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ABSTRAK

Mikhael David Hk 2017. Keefektivitas Penerapan Competency Based Training
Kewirausahaaan untuk Menumbuhkan Minat Berwirausaha siswa SMK IPT
Karangpanas Semarang. Skripsi. Jurusan Teknik Mesin Universitas Negeri
Semarang. Pembimbing I: Drs. Sunyoto, M.Si, Pembimbing II: Drs. Masugino,
MPd.

Kata kunci:Competency Based Trainings, minat berwirausaha

Sulitnya lulusan SMK mendapatkan pekerjaan setelah lulus disebabkan
kurangnya bekal pengetahuan terapan ilmu. Penelitian ini menerapkan bentuk
pembelajaran praktek yang ditekankan untuk menumbuhkan minat siswa untuk
berjiwa wirausaha dengan menerapkan Competency Based Training (CBT)
berdasar Otto and Glaser. Training diterapkan dengan lima langkah kegiatan
yakni 1) menganalisis masalah kebutuhan siswa, 2) merumuskan dan
mengembangkan tujuan pelatihan, 3) memilih bahan pelatihan, media belajar,
metode dan teknik pelatihan, 4) menyusun kurikulum dan unit satu mata latih dan
topik pelatihan, 5) menilai hasil. Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan
minat siswa berwirausaha setelah diberi pelatihan, dan mendiskripsikan adanya
pengaruh posistif pelatihan CBT terhadap minat siswa berwirausaha yang
ditunjukkan dengan minat siswa yang mendapat pelatihan lebih tinggi dari pada
yang tidak mendapat pelatihan. Penelitian ini dikerjakan dengan mix method yaitu
analisis kualitatif dan kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah siswa SMK kelas
XI yang terdiri dari 4 kelas (TKR 1 sd 4). Dengan teknik purposive sampling
diambil 2 kelas terpilih TKR1 sebagai kelas eksperimen dan TKR2 kelas kontrol.
Variabel penelitian ini adalah pelaksanaan pelatihan CBT sebagai variabel
independen dan minat siswa berwirausaha sebagai variabel dependen. Cara ambil
datanya dengan angket. Data diolah dengan menggunakan analisis deskriptif dan
uji banding t.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah siswa diberi pelatihan sesuai
perosedur Otto dan Glaser, materi kewirausahaan dan praktek simulasi dapat
membawa siswa berminat melakukan  wirausaha, berdasar angket diperoleh rata-
rata 77,16 (kriteria tinggi). Berdasar uji t rata-rata minat kelas eksperinen tersebut
lebih baik dari pada rata-rata minat kelas control sebesar 69,59. Dari hasil tersebut
menunjukkan bahwa penerapan pelatihan CBT berpengaruh positif terhadap minat
siswa berwirausaha.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lulusan berdaya saing, ditandai sejumlah kemampuan yang tinggi, baik

hard skill dan soft skill serta pengetahuan dibidang spiritual, emosional, maupun

kreativitas yang menjadi harapan pada setiap lembaga. Lulusan berkualitas

mengedepankan aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik tentu menjadikan

lulusan memiliki nilai lebih bagi pengguna. siswa tidak sekedar memiliki

kemampuan afektif dan kognitif semata, tetapi kemampuan psikomotorik menjadi

penting dalam menghadapi dunia kerja. Salah satu orientasi pendidikan adalah

(Goodsell, 2005) menjadikan siswa mandiri, tidak sebagai pencari kerja tetapi

sebagai pencipta lapangan pekerjaan.

Menurut Santosa dalam (Kadarsih, dkk, 2013: 96) Badan Pusat Statistik

(BPS) mencatat jumlah pengangguran pada Februari 2013 mencapai 260 ribu

orang atau 5,04 % dari total pengangguran yang mencapai 7,2 juta orang.

Tingginya angka pengangguran tersebut disebabkan karena beberapa faktor,

diantaranya yaitu terbatasnya lapangan pekerjaan yang sudah ada, sehingga

lulusan akan kesulitan untuk memperoleh lapangan kerja. Untuk itu diperlukan

tindakan khusus untuk mengurangi angka pengangguran tersebut, salah satunya

dengan berwirausaha.
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Berwirausaha bisa dijadikan sebagai profesi inti maupun profesi

sampingan. Untuk memilih kewirausahaan sebagai profesi yang akan digeluti,

tentunya harus ada minat yang kuat agar munculnya jiwa berwirausaha.

Lestari dan Wijaya (2012:133) beranggapan bahwa sikap, perilaku, dan

minat kearah kewirausahaan seorang siswa dipengaruhi oleh pertimbangan atas

berbagai aspek mengenai pilihan karir sebagai wirausahawan. Dengan memilih

berwirausaha berarti nantinya mereka akan membuka lapangan pekerjaan bagi

dirinya sendiri dan orang lain. Untuk menumbuhkan minat jiwa berwirausaha

tentunya harus ada peran yang serius dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah

dan lingkungan pendidikan. Upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah

pengangguran sudah dilakukan, salah satunya dengan menyerukan kepada

masyarakat untuk berwirausaha. Dengan banyaknya wirausaha-wirausaha baru

maka akan terbuka lapangan pekerjaan baru, sehingga pengangguran yang ada

bisa ditekan jumlahnya.

