Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional adalah definisi yang disusun berdasarkan apa yang 

dapat diamati dan diukur tetang variabel itu. Definisi operasional penelitian ini 

adalah: 

 

3.2.3.1 Karakter Entrepreneur 

Hakikat karakter entrepreneur adalah sifat-sifat dan ciri-ciri psikologis  

yang mencerminkan seorang entrepreneur. Yaitu mempunyai internal locus of 

control, mempunyai kebutuhan untuk berprestasi (need for achievement) dan 

mempunyai tekad kuat untuk independent (need for independent). 

 

3.2.3.2 Layanan Penguasaan Konten dengan Teknik Modeling 

Layanan penguasaan konten dengan teknik modeling merupakan layanan 

yang bertujuan agar siswa menguasai konten tertentu, bisa berupa sikap, pola 

pikir, ataupun perilaku yang dapat mengembangkan diri mereka, melalui proses 

X 
(Variabel Bebas)

Y 
(Variabel Terikat) 
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observasi terhadap suatu model tertentu yang bertujuan agar siswa dapat 

mencontoh dan mengaplikasikan pola pikir, sikap serta perilaku model tersebut 

 

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.3.1 Populasi 

“Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian” (Arikunto, 1998: 115). 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan populasi 

adalah keseluruhan subyek penelitian yang paling sedikit mempunyai satu sifat 

yang sama. 

Untuk keperluan dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah 

siswa kelas X SMK N 6 Semarang Tahun Pelajaran 2009/2010 jurusan tata boga  

yang terdiri dari 78 orang siswa yang terdiri dari dua kelas yaitu kelas X Boga 1 

dan kelas X Boga 2. 

 

3.3.2 Sampel 

“Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diteliti” (Arikunto,  

1998: 117). Sedangkan menurut Sugiyono (2007: 118) ”sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi”. Bila populasi besar dan 

peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya 

karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan 

sampel dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya 

dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil populasi harus 

betul-betul representatif. 
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Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

Random Sampling, teknik sampling ini digunakan dengan pertimbangan sebagai 

berikut : 

(1) Populasi dalam penelitian ini adalah Siswa Kelas X Jurusan Boga SMK 

Negeri 6 Semarang yang berjumlah 78 orang siswa terdiri dari dua kelas : 

- Siswa Kelas X Boga 1 yang berjumlah 38 orang siswa 

- Siswa Kelas X Boga 2 yang berjumlah 40 orang siswa 

(2) Kondisi dari anggota populasi relatif homogen : 

- Berada pada strata yang sama yaitu kelas X jurusan boga. 

- Berada pada masa perkembangan yang sama yaitu masa remaja usia 

15-16 tahun. 

- Sama-sama telah mendapat mata pelajaran kewirausahaan. 

- Telah memiliki karakter entrepreneur. 

(3) Keterbatasan waktu, tenaga dan dana serta sulitnya mengatur jadwal 

pertemuan. 

Dengan pertimbangan tersebut, maka dari dua kelas yang ada, diambil 

salah satu menjadi sampel penelitian yaitu kelas X Boga 1 yang berjumlah 38 

orang siswa tanpa mempertimbangkan tingkatan karakter entrepreneur, baik itu 

sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah maupun sangat rendah semuanya mempunyai 

peluang yang sama. 
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3.4 Metode dan Alat Pengumpulan Data 

3.4.1 Metode Pengumpulan Data 

Mempertimbangkan data yang akan dikumpulkan berupa atribut-atribut 

psikologi mengenai karakter entrepreneur siswa yang, maka metode pengumpulan 

data yang digunakan adalah dengan menggunakan skala psikologi. Skala 

psikologi sebagai metode untuk pengukuran atribut psikologi ini mempunyai 

beberapa karakteristik. Azwar (2005: 5) menyatakan beberapa karakteristi dari 

skala psikologi sebagai berikut : 

(1) Data yang diungkap berupa konsep psikologis yang menggambarkan 
kepribadian individu. 

(2) Pertanyaan sebagai stimulus tertentu pada indikator perilaku guna 
memancing jawaban yang berupa refleksi dari keadaan subyek secara 
sadar, pertanyaan yang diajukan memang dirancang untuk 
mengumpulkan sebanyak mungkin indikasi dari aspek kepribadian 
yang lebih abstrak. 

(3) Responden tidak menyadari arah jawaban yang dikehandaki dan 
kesimpulan dari pertanyaan. 

(4) Respon terhadap skala psikologi diberi skor lewat penskalaan. 
(5) Skala psikologi hanya diperuntukkan untuk mengungkap atribut 

tunggal. 
(6) Hasil ukur skala psikologi harus teruji reliabilitasnya secara 

psikometris dikarenakan relevansi isi dan konteks kalimat yang 
digunakan sebagai stimulis pada skala psikologis lebih terbuka 
terhadap eror. 

(7) Validitas skala psikologis lebih ditentukan oleh kejelasan konsep 
psikologis yang hendak diukur dan operasionalisasinya. 
  

 
Sebagai metode untuk mengungkap atribut psikologis, skala psikologi 

memiliki kelebihan antara lain : “(1) jawaban bersifat proyektif, yaitu berupa 

proyeksi dari perasaan atau kepribadiannya, (2) responden tidak menyadari arah 

jawaban yang dikehendaki dan kesimpulan apa yang sesungguhnya diungkap oleh 

pertanyaan tersebut, (3) respon subyek tidak diklasifikasikan ‘benar’ atau ‘salah’ 
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semua jawaban dapat diterima sepanjang diberikan secara jujur dan sungguh-

sungguh” (Azwar, 2005: 4). 

Walaupun memiliki kelebihan, skala psikologi juga tetap memiliki 

beberapa kelemahan karena yang diukur adalah atribut psikologis. Kelemahan 

tersebut berkaitan dengan hal berikut: “(1) atribut psikologi bersifat latent atau 

tidak tampak, oleh sebab itu, apa yang kita miliki hanyalah konstrak yang tidak 

dapat diukur secara langsung, (2) hasil pengukuran tidak cukup komperhensif, (3) 

respon yang diberikan oleh subyek sedikit banyak dipengaruhi oleh variable-

variabel tidak relevan” (Azwar, 2005: 2). 

Untuk meminimalkan kelemahan tersebut, ada beberapa hal yang perlu 

dilakukan sebagai berikut : “(1) mengidentifikasi kawasan ukur dengan benar dan 

jelas, (2) mengoperasionalisasikan konsep atribut psikologis dengan tepat, (3) 

penulisan item harus sesuai dengan kaidah, (4) melakukan administrasi skala 

dengan hati-hati” (Azwar, 2005: 8-9). 

 

3.4.2 Alat Pengumpulan Data 

Memperhatikan jenis data dan metode pengumpulan data, maka skala yang 

digunakan yaitu skala karakter entrepreneur. Skala karakter entrepreneur 

dimaksudkan untuk mengetahui informasi tentang kondisi karakter entrepreneur 

pada diri siswa. Data yang diperoleh dari hasil skala karakter entrepreneur 

tersebut masih bersifat kualitatif. Agar dapat dianalisis secara kuantitatif maka 

jawaban dari responden diberi skor berdasarkan skala interval.  
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Skala karakter entrepreneur ini berbentuk pernyataan yang merupakan 

stimulus untuk memancing jawaban atau respon siswa dimana dari respon tersebut 

akan dapat diketahui kondisi indikator karakter entrepreneur. Adapun format 

respon serta skor yang digunakan dalam skala karakter entrepreneur ini adalah 

sebagai berikut :  

Tabel 3.2 
Penyekoran Kategori Jawaban Skala Karakter Entrepreneur 

 
Pernyataan positif Pertanyaan Negatif 
Jawaban Skor Jawaban Skor 

Sangat sesuai (SS) 5 Sangat sesuai  (SS) 1 
Sesuai (S) 4 Sesuai  (S) 2 
Kurang Sesuai (KS) 3 Kurang Sesuai (KS) 3 
Tidak Sesuai (TS) 2 Tidak Sesuai (TS) 4 
Sangat Tidak Sesuai 
(STS) 1 Sangat Tidak Sesuai(STS) 5 

 

”Kategorisasi dalam skala psikologi bersifat relatif, sehingga dapat 

ditetapkan secara subjektif besarnya luas interval yang mencakup setiap kategori 

yang diingankan selama penetapan tersebut berada dalam batas kewajaran dan 

dapat diterima akal” (Azwar, 2005: 108). 