Permasalahan yang dihadapi yaitu bagaimana menumbuhkan minat

berwirausaha pada diri siswa-siswa SMK IPT Karang Panas Semarang.

Mengingat karakter dan minat siswa tersebut beraneka ragam. Untuk

menumbuhkan minat berwirausaha tentu dilakukan upaya khusus, salah satunya

cara dengan competency based training. Penyampaian competency based training

dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran kewirausahaan. Minat yang tinggi

untuk berwirausaha pada siswa perlu diprioritaskan karena untuk memunculkan

rasa dan minat yang kuat pada jiwa wirausaha diri siswa, dan tidak menutup

kemungkinan siswa tersebut akan berusaha merealisasikan minatnya tersebut
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Pada penelitian ini dalam rangka menerapkan competency based training

digunakan teorinya Otto and Glaser (dalam Kamil, 2010), dimana dalam

pelaksanaannya

terdiri dari 5 langkah kegiatan ialah :

1. Menganalisis masalah kebutuhan siswa

2. Merumuskan dan mengembangkan tujuan-tujuan pelatihan

3. Memilih bahan pelatihan, media belajar, metode dan teknik pelatihan

4. Menyusun kurikulum dan topik pelatihan

5. Menilai hasil penelitian.

Makna penelitian ini akan membawa siswa masuk dalam permasalahan

senang melakukan pilihan berwirausaha. Selanjutnya siswa diajak

menetapkan tujuan hingga melihat kembali hasil pelatihannya. Dengan

pelatihan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan minat siswa belajar

untuk berjiwawirausaha yang akhirnya kompetensi siswa untuk

berwirausaha akan terbentuk.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat diidentifkasi

masalah sebagai berikut:

1. Secara akedemia siswa belum mampu mengembangkan diri dalam

berjiwa wirausaha

2. Minat berwirausaha masih rendah

3. Bagaimana memunculkan jiwa wirausaha



4

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk

mempersempit ruang lingkup permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut.

Pembatasan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Penelitian hanya dilakukan pada siswa yang mengikuti mata pelajaran

Kewirausahaan

2. Penyampaian Competency Based Training dilakukan dengan melalui

peningkatan minat yang dimuncullan sehingga akan mempengaruhi

kemampuan berjiwa berwirausaha pada siswa.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, masalah penelitian di

rumuskan sebagai berikut

1. Apakah dengan penerapan Competency Based Training berdasar Otto and

Glaser dapat menumbuhkan minat siswa SMK IPT Karangpanas Semarang

untuk beriwirausaha?

2. Apakah ada pengaruh penerapan Competency Based Training berdasar

Otto and Glaser terhadap minat berwirausaha SMK IPT Karangpanas

Semarang.

1.5 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:
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1. Mendiskripsikan pertumbuhan minat siswa berwirausaha secara internal

setelah diberi pelatihan Competency Based Training berdasar Otto and

Glaser pada siswa SMK IPT Karangpanas Semarang.

2. �������	
� ��������� ��������� ��������	
 ���� �������� ��������

���� ���������� ���������
��
	��� ����������� �������
��	�

1.6 Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan kepada.

1. Bagi siswa: dapat menambah pengetahuan dan antusias siswa terhadap

kegiatannya dalam berwirausaha.

2. Bagi guru: dapat memberi ketrampilan guru bagaimana memberdayakan

peserta didiknya memiliki jiwa berwirausaha.

3. Bagi lembaga: dapat menentukan kebijakan bagaimana memberdayakan

sekolah untuk membawa siwanya membentuk jiwa
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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kewirausahaan

2.1.1 Definisi Kewirausahaan

Wirausaha adalah orang yang menjalankan dan menggeluti dunia

kewirausahaan. Bisa dikatakan bahwa kewirausahaan merupakan lapangan

pekerjaan dan sumber penghasilan bagi wirausaha dan pekerja yang bersangkutan.

Wirausaha merupakan salah satu profesi yang sangat menjanjikan, apabila

seseorang memiliki tekat yang kuat dan keinginan untuk sukses maka menjadi

wirausaha adalah pilihan yang tepat.

Menurut Subadio dalam (Alma, 2007: 19) pengertian wiraswasta adalah

manusia teladan yang berbudi luhur yaitu manusia yang mampu berdiri atas

kemampuan sendiri, tidak saja dalam sektor swasta tapi juga dalam sektor negara.

Gambaran ideal manusia wiraswasta adalah orang yang dalam

bagaimanapun daruratnya, tetap mampu berdiri atas kemampuan sendiri untuk

menolong dirinya keluar dari kesulitan yang dihadapinya, termasuk mengatasi

kemiskinan tanpa bantuan instasi pemerintah atau instansi sosial. dan dalam
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keadaan yang biasa (tidak darurat) manusia-manusia wirswasta bahkan akan

mampu menjadikan dirinya maju, kaya, berhasil lahir dan batin. (Alma, 2007:21)

Kewirausahaan atau enterpreneurship merupakan istilah yang berasal dari

bahasa Perancis yaitu entreprende, artinya to undertake yaitu menjalankan,

melakukan, dan berusaha. Kewirausahaan adalah proses yang mempunyai resiko

tinggi untuk menghasilkan nilai tambah produk yang bermanfaat bagi masyarakat

dan mendatangkan kemakmuran bagi wirausahawan (Ifham dan Helmi, 2002: 92).

Seseorang yang ingin berwirausaha tentunya harus berani mengambil resiko dan

harus pintar memanfaatkan peluang yang ada dilapangan.

Menurut Drucker dalam (Ifham dan Helmi, 2002: 91) kewirausahaan

sebagai semangat, kemampuan, sikap, perilaku individu dalam menangani

usaha/kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerangkan

cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam

rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan

yang lebih besar.

Suryana dalam (Nurbudiyani, 2013:55) bahwa kewirausahaan

(enterpreneurship) adalah merupakan suatu kemampuan kreatif dan inovasi dalam

menciptakan sesuatu yang baru dan bernilai tambah untuk dipasarkan melalui

proses pengelolaan sumber daya dengan cara-cara baru dan berbeda, seperti:

(1) pengembangan teknologi

(2) penemuan pengetahuan ilmiah

(3) perbaikan produk barang dan jasa yang ada
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(4) menemukan cara-cara baru untuk produk yang lebih banyak dengan

sumber daya yang lebih efisien.

Dari pendapat para ahli tentang kewirausahaan dapat ditarik kesimpulan

bahwa kewirausahaan merupakan sikap atau perilaku yang dimiliki oleh seseorang

untuk mengembangkan dan menyalurkan hasil karyanya dalam bentuk benda atau

jasa untuk digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas, sehingga apa yang

dilakukan oleh wirausah tersebut bisa saling bermanfaat bagi dirinya sendiri dan

orang lain.

2.1.2 Sifat-Sifat Yang Harus Dimiliki Wirausaha

Wirausaha merupakan salah satu profesi yang menuntut pelakunya

untuk selalu berfikir kritis dan berkembang. Hal itu bertujuan untuk menjaga

konsistensi usahanya agar tetap bisa bersaing dengan usaha lain, sehingga apa

yang dilakukan bisa terus diterima oleh masyarakat. Bukan hal mudah untuk

menjaga konsistensi wirausaha, diperlukan kerja keras dan kegigihan oleh

pelakunya. Wirausahawan yang bekerja secara total untuk usaha yang digelutinya

dapat dilihat dari sikap mereka dalam mengelolah usahanya tersebut. Bisa

dikatakan mereka tidak setengah-setengah dalam menjalankan usahanya, mereka

sangat tekun dan ulet dalam mengelola dan mengembangkan usahanya tersebut.

Menurut Alma, 2007: 52 Seorang wirausahawan haruslah seorang

yang mampu melihat ke depan. Melihat ke depan bukan melamun kosong, tetapi

melihat, berfikir dengan penuh perhitungan, mencari pilihan dari berbagai

alternatif masalah dan pemecahannya. Wirausahawan yang ingin sukses harus

selalu bergerak dan berfikir maju, bukan hanya berusaha diam dengan harapan
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cari aman dalam bersaing dengan wirausahawan lain. Mencari sesuatu yang baru

untuk berinovasi juga diperlukan oleh wirausahawan agar tidak bosan dengan apa

yang dikerjakannya.

Wirausaha yang sukses adalah wirausaha yang kompeten dalam berfikir kreatif

dan inovatif.  Mereka mampu berfikir sedemikian rupa untuk menjalankan dan

mengembangkan kewirausahaannya. Kreativitas yang dimiliki setiap orang

tentunya sangat berbeda-beda, hal itulah yang membuat persaingan dalam

kewirausahaan semakin sulit. Wirausaha yang tidak punya kreativitas untuk

menjalankan usahanya akan kalah bersaing dalam pemasaran oleh wirausaha

lainnya. Menurut Hendro, 2010: 81 kreativitas merupakan suatu faktor penting

untuk mengatasi kegagalan demi kegagalan yang berujung pada penciptaan

semangat wirausaha yang tinggi.

Menurut Alma, 2007: 68 Modal utama wirausaha adalah kreativitas,

keuletan, semangat pantang menyerah. Semangat pantang menyerah ini

memandang kegagalan hanya keberhasilan yang tertunda, meski terantuk dan

jatuh mereka akan bangkit kembali dengan gagah, mereka tahan banting.

Wirausaha yang kreatif, takkan habis akal bila mendapat tantangan, mereka

mengubahnya menjadi peluang. Wirausaha sejati bukan spekulan, tetapi seseorang

yang memiliki perhitungan cermat, mempertimbangkan segala fakta, informasi,

dan data, ia mampu memadukan apa yang ada dalam hati, pemikiran dan kalkulasi

bisnis.

2.2 Kompetensi Berwirausaha
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Dari berbagai penelitian di Amerika Serikat, untuk menjadi wirausahawan

yang mampu dan handal, seseorang harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

Marbun dalam (Alma, 2007: 52)

������������������������ ����  ���
��	�

Ciri-ciri Watak

* Percaya diri

*    Berorientasikan tugas
dan hasil

*    Pengambil resiko

*    Kepemimpinan

*    Keorisinilan

*Berorientasi
ke  masa depan

a. Kepercayaan (keteguhan)
b. Ketidaktergantungan, kepribadian

mantap
c. Optimisme

d. kebutuhan atau haus akan prestasi
e. berorientasi laba atau hasil
f. tekun dan tabah
g. tekad, kerja keras, minat
h. energik

i. penuh inisiatif
j. mampu mengambil resiko
k. suka pada tantangan

l. mampu memimpin
m. dapat bergaul dengan orang lain
n. menanggapi saran dan kritik

o. inovatif (pembaharu)
p. kreatif
q. fleksibel
r. banyak sumber
s. serba bias

t. mengetahui banyak
u. pandangan ke depan
v. perseptif
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2.2.1 Percaya Diri

Untuk menjadi wirausaha yang sukses, percaya diri merupakan sifat

utama yang wajib dimiliki oleh wirausaha. Sifat percaya diri perlu dibangun sejak

dini sebelum wirausaha terjun langsung dalam kewirausahaan. Sifat ini yang

nantinya sangat berpengaruh terhadap lancar tidaknya wirausaha tersebut dalam

mengolah dan mengembangkan kewirausahaannya.