Untuk kategorisasi tingkat karakter entrepreneur ini sendiri dibagi menjadi 

lima tingkatan yaitu : sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. 

Selanjutnya untuk menginterpretasikan tingkat karakter entrepreneur yang 

memiliki rentang skor 1-5, maka dilakukan perhitungan sebagai berikut : 

Prosentase skor maksimum = (5 : 5) x 100% = 100% 

Prosentase skor minimum = (1 : 5) x 100% = 20% 

Rentang prosentase  = 100% - 20% = 80% 

Panjang interval  = 80% : 5 = 16 
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Tabel 3.3 
Kriteria Penilaian Tingkat Karakter Entrepreneur 

 
Interval Kategori 

  84 % < % ≤  100% Sangat Tinggi 
68 % < % ≤  84% Tinggi 
52 % < % ≤  68 % Sedang 
36 % < % ≤  52 % Rendah 
20%  < % ≤  36 % Sangat Rendah 

 

Pada tahap awal, skala karakter entrepreneur ini disusun berdasarkan  

rumusan operasionalisasi konsep karakter entrepreneur berupa indikator-indikator 

karakter entrepreneur. Kemudian dari indikator tersebut disusunlah kisi-kisi 

instrument, dari kisi-kisi instrument tersebut lalu disusunlah item-item skala 

karakter entrepreneur. Langkah selanjutnya adalah pengujian validitas dan 

reliabilitas dari item-item dalam skala tersebut. Hasil dari uji coba itu kemudian 

dianalisis dan dilakukan revisi hingga terbentuk format akhir skala karakter 

entrepreneur. 

Langkah-langkah penyusunan instrument berupa skala karakter 

entrepreneur tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.3. Langkah Penyusunan Skala Karakter Entrepreneur 

Operasionalisasi Konsep 
Karakter Entrepreneur

Penyusunan Kisi‐kisi Skala 
Karakter Entrepeneur 

Penulisan Item 
Skala Karakter Entrepeneur

Uji Coba Analisis dan Revisi 
Item Skala Karakter Entrepeneur 

Format Akhir 
Skala Karakter Entrepeneur
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3.4.3 Kisi-kisi Instrumen 

Sebelum skala karakter entrepreneur disusun, terlebih dahulu disusun alat 

ukur yang sesuai dengan aspek yang akan diukur. Alat ukur ini berupa kisi-kisi 

yang di dalamnya terdiri dari variabel, komponennya dan indikatornya. Adapun 

kisi-kisi skala karakter entrepreneur ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.4 
Kisi-kisi Instrumen 

Variabel Sub 
Variabel 

Indikator Deskriptor No. Item ∑
(+) (-) 

Karakter 
Entrepreneu
r 

A. Internal Locus 
Of Control 

1. Meyakini bahwa 

keberhasilan lebih 

dipengaruhi oleh 

faktor internal 

dalam diri. 

2. Meyakini bahwa 

kegagalan lebih 

dipengaruhi oleh 

faktor internal 

dalam diri 

 

a Percaya bahwa 
keberhasilan merupakan 
buah dari kemauan dan 
kerja keras sendiri 

b Yakin bahwa kegagalan 
merupakan akibat dari 
kurang optimalnya 
usaha yang dilakukan 

 
 
 

1, 3 
 
 
 
 

5, 7 

2, 4 
 
 
 
 

6, 8 

 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Need For 
Achievement 
 

1. Kemauan yang 

tinggi untuk 

belajar 

a Tidak cepat puas 
terhadap suatu 
pencapaian 

b Senang mencari 
informasi baru 

9, 11 
 
 

13, 15 

10, 12 
 
 

14, 16 

 
 
8 

2. Memerlukan 

umpan balik yang 

segera untuk 

melihat 

keberhasilan atau 

kegagalan 

a.Segera meminta 
pendapat orang lain 
mengenai apa yang telah 
dikerjakan 

 
17, 18 

 
19, 20 

 
4 

3. Memiliki a Berani memimpin suatu 21, 23 22, 24  
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tanggung jawab 

yang tinggi 

kegiatan, organisasi / 
kelompok 

b Mengakui kesalahan jika 
memang bersalah 

c Berusaha memperbaiki 
kesalahan yang 
diperbuat. 

 
 

25, 27 
 

29, 31 

 
 

26, 28 
 

30, 32 

 
 
 

12 

4. Berani 

menghadapi 

resiko 

a Berani menghadapi 
kegagalan 

b Berani melakukan suatu 
hal yang sulit diprediksi 
seberapa besar potensi 
keberhasilan dan 
kegagalannya. 

 

33, 35 
 
 

37, 39 
 

41, 43 

34, 36 
 
 

38, 40 
 

42, 44 

 
 
 

12 

C. Need For 
Independent 

1. Tidak bergantung 

pada orang lain 

 

 

a Melakukan berbagai 
upaya dengan 
kemampuan sendiri dan 
tidak mudah menyerah 
dan meminta batuan 
orang lain ketika 
melaksanakan suatu 
kegiatan 

45, 47 46, 48 4 

 2. Kreatif dan 

inovatif 

a Melakukan pekerjaan 
dengan cara yang 
berbeda dari biasanya 

b Menemukan atau 
melakukan suatu hal 
baru dengan cara yang 
sudah umum digunakan 

c Melakukan suatu hal 
baru dengan cara yang 
baru pula 

 

49, 51 
 
 

53, 55 
 
 
 

57, 59 

50, 52 
 
 

54, 56 
 
 
 

58, 60 

1
2 

Jumlah Total Item 6
0 

 

3.5 Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

3.5.1 Validitas Instrumen 

“Validitas adalah alat ukur yang menunjuk pada ketepatan dan ketelitian 

suatu alat untuk mengukur apa yang seharusnya diukur” (Hadi, 2000: 102). 
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Validitas dalam hal ini, bertolak dari konstruksi teoritis tentang variabel yang 

hendak diukur oleh suatu jenis alat ukur. Kemudian dari konstrusi teoritik tersebut 

penyusun membuat definisi atau batasan yang akan dijadikan acuan validitasnya 

dengan konstruksi teoritis sebagai dasar dimana item-item tersebut dibuat. Dalam 

hal ini konstruksi teoritis yang dimaksud adalah karakter entrepreneur. 

Uji validitas yang digunakan adalah validitas internal. Validitas internal 

akan dicapai apabila terdapat kesesuain antara bagian-bagian instrumen dengan 

instrumen secara keseluruhan. Instrumen dikatakan validitas internal apabila 

setiap bagian instrumen mengandung misi intrumen secara keseluruhan, yaitu 

mengungkap data variabel yang dimaksud. ”Untuk menguji validitas dapat 

dilakukan dengan menguji korelasi skor-skor setiap item angket dengan skor total 

variabelnya. Suatu item instrumen valid jika nilai korelasinya adalah positif dan 

lebih besar atau sama dengan r tabel” (Juliandi, 2007) 

Berdasarkan hasil try out, terdapat 4 (empat) item yang tidak valid dari 

jumlah item keseluruhan sebanyak 60 item. Item tidak tersebut yaitu item nomor 

9, 14, 49, dan 53. Dengan pertimbangan bahwa item yang lain dapat mewakili 

setiap indikator, maka empat item tidak valid tersebut diabaikan dan 56 item yang 

lain dinyatakan layak untuk digunakan dalam penelitian. 

3.5.2 Reliabilitas 

“Reliabilitas adalah kondisi dimana suatu instrumen dapat dipercaya 

sebagai alat pengumpul” (Arikunto, 1998: 170 ). Dalam hal ini suatu alat ukur 

disebut mempunyai reliabilitas tinggi atau dapat dipercaya jika alat ukur itu 

mantap dan stabil, dapat diandalkan dan dapat diramalkan. 
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”Teknik Split Half digunakan untuk menilai apakah data hasil instrument 

dapat dipercaya/reliabel atau tidak. Nilai-nilai untuk pengujian reliabilitas berasal 

dari skor-skor item angket yang valid. Item yang tidak valid tidak dilibatkan 

dalam pengujian reliabilitas, instrumen memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi 

jika nilai koefisien yang diperoleh ≥0,60. Nilai koefisien tersebut dapat diperoleh 

melalui perhitungan dengan rumus Spearman Brown” (Juliandi, 2007). 