Menurut Daryanto, 2012: 10 Kepercayaan diri bersifat internal, sangat

relative dan dinamis, dan banyak ditentukan kemampuannya untuk memulai,

melaksanakan, dan menyelesaikan suatu pekerjaan. Orang yang percaya diri

memiliki kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan sistematis,

terencana, efektif dan efisien, serta ditunjukkan dengan ketenangan, ketekunan,

kegairahan, dan kemantapan dalam melakukan pekerjaan. Kepercayaan diri

berpengaruh pada gagasan, karsa, inisiatif, kreativitas keberanian, ketekunan,

semangat kerja keras dan kegairahan bekerja.

2.2.2 Berorientasikan tugas dan hasil

Menurut Daryanto, 2012: 10 seseorang yang selalu mengutamakan

tugas dan hasil adalah orang selalu mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi,

berorientasi pada laba, ketekunan dan ketabahan, tekad kerja keras, mempunyai

dorongan kuat, energik dan berinisiatif. Wirausaha pada sifat berorientasi tugas

dan hasil ini harus mempunyai tekad yang tinggi untuk memperoleh laba dan hasil

yang maksimal, untuk itu mereka harus bekerja keras dan mengeluarkan segenap

kemampuannya untuk menjalankan kewirausahaannya.
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2.2.3 Pengambil resiko

Menurut Daryanto, 2012: 10 wirausaha adalah orang yang lebih

menyukai usaha-usaha yang lebih menantang untuk mencapai kesuskesan dan

kegagalan dari pada usaha yang kurang menantang. Oleh karena itu, seorang

wirausaha yang berani menanggung resiko adalah orang yang selalu ingin

menjadi pemenang dan memenangkan dengan cara yang baik.

Pada dasarnya, untuk mengambil resiko tertentu, seorang wirausaha

haru benar-benar memikirkan persoalan kedepannya. Wirausaha harus bisa

menganalisis sejauh mana resiko yang diambil ketika menjatuhkan suatu pilihan.

Hal itu bertujuan agar nantinya untuk melewati resiko yang sudah dipilih, mereka

tidak mengalami kesulitan yang berarti.

Daryanto, 2012: 11 mengatakan bahwa kemampuan untuk mengambil

resiko ditentukan oleh:

a. Keyakinan pada diri sendiri

b. Kesediaan untuk menggunakan kemampuan dalam mencari peluang dan

kemungkinan untuk memperoleh keuntungan

c. Kemampuan untuk seituasi resiko secara realistis

d. Kepemimpinan

Daryanto, 2012: 11 mengatakan bahwa seorang wirausaha yang

berhasil selalu memiliki sifat kepemimpinan, kepeloporan, keteladanan, selalu

tampil beda, lebih dulu dan lebih menonjol, dapat bergaul dengan orang lain dan

dapat menerima dan menanggapi saran dan kritik. Sifat kepemimpinan ini secara
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garis besar bisa diartikan bahwa seorang wirausaha harus bisa memimpin dirinya

sendiri dan orang lain. Ketika dia dikritik dan diberi saran oleh bawahan atau

orang lain, wirausaha yang memiliki sifat kepemimpinan hendaknya tidak marah,

melainkan dia akan menampung dan mengevaluasi kritik dan saran tersebut.

2.2.4 Keorisinilan

Alma, 2007: 54 mengatakan bahwa yang dimaksud orisinil disini ialah

ia tidak hanya mengekor pada orang lain, tetapi memiliki pendapat sendiri, ada

ide yang orisinil, ada kemampuan untuk melaksanakan sesuatu. Orisinil tidak

berarti baru sama sekali, tetapi produk tersebut mencerminkan hasil kombinasi

baru atau reintegrasi dari komponen-komponen yang sudah ada, sehingga

melahirkan sesuatu yang baru. Bobot kreativitas orisinil suatu produk akan

tampak sejauh manakah ia berbeda dari apa yang sudah ada sebelumnya.

2.2.5 Berorientasi ke Masa Depan

Menurut Daryanto, 2012: 11 mengatakan bahwa orientasi pada masa

depan merupakan prespektif untuk selalu mencari peluang, tidak cepat puas

dengan keberhasilan dan berpandangan jauh ke depan. Kuncinya adalah pada

kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dengan yang

sudah ada sekarang. Seorang wirausaha hendaknya mempuanyai visi misi yang

mendorongnya untuk selalu bergerak kedepan. Dorongan yang kuat dimasa
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mendatang sangat diperlukan untuk menjaga konsistensi wirausaha tersebut agar

tetap bisa bersaing dengan wirausaha lain.

Dari penjelasan di atas agar kompeten dalam beriwausaha, dibutuhkan

pemikiran yang kreatif, maka berfikir kreatif merupakan hal yang penting jika

wirausaha tersebut ingin sukses.

tentunya akan menciptakan emosi dari rasa gembira sampai frustasi.

Daryanto, 2012: 87 memberikan ringkasan petunjuk untuk kreativitas yang

sukses.

a. Peliharalah daya pikir anda aktif dan selalu siaga

Kumpulkan dan evaluasi informasi secara terus menerus, pikirkan dan

amati, untuk mencari ide baru atau pendekatan baru

b. Gunakan sumber-sumber lain

Jangan hanya mengandalkan persepsi dan ide dari anda sendiri. Jika anda

menemui hambatan atau ingin mengembangkan pandangan anda,

berkonsultasilah pada ahli.

c. Jagalah agar anda makit dekat dengan cita-cita anda

Penting untuk menggunakan cita-cita anda sebagai titik tolak, untuk

bertindak sebagai motivator, dan menjaga anda dekat dengan target.

d. Tetap berfikir terbuka

Pertimbangkan beberapa alternatif pendekatan anda. Jangan memiliki

pandangan sempit dan hambatan mental ketika mempertimbangkan cara

pandang baru yang berbeda.

e. Jangan menghindari kenyataan
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Jika anda melihat suatu konsep dengan segala variasi dan kemungkinannya,

tetapi tetap menghadapi jalan buntu, barangkali tidak pemecah masalahnya.

Mungkin pendekatan anda harus dirubah. Jangan meneruskan hal tertentu

yang sudah jelas bahwa hal tersebut tidak berjalan.

f. Istirahat jika merasa putus asa

Jika anda frustasi, marah atau putus asa, berhentilah sejenak. Tinggalkan

masalah itu sampai anda memperoleh kembali antusias dan perspektif anda.

Kemudian anda mulai kembali dengan tujuan baru dan pendekatan yang

berbeda.

g. Bagi-bagilah masalah yang ada

Jika anda merasa masalah anda terlalu kompleks atau sulit diatasi, bagi-

bagilah masalah tersebut. Hadapi masalah tahap demi tahap. Membagi-bagi

masalah akan memberikan anda perasaaan puas dan membuka perspektif

baru. Anda melihat seluruh masalah jauh lebih efektif setelah

menyelesaikannya dengan sukses bagian demi bagian.

h. Bekerjalah mengikuti metode

Jika anda berusaha bergerak terlalu cepat, anda kehilangan banyak langkah

penting dalam proses kreatif, dan menjadi putus asa atau gagal mencapai

tujuan anda.

Dilihat dari pentingnya memiliki pola pikir kreatif diatas, maka

wirausaha harus bisa meningkatkan kemampuan mereka dalam berfikir kreatif.

Hendro, 2010: 82 Cara membangkitkan kemampaun kreatif dalam diri adalah

sebagai berikut
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a. Memulai berimajinasi

1) Imajinasikan dan gambar pemikiran anda tentang suatu kejadian unik,

menarik, dan aneh.

2) Imajinasikan suatu benda/produk lalu buat contoh barang atau

prototipnya, bisa dengan styrofoam atau gabus, tanah liat, tepung, atau

semen kemudian berkreasilah maka pemikiran kreatif akan muncul.

3) Imajinasikan tentang suatu hal atau persoalan lalu katakan:

• Andaikan seperti ini, lalu hasilnya bagaimana?

• Bila saya buat begini, kemudian apa yang terjadi selanjutnya?

• Jika saya kembali keawal, maka saya ingin tahu apa yang

menyebabkan masalah itu terjadi.

4) Mulailah berfikir dan berkata mengapa sebanyak lima kali setiap

menghadapi masalah, mengapa begini, mengapa begitu, mengapa bisa

terjadi, mengapa tidak bisa dilanjutkan, mengapa pengetahuan ini tidak

digunakan untuk memecahkan masalah? sehingga anda mendapatkan

jawaban, solusi atau inspirasi untuk pemecahan masalah kreatif.

b. Berpikir berbeda dari orang lain atau berlawanan

c. Belajar berpikir optimis, bukan berfikir pesimis dalam menghadapi maslah

yang belum bisa terjawab, caranya:

1) Selalu ingat, pasti ada kesempatan dalam setiap kesulitan, bukan ada

kesulitan dalam setiap kesempatan.

2) Selalu ada solusi dari setiap kesulitan, bukan tidak ada solusi dari setiap

kesulitan.
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3) Tidak ada yang tidak mungkin diselesaikan.

d. Selalu membuat konsep, antara lain:

1) Sketsa dalam sebuah perencanaan.

2) Buat coretan dari setiap pemikiran anda.

3) Uraikan kejadian dalam sebuah pengalaman.

4) Menggambarkan apa yang baru saja terjadi.

5) Membuat perincian atau uraian dari berbagai sisi.

e. Berfikir, melihat, dan memvisualkan hal dari segala aspek.

f. Berfikir lebih detail

g. Melihat suatu produk, hal atau gambar lebih lama dari biasanya.

h. Amati perubahan-perubahan yang terjadi dan temukan:

1) Faktor penyebabnya

2) Hal yang belum berubah atau belum tersentuh oleh perubahan.

3) Hal yang terkena dampak langsung dan dampak tidak langsung dari

perubahan.