Berdasarkan hasil perhitungan rumus Spearman Brown diketahui bahwa 

nilai koefisien instrument sebesar 0,67. Nilai koefisien ini lebih besar dari 0,60 

sehingga dapat dinyatakan bahwa instrument ini reliabel. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Karena data dalam penelitian ini berdistribusi normal, dan bertujuan untuk 

membandingkan karakter entrepreneur pada diri siswa sebelum dan sesudah 

pemberian layanan penguasaan konten dengan teknik modeling, maka 

digunakanlah teknik analisis data t-test. 

Rumus yang digunakan yaitu: 

 

 

Keterangan: 

B = mean dari perbedaan pre test dan post test 

s = standar deviasi 

 N = subjek pada sample          (Sugiyono, 2007:250) 

n
s
B t 

B
=
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Dari hasil hitung tersebut dikonsultasikan dengan indeks tabel nilai t. Jika 

hasil analisis lebih besar dari indeks tabel t, maka karakter entrepreneur dapat 

dikembangkan melalui layanan penguasaan konten dengan teknik modeling. 

Guna mengambil keputusan menggunakan pedoman dengan taraf 

signifikasi 5 % dengan ketentuan: 

(1) Ho ditolak dan Ha diterima apabila t hitung lebih besar atau sama dengan t 

tabel. 

(2) Ho diterima dan Ha ditolak apabila t hitung lebih kecil dari t hitung lebih 

kecil dari t tabel. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai hasil penelitian dan pembahasan 

yang akan diuraikan secara diskriptif kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian ini 

mencakup tiga hal : karakter entrepreneur sebelum pelaksanaan layanan, karakter 

entrepreneur sesudah pelaksanaan layanan, dan perbedaan karakter entrepreneur 

antara sebelum dan sesudah pelaksanaan layanan. 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini akan diuraikan secara deskriptif kuantitatif dan 

deskriptif kualitatif yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian 

meliputi : karakter entrepreneur sebelum pelaksanaan layanan, karakter 

entrepreneur sesudah pelaksanaan layanan, dan perbedaan karakter entrepreneur 

antara sebelum dan sesudah pelaksanaan layanan. 

4.1.1 Analisis Deskriptif Kuantitatif 

4.1.1.1 Karakter Entrepreneur Siswa Sebelum Pelaksanaan Layanan 
Penguasaan Konten dengan Teknik Modeling 
 

Untuk mengetahui tingkat karakter entrepreneur siswa sebelum 

pelaksanaan layanan penguasaan konten dengan teknik modeling, digunakan 

analisa deskriptif persentase terhadap karakter entrepreneur dan pada tiap aspek 

karakter entrepreneur pada hasil pre test. Gambaran karakter entrepreneur siswa 

pada saat sebelum diberi perlakuan berupa layanan penguasaan konten dengan 
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teknik modeling dapat diketahui melalui interpretasi penyekoran data pre test 

karakter entrepreneur seperti tabel di bawah ini : 

Tabel 4.1 
Tingkat Karakter Entrepreneur Siswa Sebelum Pelaksanaan 

Layanan Penguasaan Konten dengan Teknik Modeling 
 

Jumlah Sampel Interval Skor 
Kriteria 

N % Skor % 
0 0% 235.2 < Skor ≤ 280 84 % < % ≤  100% Sangat Tinggi 
0 0% 190.4 < Skor ≤ 235.2 68 % < % ≤  84% Tinggi 
35 92.11% 145.6 < Skor ≤ 190.4 52 % < % ≤  68 % Sedang 
3 7.89% 100.8 < Skor ≤ 145.6 36 % < % ≤  52 % Rendah 
0 0%    56   < Skor ≤ 100.8 20%  < % ≤  36 % Sangat Rendah 

 

Dari tabel 4.1 di atas dapat diketahui kondisi karakter entrepreneur siswa 

sebelum mendapat layanan penguasaan konten dengan teknik modeling sebagai 

berikut : 

(1) Tidak terdapat seorang pun siswa yang memiliki karakter entrepreneur 

dengan kritria tinggi maupun sangat tinggi. 

(2) Terdapat 35 orang siswa atau 92,11% dari keseluruhan sampel yang memiliki 

karakter entrepreneur dengan kriteria sedang. 

(3) Terdapat 3 orang siswa atau 7,89% dari keseluruhan sampel yang memiliki 

karakter entrepreneur dengan kriteria rendah. 

(4) Tidak terdapat seorang pun siswa yang memiliki karakter entrepreneur 

dengan kritria sangat rendah. 

Sedangkan deskripsi tiap aspek karakter entrepreneur siswa pada saat 

sebelum diberi perlakuan berupa layanan penguasaan konten dengan teknik 
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modeling dapat diketahui melalui interpretasi penyekoran data pre test karakter 

entrepreneur seperti tabel di bawah ini : 

Tabel 4.2 
Persentase Skor Tiap Aspek Karakter Entrepreneur Sebelum 

Pelaksanaan Layanan Penguasaan Konten dengan Teknik Modeling 
 

No Aspek %Skor Interval Kriteria

1 Meyakini keberhasilan lebih 
ditentukan oleh faktor internal 

53.95% 52%  < % ≤  68% Sedang 

2 Meyakini kegagalan lebih ditentukan 
oleh faktor internal 

54.34% 52%  < % ≤  68% Sedang 

3 Kemauan untuk belajar 57.54% 52%  < % ≤  68% Sedang 
4 Memerlukan umpan balik yang segera 51.05% 36%  < % ≤  52% Rendah 
5 Bertanggung jawab 53.00% 52%  < % ≤  68% Sedang 
6 Berani menghadapi resiko 53.77% 52%  < % ≤  68% Sedang 
7 Tidak bergantung pada orang lain 55.39% 52%  < % ≤  68% Sedang 
8 Kreatif dan inovatif 56.68% 52%  < % ≤  68% Sedang 

Rata-rata 54.5% 52%  < % ≤  68% Sedang 
 

Dari tabel 4.2 di atas dapat diketahui kondisi tiap aspek karakter 

entrepreneur siswa sebelum mendapat layanan penguasaan konten dengan teknik 

modeling sebagai berikut : 

(1) Aspek meyakini keberhasilan lebih ditentukan oleh faktor internal pada diri 

siswa mempunyai skor 53,95% yang berarti termasuk dalam kriteria sedang. 

(2) Aspek meyakini kegagalan lebih ditentukan oleh faktor internal  pada diri 

siswa mempunyai skor 54,34% yang berarti termasuk dalam kriteria sedang. 

(3) Aspek kemauan untuk belajar pada diri siswa mempunyai skor 57,54% yang 

berarti termasuk dalam kriteria sedang. 

(4) Aspek memerlukan umpan balik yang segera pada diri siswa mempunyai 

skor 51,05% yang berarti termasuk dalam kriteria rendah. 
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(5) Aspek bertanggung jawab pada diri siswa mempunyai skor 53,00% yang 

berarti termasuk dalam kriteria sedang. 

(6) Aspek berani menghadapi resiko pada diri siswa mempunyai skor 53,77% 

yang berarti termasuk dalam kriteria sedang. 

(7) Aspek tidak bergantung pada diri siswa mempunyai skor 55,39% yang berarti 

termasuk dalam kriteria sedang. 

(8) Aspek kreatif dan inovatif pada diri siswa mempunyai skor 56,68% yang 

berarti termasuk dalam kriteria sedang. 

(9) Rata-rata tingkat karakter entrepreneur pada diri siswa sebelum mendapat 

layanan penguasaan konten dengan teknik modeling berada pada kriteria 

sedang. 

 
4.1.1.2 Karakter Entrepreneur Siswa Sesudah Pelaksanaan Layanan 

Penguasaan Konten dengan Teknik Modeling 
 

Gambaran karakter entrepreneur siswa sesudah mendapatkan layanan 

penguasaan konten dengan teknik modeling dapat diketahui melalui interpretasi 

penyekoran data post test karakter entrepreneur seperti tabel di bawah ini : 

Tabel 4.3 
Tingkat Karakter Entrepreneur Siswa Sesudah Pelaksanaan 

Layanan Penguasaan Konten dengan Teknik Modeling 
 

Jumlah Sampel Interval Skor 
Kriteria 

N % Skor % 
1 2.63% 235.2 < Skor ≤ 280 84 % < % ≤  100% Sangat Tinggi 
3 86.84% 190.4 < Skor ≤ 235.2 68 % < % ≤  84% Tinggi 
4 10.53% 145.6 < Skor ≤ 190.4 52 % < % ≤  68 % Sedang 
0 0% 100.8 < Skor ≤ 145.6 36 % < % ≤  52 % Rendah 
0 0%    56   < Skor ≤ 100.8 20%  < % ≤  36 % Sangat Rendah 
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Dari tabel 4.3 di atas dapat diketahui karakter entrepreneur siswa sesudah 

mendapat layanan penguasaan konten dengan teknik modeling sebagai berikut : 

(1) Terdapat 1 orang siswa atau 2,63% dari keseluruhan sampel yang memiliki 

karakter entrepreneur dengan kriteria sangat tinggi. 