4) Hal yang akan terjadi dikemudian hari dan temukan sesuatu yang baru

atau perubahan yang baru.

5) Temukan inspirasi dan ide baru untuk mendapatkan sesuatu hal yang

dapat dijadikan peluang usaha yang akan memunculkan semangat baru.

i. Gabungkan kotak pikiran anda yang terjadi dari pengetahuan, pengalaman,

informasi-informasi yang baru dan kejadian-kejadian yang dialami untuk

dibuat dan diolah menjadi alat dalam memecahkan masalah yang belum

terjadi. Inilah yang disebut teori kreativitas yang akan membuat kesulitan
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menjadi peluang. Kreativitas antara pikiran anda dengan masalah yang anda

alami.

j. Selalu berfikir bahwa barang, perubahan, produk atau hal yang anda lihat

itu belum sempurna. Masih bisa disempurnakan lagi untuk dijadikan

inspirasi dan peluang bisnis.

2.3 Pendidikan Kewirausahaan di Sekolah

Sekolah merupakan salah satu tempat untuk belajar dan menimba

ilmu, seseorang yang ingin mendapatkan ilmu sebagai bekal untuk bekerja

hendaknya harus memperoleh pendidikan dibangku sekolah. Belajar dan mencari

ilmu merupakan hal yang wajib dilakukan oleh seseorang jika mereka

menginginkan kualitas hidup yang lebih baik. Menurut Waston dalam

(Nurbudiyani, 2013: 58) belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan

respon, namun stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku

yang dapat diamati dan dapat diukur.

Menurut Soemanto, 1984: 28 Tujuan pendidikan adalah mewujudkan

pribadi-pribadi mampu menolong diri sendiri ataupun orang lain, sehingga dengan

demikian terwujudlah kehidupan manusia yang sejahtera. Dilihat dari pendapat

tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan sangatlah jelas dan

bermanfaat bagi seseorang. Untuk membantu masyarakat dalam meyakinkan

bahwa pendidikan itu penting, maka peran pemerintah sangatlah dibutuhkan.

Pemerintah sudah menerapkan wajib belajar sembilan tahun kepada seluruh warga
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masyaraakat dengan tujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas hidup yang

lebih baik bagi masyarakat. Selain untuk bekerja pada industri atau lapangan

pekerjaan lainnya, bekal ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan

disekolah diharapkan dapat bermanfaat untuk berwirausaha. Sekolah Menengah

Kejuruan (SMK) merupakan salah satu lembaga pendidikan formal yang

menyiapkan siswanya untuk siap bekerja dan berwirausaha setelah lulus. Untuk

menyiapkan dan menghasilkan lulusan yang berjiwa wirausaha tinggi, tentunya

sekolah berperan aktif dalam membekali siswanya dengan pendidikan

kewirausahaan.

Menurut Ngadi, 2005: 4 bahwa dalam rangka menumbuhkan sikap

kewirausahaan pada lembaga sekolah hendaknya diarahkan pada dua sasaran

pokok, yaitu siswa dan lembaga sekolah. Pengembangan sikap kewirausahaan

pada siswa dilakukan dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan

kewirausahaan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan atau ekstrakulikuler

yang dapat dimanfaatkan di masyarakat kelak. Dari uraian diatas dapat

disimpulkan bahwa sekolah berperan besar dalam membangun karakter dan jiwa

siswa untuk berwirausaha.

Kewirausahaan merupakan ilmu yang bisa diajarkan pada siswa, jadi

ketika siswa tidak memiliki pengetahuan tentang kewirausahaan maka peran

sekolah dalam memberikan pengetahuan tentang kewirausahaan dapat dilakukan.

Peranan sekolah dalam menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan tinggi

sudah dapat dilihat dengan adanya mata pelajaran tentang kewirausahaan. Sekolah

Menengah Kejuruan (SMK) memberikan mata pelajaran tentang kewirausahaan
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sejak siswanya mulai menempuh pendidikan yaitu kelas X sampai siswanya kelas

XII. Artinya, sekolah tidak pernah main-main dalam mengajarkan dan membekali

siswanya pengetahuan tentang kewirausahaan. Untuk menghasilkan siswa dengan

jiwa kewirausahaan yang kuat, tentunya sekolah tidak bisa dengan mudah untuk

melakukannya sendiri, diperlukan peranan penting dari keluarga, lingkungan

masyarakat, dan yang utama adalah keinginan yang kuat dari diri siswa sendiri.

Menurut Soemanto, 1984: 136 sekolah terbatas kemampuannya dalam

usaha mewujudkan pribadi manusia wiraswasta, oleh karena: pertama, sekolah

menghadapi anak-anak yang dasar-dasar perkembangan pribadi mereka telah

terbentuk dari lingkungan keluarga; kedua, sekolah antara sekolah dan keluarga

sering terdapat perbedaan atau konflik pendapat dan keinginan mengenai masa

depan anak; ketiga, sekolah mengemban misi yang cukup berat, karena di samping

diberi kepercayaan dari pihak keluarga untuk memberikan bekal hidup pribadi

anak juga mengemban misi dari pemerintah atau negara untuk mempersiapkan

anak didik itu untuk dapat menjadi warga masyarakat dan warga negara yang baik.

Pada dasarnya sekolah sudah memiliki cara tersendiri untuk

menciptakan lulusan dengan kualitas yang baik, sekolah juga menginginkan jika

siswa-siswanya kelah menjadi orang yang sukses.

2.4   Minat Berwirausaha

2.4.1 Pengertian Minat Berwirausaha

Budiati, dkk, 2012: 90 beranggapan bahwa semakin kuat (positif)

penilaian individu terhadap baik tidaknya dampak menjadi wirausaha akan

memperkuat keinginan individu tersebut untuk bekerja mandiri (self-employed)
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atau menjalankan usahanya sendiri. Dalam hal ini, semakin kuat sikap terhadap

kewirausahaan, maka semakin kuat pula minat untuk menjadi wirausaha. Minat

berwirausaha pada diri seseorang bisa ditingkatkan dengan beberapa cara, dengan

catatan seseorang tersebut benar-benar memiliki keinginan yang kuat untuk

berwirausaha.

Minat untuk berwirausaha pada diri seseorang pada dasarnya bisa

timbul dari beberapa sumber, selain dari keinginan diri sendiri juga bisa karena

adanya minat dan dorongan yang diberikan oleh orang lain. Artinya ketika

seseorang belum memiliki minat berwirausaha tetapi mereka mendapat beberapa

masukan dan saran dari orang lain untuk berwirausaha, kemungkinan hal tersebut

dapat menumbuhkan minat berwirausaha.

Akmaliah dan Hisyamuddin dalam (Budiati, dkk, 2012: 90)

beragumen bahwa sikap terhadap wirausaha adalah aspek penting dalam

memprediksi potensi wirausaha dimasa mendatang, dan aktivitas kewirausahaan

dapat diprediksi lebih akurat dengan meneliti faktor minat daripada faktor-faktor

lain seperti kepribadian, demografi, karakteristik dan faktor situasional (Krueger

et al,. 200). Dari argumen diatas dapat disimpulkan bahwa potensi kewirausahaan

yang akan dijalankan dimasa mendatang sudah bisa diprediksi melalui minat yang

dimiliki oleh wirausaha tersebut. Untuk menjadi wirausaha yang sukses perlu

minat dan dorongan yang kuat dari dalam diri seseorang. Keinginan untuk sukses

tentunya harus dimiliki oleh calon wirausaha sebelum mereka mulai

merealisasikan usahanya tersebut.
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Alma, 2007: 7 mengatakan bahwa dorongan membetuk wirausaha

juga datang dari teman sepergaulan, lingkungan famili, sahabat dimana mereka

dapat berdiskusi tentang ide wirausaha masalah yang dihadapi dan cara-cara

mengatasi masalahnya. Minat untuk berwirausaha bisa juga muncul karena

kondisi lingkungan yang sangat mendukung untuk berwirausaha. Contohnya pada

lingkungan yang dinilai sangat padat kendaraan bermotor, seorang akan berfikir

kreatif untuk membuka wirausaha bengkel kendaraan. Untuk membuka bengkel

hendaknya calon wirausaha tersebut memiliki minat dan dorongan yang kuat

untuk merealisasikan keinginannya itu, artinya bahwa dengan ide yang kreatif

untuk membuka wirausaha tanpa adanya dorongan dan minat yang kuat dapat

dipastikan mereka akan kesulitan untuk menjalankan wirausahanya tersebut.  Dari

uraian tentang minat berwirausaha diatas dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi

wirausaha sukses tentunya harus ada keinginan dan dorongan yang kuat dari diri

seseorang untuk berani mengambil kemungkinan-kemungkinan dalam

menjalankan kewirsausahanya. Mereka juga harus bisa berfikir maju dan

berkembang untuk memajukan usahanya kelak.

2.4.2 Faktor Yang Mempengaruhi Minat

Minat seseorang terhadap suatu hal pada dasarnya selalu mengalami

peningkatan setiap waktunya. Peningkatan minat tersebut dipengaruhi oleh

beberapa hal, yaitu:

a. Faktor Fisik

Fisik sangat mempengaruhi minat seseorang dalam memilih suatu

pekerjaan. Orang yang memiliki fisik secara ideal dan bugar, tentunya akan
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cenderung memilih pekerjaan yang lebih berat daripada orang yang memiliki fisik

lemah. Faktor fisik merupakan pendukung utama setiap aktivitas pada seseorang.

b. Faktor Psikis

Faktor psikis yaitu faktor yang tumbuh dari dalam diri seseorang dengan

pola pikirnya sendiri. Faktor psikis yang mempengaruhi minat yaitu:

1) Motif

Motif adalah dorongan yang akan datang dan timbul dari diri seseorang

untuk berbuat sesuatu. Dorongan yang muncul pada diri seseorang akan

tertuju pada suatu tujuan yang ingin dicapainya.

2) Perhatian

Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas

seseorang yang ditujukan pada sesuatu atau objek tertentu. Perhatian akan

menimbulkan minat seseorang jika subjek mengalami keterlibatan dengan

objek.

3) Perasaan

Perasaan senang terhadap suatu hal akan membuat seseorang menumbuhkan

minat terhadap suatu hal tersebut. Ketika seseorang memiliki perasaan

bahagia jika menjadi wirausaha nantinya, maka ia akam memiliki minat

yang kuat terhadap kewirausahaan.