(2) Terdapat 33 orang siswa atau 86,84% dari keseluruhan sampel yang memiliki 

karakter entrepreneur dengan kriteria tinggi. 

(3) Terdapat 4 orang siswa atau 10,53% dari keseluruhan sampel yang memiliki 

karakter entrepreneur dengan kriteria sedang. 

Sedangkan deskripsi tiap aspek karakter entrepreneur siswa pada saat 

sesudah diberi perlakuan berupa layanan penguasaan konten dengan teknik 

modeling dapat diketahui melalui interpretasi penyekoran data post test karakter 

entrepreneur seperti tabel di bawah ini : 

Tabel 4.4 
Persentase Skor Tiap Aspek Karakter Entrepreneur Sesudah 

Pelaksanaan Layanan Penguasaan Konten dengan Teknik Modeling 
 

No Aspek %Skor Interval Kriteria 

1 Meyakini keberhasilan lebih 
ditentukan oleh faktor internal 

77.89% 68% < % ≤ 84% Tinggi 

2 Meyakini kegagalan lebih ditentukan 
oleh faktor internal 

81.32% 68% < % ≤ 84% Tinggi 

3 Kemauan untuk belajar 72.81% 68% < % ≤ 84% Tinggi 
4 Memerlukan umpan balik yang segera 79.34% 68% < % ≤ 84% Tinggi 
5 Bertanggung jawab 71.27% 68% < % ≤ 84% Tinggi 
6 Berani menghadapi resiko 66.14% 52 % < % ≤ 68% Sedang 
7 Tidak bergantung pada orang lain 73.03% 68% < % ≤ 84% Tinggi 
8 Kreatif dan inovatif 70.95% 68% < % ≤ 84% Tinggi 

Rata-rata 72.21% 68% < % ≤ 84% Tinggi 
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Dari tabel 4.4 di atas dapat diketahui kondisi tiap aspek karakter 

entrepreneur siswa sesudah mendapat layanan penguasaan konten dengan teknik 

modeling sebagai berikut : 

(1) Aspek meyakini keberhasilan lebih ditentukan oleh faktor internal  pada diri 

siswa mempunyai skor 77,89% yang berarti termasuk dalam kriteria tinggi. 

(2) Aspek meyakini kegagalan lebih ditentukan oleh faktor internal   pada diri 

siswa mempunyai skor 81,32% yang berarti termasuk dalam kriteria tinggi. 

(3) Aspek kemauan untuk belajar pada diri siswa mempunyai skor 72,81% yang 

berarti termasuk dalam kriteria tinggi. 

(4) Aspek memerlukan umpan balik yang segera pada diri siswa mempunyai 

skor 79,34% yang berarti termasuk dalam kriteria tinggi. 

(5) Aspek bertanggung jawab pada diri siswa mempunyai skor 71,27% yang 

berarti termasuk dalam kriteria tinggi. 

(6) Aspek berani menghadapi resiko pada diri siswa mempunyai skor 66,14% 

yang berarti termasuk dalam kriteria sedang. 

(7) Aspek tidak bergantung pada diri siswa mempunyai skor 73,03% yang berarti 

termasuk dalam kriteria tinggi. 

(8) Aspek kreatif dan inovatif pada diri siswa mempunyai skor 70,95% yang 

berarti termasuk dalam kriteria tinggi. 

(9) Rata-rata tingkat karakter entrepreneur pada diri siswa setelah mendapat 

layanan penguasaan konten dengan teknik modeling berada pada kriteria 

tinggi. 
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4.1.1.3 Perbedaan Karakter Entrepreneur Siswa Antara Sebelum dan 
Sesudah Pelaksanaan Layanan Penguasaan Konten dengan Teknik 
Modeling 
 

Perbedaan karakter entrepreneur siswa antara sebelum dan sesudah 

pelaksanaan layanan penguasaan konten dengan teknik modeling dapat diketahui 

dengan membandingkan data hasil pre test dan post test. Baik secara keseluruhan 

ataupun menurut tiap aspek dari karakter entrepreneur. Hal ini dapat dilihat 

melalui tabel berikut : 

Tabel 4.5 
Karakter Entrepreneur Siswa Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Layanan 

Penguasaan Konten dengan Teknik Modeling 
 

Kriteria 
Jumlah Sampel 

Pre Test Post Test 
N % N % 

Sangat Tinggi 0 0% 1 2,63% 
Tinggi 0 0% 33 86,84% 
Sedang 35 92,11% 4 10,53% 
Rendah 3 7,89% 0 0% 

Sangat Rendah 0 0% 0 0% 
 

Tabel 4.6 
Persentase Skor Rata-rata Karakter Entrepreneur Siswa Sebelum dan 

Sesudah Pelaksanaan Layanan Penguasaan Konten dengan Teknik Modeling 
 

Skor Rata-rata Interval Kriteria 

Pre Test 54.5%  52%  < % ≤  68% Sedang 
Post Test 72.21% 68%  < % ≤  84% Tinggi 
 

Tabel 4.5 dan tabel 4.6 menunjukan adanya perbedaan kondisi karakter 

entrepreneur siswa sebelum dan sesudah pelaksanaan layanan penguasaan konten 

sebagai berikut : 
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(1) Sebelum pelaksanaan layanan tidak terdapat seorang pun siswa yang 

memiliki karakter entrepreneur dengan kriteria sangat tinggi, tetapi setelah 

pelaksanaan layanan, terdapat 1 orang siswa atau 2,63% dari keseluruhan 

sampel memiliki karakter entrepreneur dengan kriteria sangat tinggi. 

(2) Sebelum pelaksanaan layanan tidak terdapat seorang pun siswa yang 

memiliki karakter entrepreneur dengan kriteria tinggi, tetapi setelah 

pelaksanaan layanan, terdapat 33 orang siswa atau 86,84% dari keseluruhan 

sampel memiliki karakter entrepreneur dengan kriteria tinggi. 

(3) Sebelum pelaksanaan layanan terdapat 35 orang siswa atau 92,11% dari 

keseluruhan sampel, memiliki karakter entrepreneur dengan kriteria sedang. 

Tetapi setelah pelaksanaan layanan, hanya terdapat 4 orang siswa atau 

10,53% dari keseluruhan sampel yang memiliki karakter entrepreneur dengan 

kriteria sedang. 

(4) Sebelum pelaksanaan layanan terdapat 3 orang siswa atau 7,89% dari 

keseluruhan sampel, memiliki karakter entrepreneur dengan kriteria rendah. 

Tetapi setelah pelaksanaan layanan, tidak terdapat seorang pun siswa yang 

memiliki karakter entrepreneur dengan kriteria rendah. 

(5) Sebelum pelaksanaan layanan, skor rata-rata karakter entrepreneur siswa 

adalah 54,5% yang menunjukan bahwa karakter entrepreneur pada diri siswa 

berada pada kriteria sedang. Tetapi setelah mendapatkan layanan, skor rata-

rata karakter entrepreneur siswa berubah menjadi 72,21% yang menunjukan 

bahwa karakter entrepreneur pada diri siswa berada pada kriteria tinggi. 
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Adapun perbedaan karakter entrepreneur pada saat sebelum dan sesudah 

pelaksanaan layanan penguasaan konten dengan teknik modeling berdasarkan tiap 

aspek dari karakter entrepreneur dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.7 
Persentase Skor Tiap Aspek Karakter Entrepreneur Siswa Sebelum dan 

Sesudah Pelaksanaan Layanan Penguasaan Konten dengan Teknik 
Modeling 

 
No Aspek Pre Test Post Test Peningkatan 

1 Meyakini keberhasilan ditentukan oleh 
faktor internal 

53.95% 77.89% 23.94% 

2 Meyakini kegagalan ditentukan oleh 
faktor internal 

54.34% 81.32% 26.98% 

3 Kemauan untuk belajar 57.54% 72.81% 15,27% 
4 Memerlukan umpan balik yang segera 51.05% 79.34% 28,29% 
5 Bertanggung jawab 53.00% 71.27% 18,27% 
6 Berani menghadapi resiko 53.77% 66.14% 12,37% 
7 Tidak bergantung pada orang lain 55.39% 73.03% 17,64% 
8 Kreatif dan inovatif 56.68% 70.95% 14,27% 

Untuk lebih memperjelas ada tidaknya peningkatan tingkat karakter 

entrepreneur pada siswa X Boga 1 SMK Negeri 6 Semarang, dibawah ini 

disajikan tabel data karakter entrepreneur siswa hasil sebelum dan sesudah 

diberikan layanan informasi dengan teknik modeling. 

Tabel 4.8 
Perbandingan Hasil Pre-test dan Post test Sebelum dan Setelah Diberikan 

Layanan Penguasaan Konten dengan Teknik Modeling 

Kode 
Resp 

Sebelum Sesudah 
Peningkatan 

Total 
Perse

n 
Kategor

i 
Tota

l 
Perse

n 
kategori 

R-1 155 55.36 S 207 73.93 T 18.57 
R-2 153 54.64 S 202 72.14 T 17.5 
R-3 147 52.50 S 193 68.93 T 16.43 
R-4 146 52.14 S 205 73.21 T 21.07 
R-5 149 53.21 S 191 68.21 T 15 
R-6 152 54.29 S 190 67.86 S 13.57 
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R-7 151 53.93 S 203 72.50 T 18.57 
R-8 153 54.64 S 214 76.43 T 21.79 
R-9 146 52.14 S 232 82.86 T 30.72 
R-10 163 58.21 S 191 68.21 T 10 
R-11 164 58.57 S 209 74.64 T 16.07 
R-12 164 58.57 S 214 76.43 T 17.86 
R-13 152 54.29 S 203 72.50 T 18.21 
R-14 150 53.57 S 186 66.43 S 12.86 
R-15 156 55.71 S 191 68.21 T 12.5 
R-16 169 60.36 S 193 68.93 T 8.57 
R-17 164 58.57 S 206 73.57 T 15 
R-18 165 58.93 S 220 78.57 T 19.64 
R-19 166 59.29 S 197 70.36 T 11.07 
R-20 153 54.64 S 194 69.29 T 14.65 
R-21 154 55.00 S 203 72.50 T 17.5 
R-22 150 53.57 S 236 84.29 ST 30.72 
R-23 147 52.50 S 184 65.71 S 13.21 
R-24 147 52.50 S 183 65.36 S 12.86 
R-25 163 58.21 S 200 71.43 T 13.22 
R-26 151 53.93 S 192 68.57 T 14.64 
R-27 157 56.07 S 191 68.21 T 12.14 
R-28 150 53.57 S 191 68.21 T 14.64 
R-29 152 54.29 S 194 69.29 T 15 
R-30 148 52.86 S 193 68.93 T 16.07 
R-31 138 49.29 R 233 83.21 T 33.92 
R-32 146 52.14 S 202 72.14 T 20 
R-33 128 45.71 R 223 79.64 T 33.93 
R-34 140 50.00 R 203 72.50 T 22.5 
R-35 150 53.57 S 194 69.29 T 15.72 
R-36 151 53.93 S 209 74.64 T 20.71 
R-37 154 55.00 S 209 74.64 T 19.64 
R-38 153 54.64 S 202 72.14 T 17.5 

 

Dari tabel 4.8 dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan tingkat karakter 

entrepreneur setelah mendapat treatment berupa layanan penguasaan konten 

dengan teknik modeling. Sebelum mendapat layanan penguasan konten dengan 

teknik modeling terdapat 35 orang siswa yang memiliki karakter entrepreneur 
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dengan kriteria sedang dan ada 3 orang siswa yang memiliki karakter entrepreneur 

dengan kriteria rendah. 

Setelah mendapat layanan penguasaan konten dengan teknik modeling, 

jumlah siswa yang memiliki karakter entrepreneur dengan kriteria sedang turun 

menjadi 4 orang dan terdapat 33 orang siswa dengan tingkat karakter entrepreneur 

yang tinggi serta terdapat 1 orang siswa dengan tingkat karakter entrepreneur yang 

sangat tinggi. Hal ini membuktikan bahwa ada peningkatan tingkat karakter 

entrepreneur siswa setelah pelaksanaan layanan penguasaan konten dengan teknik 

modeling.  

Untuk menguji lebih lanjut hipotesis apakah karakter entrepreneur siswa 

dapat dikembangkan dengan layanan penguasaan konten dengan teknik modeling, 

digunakan pula uji t-tes sebagai berikut : 

Tabel 4.9 
Hasil uji T-tes Karakter Entrepreneur Siswa Kelas X Boga 1 SMK Negeri 6 

Semarang Tahun Pelajaran 2009-2010 
 

Thitung Ttabel Kriteria 
17,84 1,69 Signifikan 

 
Berdasarkan hasil uji T-test terhadap data karakter entrepreneur siswa 

kelas X Boga SMK Negeri 6 Semarang, diperoleh Thitung = 17,84. Pada taraf α = 5 

% diperoleh harga Ttabel = 1,69. 

 

 

 

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas, diketahui bahwa t > t(1-a)(n-1) = 

10,924 > 1,69. Ini membuktikan bahwa pada taraf kesalahan 5%, Hasil post test 
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lebih baik dari pada hasil pre test, sehingga Ha dapat diterima, yang berarti 

karakter entrepreneur siswa dapat dikembangkan melalui layanan penguasaan 

konten dengan teknik modeling. 

Perbedaan dan peningkatan tingkat karakter entrepreneur juga dapat 

diketahui dari kondisi tiap aspek karakter entrepreneur siswa sebagai berikut : 

Tabel 4.10 
Hasil Uji T-Test Tiap Apek Karakter Entrepreneur Siswa Kelas X Boga 1  

SMK Negeri 6 Semarang Tahun Pelajaran 2009/2010 
 

No Aspek Thitung Ttabel Kriteria 

1 
Meyakini keberhasilan ditentukan oleh 
faktor internal 

10.57 1.69 Signifikan 

2 
Meyakini kegagalan ditentukan oleh 
faktor internal 

11.45 1.69 Signifikan 

3 Kemauan untuk belajar 7.88 1.69 Signifikan 
4 Memerlulan umpan balik yang segera 16.37 1.69 Signifikan 
5 Bertanggung jawab 10.99 1.69 Signifikan 
6 Berani menghadapi resiko 10.05 1.69 Signifikan 
7 Tidak bergantung pada orang lain 7.99 1.69 Signifikan 
8 Kreatif dan inovatif 9.23 1.69 Signifikan 

 

Dilihat dari hasil perhitungan tiap aspek karakter entrepreneur yaitu 

menentukan internal locus of control, kemauan untuk belajar, memerlukan umpan 

balik yang segera, bertanggung jawab, berani menghadapi resiko, tidak 

bergantung pada orang lain dan kreatif serta inovatif, dapat disimpulkan bahwa 

terdapat peningkatan karakter entrepreneur siswa antara sebelum dan sesudah 

memperoleh layanan penguasaan konten dengan teknik modeling. 
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4.1.2 Analisis Deskriptif Kualitatif 

Perkembangan tingkat karakter entrepreneur siswa setelah mendapatkan 

layanan penguasaan konten dengan teknik modeling dapat diketahui melalui hasil 

evaluasi dan pengamatan selama proses layanan. Berikut adalah hasil evaluasi dan 

pengamatan selama proses layanan :   

(1) Pertemuan Pertama 

Kegiatan diawali dengan penciptaan rapport dengan siswa, kemudian 

pemaparan materi mengenai entrepreneur yang dilanjutkan dengan covert 

modeling dimana siswa diajak untuk membayangkan sosok entrepreneur yang 

mereka ketahui. Melalui kegiatan covert modeling siswa belajar memahami 

karakter entrepreneur dengan merekonstruksi dan mengasosiasikan pengetahuan 

mereka tentang sosok entrepreneur yang selanjutnya dikembangkan lagi melalui 

proses diskusi sehingga pada akhir kegiatan mereka dapat menyimpulkan 

bagaimana karakter dari seorang entrepreneur. Hasil yang diperoleh dalam 

pertemuan pertama ini dapat dirinci sebagai berikut : 

a. Siswa belum cukup baik dalam memahami arti entrepreneur. 

b. Siswa telah mengetahui beberapa karakter dari seorang entrepreneur. 

c. Siswa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai karakter 

entrepreneur. 

d. Siswa ingin segera belajar langsung dari seorang entrepreneur. 

e. Siswa mampu berpendapat dan aktif berdiskusi. 

f. Siswa belajar memahami arti dan karakter dari seorang entrepreneur. 

(2) Pertemuan Kedua 
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Pada tahap awal peneliti menciptakan rapport dengan siswa, kemudian 

pemaparan materi mengenai modal awal menjadi seorang entrepreneur yang 

dilanjutkan dengan kegiatan modeling (simbolik modeling) dengan sumber 

modeling berupa deskripsi dan pengalaman beberapa tokoh mengenai modal awal 

mereka menjadi seorang entrepreneur. Kegiatan berlanjut dengan tanya jawab dan 

diakhiri dengan menyimpulkan materi layanan. Melalui kegiatan modeling siswa 

berlatih untuk belajar memahami modal awal menjadi entrepreneur seperti yang 

dicontohkan oleh sumber modeling yang selanjutnya dikembangkan lagi melalui 

proses diskusi sehingga pada akhir kegiatan mereka dapat menyimpulkan 

bagaimana modal awal menjadi entrepreneur. Hasil yang diperoleh dalam 

pertemuan pertama ini dapat dirinci sebagai berikut : 

a. Siswa belajar untuk menjadi seseorang yang berani. 

b. Siswa belajar untuk mempunyai visi yang jauh kedepan. 

c. Siswa mulai dapat belajar untuk berani menyikapi kesuksesan dan 

kegagalan. 

d. Siswa dapat belajar berani untuk mempelajari hal-hal baru. 

e. Siswa mulai berani untuk berpendapat dan melontarkan bayak pertanyaan. 

f. Siswa mulai berani untuk belajar lebih bertanggung jawab atas semua 

tindakannya. 

g. Siswa sangat terinspirasi dan termotivasi untuk belajar mandiri seperti 

pengusaha yang dicontohkan. 

h. Siswa sangat tertarik pada contoh kreatifitas seorang pengusaha dan 

termotivasi untuk melakukan hal yang serupa seperti pengusaha tersebut. 
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(3) Pertemuan Ketiga 

Pada pertemuan ini dilaksanakan layanan penguasaan konten dengan 

materi kemandirian seorang entrepreneur. Dengan simbolik modeling yang berupa 

deskriptif naratif mengenai kemandirian seorang entrepreneur, maka aspek 

karakter entrepreneur “tidak bergantung pada orang lain” pada diri siswa dapat 

dikembangkan. Berdasarkan hasil penilaian, kegiatan layanan dapat berjalan 

lancar karena penciptaan rapport yang baik dan siswa berminat untuk mengetahui 

dan memahami bagaimana cara seorang entrepreneur menjadi mandiri. Melalui 

kegiatan modeling siswa belajar bagaimana cara menjadi entrepreneur mandiri 

seperti halnya yang dicontohkan oleh model. Kegiatan dilanjutkan lagi melalui 

proses diskusi sehingga pada akhir kegiatan mereka dapat menyimpulkan 

bagaimana cara menjadi entrepreneur yang mandiri. Hasil yang diperoleh dalam 

pertemuan pertama ini dapat dirinci sebagai berikut : 

a. Siswa sangat tertarik untuk belajar menjadi pribadi yang mandiri. 

b. Siswa makin aktif berpendapat dan melontarkan pertanyaan. 

c. Siswa dapat meniru sikap dan tindakan pengusaha yang berusaha untuk 

mandiri tidak bergantung pada orang lain. 

(4) Pertemuan keempat 

Pada pertemuan ini dilaksanakan layanan penguasaan konten dengan 

materi kreatifitas seorang entrepreneur. Setelah mendapat pemaparan materi 

mengenai kreatifitas pada diri entrepreneur, dilanjutkan dengan covert modeling 

dimana siswa diajak untuk membayangkan bentuk-betuk kreatifitas entrepreneur 

baik dalam bentuk ide ataupun tindakan kreatif yang mereka ketahui. Dari 

kegiatan tersebut selanjutnya siswa diberi tugas untuk membuat ide-ide kreatif 
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untuk membuka suatu usaha. Kegiatan selanjutnya adalah berdiskusi mengenai 

ide-ide kreatif yang telah mereka buat sendiri. Siswa sangat antusias 

melaksanakan kegiatan tersebut dan banyak muncul ide-ide kreatif dari mereka. 

Dari kegiatan ini, aspek karakter entrepreneur “kreatif dan inovatif” pada diri 

siswa dapat dikembangkan. Hasil yang diperoleh dalam pertemuan pertama ini 

dapat dirinci sebagai berikut : 

a. Siswa mampu belajar melakukan covert modeling dengan baik 

b. Siswa makin aktif mengikuti kegiatan layanan dan selalu bertanya 

mengenai materi apa selanjutnya 

c. Siswa mampu berpendapat dan berdiskusi dengan cara yang bertanggung 

jawab. 

d. Siswa mampu membuat ide bisnis yang kreatif. 

(5) Pertemuan kelima 

Pada pertemuan ini dilaksanakan layanan penguasaan konten dengan 

materi kiat menghadapi resiko. Melalui kegiatan modeling dengan sumber 

modeling berupa deskripsi dan pengalaman beberapa tokoh entrepreneur 

mengenai kiat mereka dalam menghadapi resiko, siswa dapat belajar cara 

menghadapi resiko. Banyak muncul pertanyaan dari siswa mengenai kiat 

menghadapi resiko, ini menandakan bahwa meraka antusias dan berminta untuk 

belajar. Dari kegiatan ini, aspek karakter entrepreneur “berani menghadapi resiko” 

dalam diri siswa dapat dikembangkan. Hasil yang diperoleh dalam pertemuan 

pertama ini dapat dirinci sebagai berikut : 

a. Siswa mampu belajar menghadapi kenyataan, baik itu kenyataan pahit 

ataupun manis, kegagalan ataupun kesuksesan. 
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b. Siswa makin antusias mempelajari berbagai hal tentang entrepreneur 

c. Siswa antusias dalam mempelajari cara menghadapi resiko. 

d. Mayoritas siswa makin banyak melontarkan pertanyaan. 

e. Siswa berani bertanggung jawab terhadap resiko yang akan dihadapi. 

f. Siswa mampu belajar menghadapi resiko. 

g. Siswa mampu belajar menghadapi resiko dengan cara yang kreatif 

(6) Pertemuan keenam 

Pada pertemuan ini dilaksanakan layanan penguasaan konten dengan 

materi memulai bisnis baru selama kurang lebih 60 menit. Dengan kegiatan 

modeling yang menghadirkan seorang pengusaha yang memberikan contoh dan 

pengalamannya dalam memulai dan menjalankan bisnisnya, siswa dapat belajar 

dari pengalaman pengusaha tersebut. Dari kegiatan modeling ini, dimana model 

berupa seorang pengusaha tersebut menjelaskan berbagai pengetahuan dan 

pengalamannya, sebenarnya siswa tidak hanya belajar mengenai cara memulai 

bisnis, tetapi semua aspek dari karakter entrepreneur dapat terwakili untuk 

dipelajari. Siswa menyatakan sangat senang dengan pertemuan ini, karena dapat 

belajar langsung dari seorang pengusaha. Banyak pertanyaan yang muncul dari 

siswa dan dapat dijawab langsung oleh model dengan baik. Hasil yang diperoleh 

dalam pertemuan pertama ini dapat dirinci sebagai berikut : 

a. Siswa mampu belajar menyikapi kesuksesan dan kegagalan seperti halnya 

model (pengusaha) 

b. Siswa sangat antusias belajar dari pengalaman model, serta sangat 

berminat untuk menjadi entrepreneur. 

c. Siswa makin memerlukan umpan balik yang segera dari model. 

d. Siswa dapat memahami arti tanggung jawab dan belajar bertanggung 

jawab seperti halnya model. 
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e. Siswa makin siap dan percaya diri ketika nanti akan menghadapi resiko. 

f. Siswa dapat belajar menjadi pribadi yang mandiri seperti halnya model. 

g. Siswa dapat berlatih menciptakan ide-ide kreatif dan inovatif seperti 

halnya model. 

(7) Pertemuan ketujuh 

Pada pertemuan ini dilaksanakan layanan penguasaan konten dengan 

materi menyikapi kesuksesan. Melalui modeling yang berupa deskripsi 

pengalaman-pengalaman beberapa entrepreneur dalam menyikapi kesuksesan, 

siswa belajar cara dalam menyikapi kesuksesan. Dari kegiatan ini, karakter 

entrepreneur “internal locus of control” pada diri siswa dapat dikembangkan. 

Berdasarkan hasil penilaian, kegiatan layanan dapat berjalan lancar karena 

penciptaan rapport yang baik dan siswa berminat untuk mengetahui dan 

memahami tentang bagaimana seorang entrepreneur dalam menyikapi kesuksesan 

yang mereka alami. Dari hasil diskusi dan tanya jawab dapat diketahui bahwa 

siswa mampu memahami cara menyikapi kesuksesan yang baik seperti yang 

dicontohkan dalam kegiatan konseling. Hasil yang diperoleh dalam pertemuan 

pertama ini dapat dirinci sebagai berikut : 

a. Siswa mampu memahami dan belajar menyikapi kesuksesan seperti halnya 

yang dicontohkan model 

b. Siswa mampu belajar memahami untuk bertanggung jawab terhadap 

kesuksesan yang meraka peroleh. 

c. Siswa bejar menghadapi resiko 

d. Siswa belajar untuk tidak cepat puas akan apa yang telah didapat. 

(8) Pertemuan kedelapan 
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Pada pertemuan ini dilaksanakan layanan penguasaan konten dengan 

materi menyikapi kegagalan. Melalui modeling berupa deskripsi pengalaman-

pengalaman beberapa entrepreneur dalam menyikapi kegagalan, siswa belajar 

untuk menyikapi kegagalan. Dari kegiatan ini, karakter entrepreneur “internal 

locus of control” dalam diri siswa dapat dikembangkan. Berdasarkan hasil 

penilaian, kegiatan layanan dapat berjalan lancar karena penciptaan rapport yang 

baik dan siswa berminat untuk mengetahui dan memahami tentang bagaimana 

seorang entrepreneur dalam menyikapi kegagalan yang mereka alami. Dari hasil 

diskusi dan tanya jawab dapat diketahui bahwa siswa mampu memahami cara 

menyikapi kegagalan yang baik seperti yang dicontohkan dalam kegiatan 

konseling. Hasil yang diperoleh dalam pertemuan pertama ini dapat dirinci 

sebagai berikut : 

a. Siswa mampu memahami dan belajar menyikapi kegagalan  dengan tepat. 

b. Siswa mampu belajar memahami untuk bertanggung jawab terhadap 

kegagalan yang meraka alami. 

c. Siswa belajar berani menghadapi resiko 

d. Siswa belajar untuk pantang menyerah dalam berusaha. 

e. Siswa belajar untuk terus mengembangkan kreatifitas. 

 

4.2 Pembahasan 

Hasil penelitian dan analisis data menunjukan bahwa terdapat perbedaan 

tingkat karakter entrepreneur siswa antara sebelum dan sesudah pelaksanaan 

layanan penguasaan konten dengan teknik modeling. Perbedaan tersebut 
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menunjukan adanya peningkatan atau perkembangan tingkat karakter entrepreneur 

siswa setelah mendapat layanan penguasaan konten dengan teknik modeling. 

Perkembangan tingkat karakter entrepreneur siswa tersebut merupakan 

efek dari pemberian layanan penguasaan konten dengan teknik modeling yang 

secara sistematik berupaya agar siswa dapat belajar atau menguasai konten 

karakter entrepreneur berupa internal locus of control, need for achievement, dan 

need for independent. Ketiga aspek karakter entrepreneur yang dikembangkan 

melalui layanan penguasaan konten dengan teknik modeling tersebut kemudian 

lebih diperinci lagi sebagai berikut : 

 

4.2.1 Internal Locus of Control 

Salah satu karakter seorang entrepreneur adalah memiliki internal locus of 

control yang tinggi. Karakter dari bagaimana seorang entrepreneur menghadapi 

dan menyikapi kesuksesan dan kegagalan yang dialaminya. Dengan memiliki 

internal locus yang tinggi maka seorang entrepreneur menyikapi kesuksesan dan 

kegagalan dengan menganggap bahwa kesuksesan dan kegagalan itu lebih 

disebabkan oleh faktor internal dari pada faktor eksternal belaka. 

Kesuksesan dan kegagalan lebih disebabkan oleh seberapa besar usaha 

yang dilakukan, bukan lebih dikarenakan oleh keberuntungan atau nasib belaka. 

Sehingga ketika seorang entrepreneur mengalami kesuksesan maka dia akan 

sangat menghargai usahanya sendiri dan jika mengalami kegagalan maka dia akan 

berusaha introspeksi diri dan lebih mengoptimalkan usahanya serta akan terus 

berjuang dari pada hanya mengandalkan keberuntungan atau nasib belaka. 
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Dalam layanan penguasaan konten dengan teknik modeling ini terjadi 

proses belajar dimana siswa belajar menyikapi kesuksesan dan kegagalan dari 

pengalaman seorang entrepreneur dalam menyikapi kesuksesan dan kegagalan, 

atau dengan kata lain siswa mencontoh bagaimana seorang entrepreneur dalam 

menyikapi kesuksesan dan kegagalan. 

Siswa mendengarkan dan menyimak deskripsi contoh seorang 

entrepreneur dalam menghadapi situasi berupa kesuksesan dan kegagalan dalam 

usahanya. Dari situ siswa memperoleh gambaran bagaimana seharusnya 

menyikapi kesuksesan dan kegagalan sehingga siswa dapat meniru hal tersebut. 

Pada proses ini, memori siswa berisi pengetahuan tentang sikap seorang 

entrepreneur ketika menghadapi kesuksesan atau kegagalan, yang kemudian 

diinternalisasikan dalam diri siswa sehingga tertanam sikap yang sama seperti 

halnya seorang entrepreneur tersebut. Diharapkan pada nantinya sikap tersebut 

dapat diaktualisasikan kedalam perilaku siswa sehari-hari. 

Melalui proses tersebut siswa berhasil menginternalisasikan sikap yang 

dicontohkan model pada diri mereka sehingga internal locus of control siswa 

dapat diperkuat dan dikembangkan. Terbukti bahwasanya sebelum mendapat 

layanan, tingkat internal locus of control siswa rata-rata cenderung berada pada 

kriteria sedang, tetapi setelah mendapatkan layanan tingkat internal locus of 

control siswa meningkat menjadi rata-rata cenderung berada pada kriteria tinggi. 

4.2.2 Need For Achievement 

Karakter seorang entrepreneur selanjutnya adalah memiliki need for 

achievement yang tinggi. Indikator dari need for achievement ini antara lain yaitu 
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: kemauan untuk belajar, memerlukan umpan balik yang segera, bertanggung 

jawab, dan berani menghadapi resiko. 

(1) Kemauan untuk belajar 

Entrepreneur haruslah orang yang terus belajar dari berbagai hal, 

kesuksesan ataupun kegagalan, atau belajar sesuatu yang baru yang dapat menjadi 

peluang untuk bisnis. Karakter ini coba dikembangkan melalui layanan 

penguasaan konten dengan teknik modeling dengan menampilkan model berupa 

seorang entrepreneur yang menarik dan interaktif, rasa ingin tahu siswa terus 

dipacu untuk mengetahui seluk beluk dunia wirausaha. Dalam proses layanan ini 

muncul berbagai pertanyaan dari siswa kepada model mengenai berwirausaha. 

Proses ini lah yang membuat aspek kemauan untuk belajar dalam diri siswa dapat 

berkembang. 

(2) Memerlukan umpan balik yang segera 

Salah satu karakter entrepreneur adalah selalu memerlukan umpan balik 

yang segera untuk mengetahui hasil dari apa yang telah dikerjakannya. Sebelum 

mendapatkan layanan penguasan konten dengan teknik modeling, karakter ini 

telah ada pada diri siswa dengan tingkat yang sedang. Setelah mendapat layanan 

penguasaan konten dengan teknik modeling, terjadi peningkatan dari kriteria 

sedang menjadi tinggi. 

Peningkatan ini merupakan efek dari pemberian layanan penguasaan 

konten dengan teknik modeling dimana dalam proses kegiatannya siswa dapat 

belajar dan memperoleh pemahaman dari seorang model entrepreneur, 
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bahwasanya seorang entrepreneur itu memerlukan umpan balik yang segera agar 

dapat mengetahui hasil dari apa yang ia kerjakan. 

(3) Bertanggung jawab 

Hasil penelitian dan analisis data menunjukan bahwa salah satu indikator 

karakter entrepreneur dalam diri siswa ini mengalami peningkatan setelah 

dilaksanakannya layanan penguasaan konten dengan teknik modeling. Ini 

merupakan bukti bahwa dengan belajar memperhatikan dan mempelajari 

pengalaman seorang entrepreneur yang bertanggung jawab terhadap apa yang 

dikerjakannya, aspek bertanggung jawab pada diri siswa mengalami 

perkembangan dan peningkatan dari kriteria sedang menjadi tinggi. 

(4) Berani menghadapi resiko 

Hasil penelitian dan analisis data menunjukan bahwa salah satu indikator 

karakter entrepreneur dalam diri siswa ini mengalami peningkatan setelah 

dilaksanakannya layanan penguasaan konten dengan teknik modeling. Ini 

merupakan bukti bahwa dengan belajar memperhatikan dan mempelajari 

pengalaman seorang entrepreneur dalam menghadapi resiko, siswa mampu 

memahami dan berani menghadapi resiko. 

4.2.3 Need For Independent 

Seorang entrepreneur juga memiliki tingkat need for independent yang 

tinggi, indikatornya antara lain adalah dia tidak bergantung pada orang lain serta 

memiliki daya kreatif dan inovatif yang tinggi. Entrepreneur selalu berusaha 

menjadi orang yang mandiri dengan berbagai motif dan motivasi. Selalu mencari 

ide atau suatu hal yang baru atau berbeda. 
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(1) Tidak bergantung pada orang lain 

Hasil penelitian dan analisis data menunjukan bahwa salah satu indikator 

karakter entrepreneur dalam diri siswa ini mengalami peningkatan dari kriteria 

sedang menjadi tinggi setelah dilaksanakannya layanan penguasaan konten 

dengan teknik modeling. Ini merupakan bukti bahwa dengan belajar 

memperhatikan dan mempelajari pengalaman seorang entrepreneur yang tidak 

bergantung pada orang lain seperti yang terjadi pada proses layanan penguasaan 

konten dengan teknik modeling,  aspek tidak bergantung pada orang lain dalam 

diri siswa dapat dikembangan dan ditingkatkan. 

(2) Kreatif dan inovatif 

Hasil penelitian dan analisis data menunjukan bahwa salah satu indikator 

karakter entrepreneur dalam diri siswa ini mengalami peningkatan dari kriteria 

sedang menjadi tinggi setelah dilaksanakannya layanan penguasaan konten 

dengan teknik modeling. Aspek kreatif dan inovatif dalam diri siswa dapat 

dikembangkan karena dalam proses layanan penguasaan konten dengan teknik 

modeling, siswa mampu belajar dan mencontoh cara seorang entrepreneur 

berpikir dan bertindak secara kreatif dan inovatif. 

Dari ketujuh aspek atau indikator karakter entrepreneur tersebut, indikator 

yang paling tinggi mengalami peningkatan adalah indikator “memerlukan umpan 

balik yang segera”. Hal ini terjadi karena siswa berminat dengan tema yang 

diberikan dan penasaran ingin mengetahui lebih lanjut mengenai pengalaman 

seorang entrepreneur yang menjadi model pada saat modeling. Siswa belajar dari 

model bahwa menjadi seorang entrepreneur itu akan selalu ingin mengetahui apa 
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dan seberapa besar hasil yang ia dapatkan dari usahanya, sehingga ia dapat 

melakukan evaluasi untuk menyiapkan rencana ke depan agar usahanya makin 

meningkat. 

Indikator yang paling rendah mengalami peningkatan ialah indikator 

“berani menghadapi resiko”. Hal ini dimungkinkan dipengaruhi oleh faktor usia 

yang masih remaja sehingga belum mempunyai mental dan integritas yang tinggi 

untuk berani menghadapi resiko dalam bidang bisnis, tetapi dalam bidang 

kehidupan yang sesuai dengan masa perkembangannya siswa mampu belajar 

untuk menghadapi resiko.  

 

4.3 Keterbatasan Penelitian 

Dari uraian pembahasan hasil penelitian di atas, menunjukan bahwa 

karakter entrepreneur dalam diri siswa dapat dikembangkan melalui layanan 

penguasaan konten dengan teknik modeling. Penelitian ini telah diusahakan 

seoptimal mungkin terlaksana secara ilmiah dan sistematis, namun penelitian ini 

tetap memiliki keterbatasan. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu : 

(1) Dalam kegiatan layanan, siswa baru samapi pada tahap pemahaman, belum 

sampai pada tahap menguasai. Hal ini dikarenakan konsep serta 

operasionalisasi yang masih kurang optimal. 

(2) Pengumpulan data yang hanya menggunakan skala psikologis yang masih 

dimungkinkan terjadi tumpang tindih dengan indikator dari atribut psikologis 

yang lain. 
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(3) Respon yang diberikan oleh subjek sedikit banyak juga dipengaruhi oleh 

variabel lain seperti suasana hati, kondisi lingkungan, kesalahan prosedur 

administrasi dan sebagainya. 

(4) Pemilihan sumber modeling yang terbatas dan dimungkinkan masih kurang 

sesuai dengan yang diharapkan. 
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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada siswa Kelas X Jurusan Boga SMK N 6 

Semarang tahun ajaran 2009/2010, dapat diambil simpulan sebagai berikut:  

5.1.1 Sebelum mendapatkan layanan penguasaan konten dengan teknik 

modeling, karakter entrepreneur siswa telah terbentuk, yang sedikit banyak 

merupakan hasil dari pembelajaran mata pelajaran kewirausahaan. Namun 

diketahui bahwasanya siswa masih kurang berminat mempelajari 

kewirausahaan. Kondisi ini menyebabkan karakter entrepreneur dalam diri 

siswa belum optimal berkembang. Terbukti dengan hasil pre test skala 

karakter entrepreneur yang menunjukan bahwa tingkat karakter 

entrepreneur siswa hanya berada pada kriteria sedang.  

5.1.2 Setelah mendapat layanan penguasaan konten dengan teknik modeling, 

karakter entrepreneur siswa dapat dikembangkan dari kriteria sedang 

menjadi tinggi. Hal ini terjadi karena dalam kegiatan layanan penguasaan 

konten dengan teknik modeling, siswa secara sungguh-sungguh menyimak 

dan mempelajari pengalaman beberapa entrepreneur, sehingga meraka 

dapat mencontoh pemikiran, sikap dan perilaku entrepreneur tersebut. 

5.1.3 Terdapat perbedaan tingkat karakter entrepreneur dalam diri siswa antara 

sebelum dan sesudah pelakasanaan layanan penguasaan konten dengan 

teknik modeling. Karater entrepreneur siswa mengalami perkembangan 



106 

 

setelah pelaksanaan layanan penguasaan konten dengan teknik modeling, 

yang sebelumnya hanya termasuk dalam kriteria sedang, kemudian 

meningkat masuk dalam kriteria tinggi. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian pada siswa Kelas X Jurusan Boga SMK N 6 

Semarang tahun ajaran 2009/2010, maka ada beberapa saran untuk pihak-pihak 

terkait sebagai berikut:  

5.2.1 Guru pembimbing apabila hendak mengembangkan karakter entrepreneur 

pada diri siswa melalui layanan penguasaan konten dengan teknik 

modeling sebaiknya memperhatikan pemilihan model yang mempunyai 

pengalaman berwirausaha dari nol, menemui banyak kegagalan, hingga 

akhirnya dapat meraih kesuksesan. Serta memperhatikan konsep serta 

operasionalisasi layanan sehingga siswa tidak hanya mencapai tahap 

pemahaman tapi sampai pada tahap penguasaan. 

5.2.2 Kepala sekolah perlu meningkatkan kerjasama dengan para entrepreneur, 

baik itu entrepreneur lokal ataupun nasional dengan mengundang mereka 

sebagai nara sumber, sebagai model atau contoh bagi siswa. 
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