4) Faktor Lingkungan
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Lingkungan sangat mempengaruhi watak, perilaku, dan ketertarikan

seseorang terhadap sesuatu. Lingkungan sendiri terbagi dalam beberapa

kelompok, yaitu:

a. Lingkungan keluarga

Keluarga sangat berpengaruh terhadap minat seseorang, karena

sebagian besar waktu yang dimiliki seseorang dihabiskan bersama keluarganya.

Keluarga juga berperan penting terhadap pembentukan awal karakter

seseorang. Apabila dalam lingkungan keluarga membiasakan keluarganya

untuk menyukai dunia kewirausahaan, tentunya anggota keluarga tersebut akan

terbiasa dengan dunia kewirausahaan.

b. Lingkungan sekolah

Sekolah sering disebut rumah kedua bagi seseorang, tentunya

pendapat tersebut sangat beralasan mengingat pembentukan karakter juga

dilakukan disekolah. Peranan sekolah dalam membentuk karakter peserta

didiknya sangat diharapkan, agar kedepannya peserta didik dapat tumbuh

menjadi pribadi yang baik.

c. Lingkungan masyarakat

Seseorang pastinya akan tumbuh dan berkembang dalam lingkungan

masyarakat. Dengan demikian lingkungan masyarakat turut berperan penting

terhadap pergaulan dan keseharian seseorang. Lingkungan masyarakat yang

baik akan membentuk dan menjadikan pergaulan seseorang baik pula,

sebaliknya jika seseorang tumbuh dilingkungan masyarakat yang kurang baik
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dan beliau tidak bisa menjaga dirinya maka kemungkinan beliau juga akan

terpengaruh untuk menjadi tidak baik pula.

2.4.3 Meningkatkan Minat Berwirausaha

Beberapa puluh tahun yang lalu ada pendapat yang mengatakan bahwa

kewirausahaan tidak dapat diajarkan. Akan tetapi sekarang ini Enterpreneurship

(Kewirausahaan) merupakan mata pelajaran yang dapat di ajarkan di sekolah-

sekolah dan telah bertumbuh sangat pesat Alma, 2007: 5. Dari argumen diatas

maka seharusnya minat untuk berwirausaha bisa ditingkatkan lagi. Semakin tinggi

minat seseorang untuk menjadi wirausahawan maka semakin tinggi juga peluang

mereka untuk merealisasikan keinginannya tersebut. Untuk menumbuhkan minat

pada seseorang, tentunya diperlukan hal hal baru yang membuat orang tersebut

semakin berfikir jauh kedepan.

Setiap orang pasti menginginkan kualitas hidup yang lebih baik lagi,

hal itulah yang bisa dijadikan minat tersendiri untuk meningkatkan minat

berwirausaha. Dalam berkarier atau berwirausaha tentunya setiap orang harus

berusaha membuat terobosan-terobosan baru untuk menarik perhatian

konsumennya. Hal tersebut dilakukan guna bisa tetap bersaing dengan

wirausahawan lain. Untuk meningkatkan kepercayaan diri guna meningkatkan

minat berwirausaha, tentunya seseorang harus membangun karakter yang kuat dan

semangat pada dirinya sendiri. Jika tidak memiliki karakter yang kuat, mereka

bisa terpengaruh terhadap pandangan negatif masyarakat yaang masih mengangap

bahwa profesi wirausaha merupakan sesuatu yang sulit dijalankan. Alma,

2007: 2 mengatakan bahwa banyak faktor psikologis yang membentuk sikap



26

negatif masyarakat sehingga mereka kurang berminat terhadap profesi wirausaha,

antara lain sifat agresif, ekspansif, bersaing, egois, tidak jujur, kikir, sumber

penghasilan tidak stabil, kurang terhormat, pekerjaan rendah, dan sebagainya. Dari

pandangan tersebut menjelaskan bahwa pemikiran masyarakat tentang profesi

wirausaha masih rendah. Mereka belum bisa berfikir kreatif dan berkembang,

sehingga pemikirannya bisa dikatakan masih rendah. Selain itu mereka juga belum

sepenuhnya paham tentang seluk beluk kewirausahaan dan manfaat berwirausaha.

Pada dasarnya manfaat kewirausahaan sangat banyak.

Alma, 2007: 1 jika kita perhatikan manfaat adanya wirausaha banyak

sekali. Lebih rinci manfaatnya antara lain:

a. Menambah daya tampung tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi

pengangguran.

b. Sebagai generator pembangunan lingkungan, bidang produksi, distribusi,

pemeliharaan lingkungan, kesejahteraan, dan sebagainya.

c. Menjadi contoh bagi anggota masyarakat lain, sebagai pribadi unggul yang

patut dicontoh, diteladani, karena seorang eirausaha itu adalah orang

terpuji, jujur, berani, hidup tidak merugikan orang lain.

d. Selalu menghormati hukum dan peraturan yang berlaku, berusaha selalu

menjaga dan membangun lingkungan

e. Berusaha memberi bantuan kepada orang lain dan pembangunan sosial,

sesuai dengan kemampuannya.

f. Berusaha mendidik karyawannya menjadi orang mandiri, disiplin, jujur,

tekun dalam menghadapi pekerjaan.
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g. Memberi contoh bagaimana kita harus bekerja keras, tetapi tidak

melupakan perintah-perintah agama.

Dari banyaknya manfaat kewirausahaan diatas, tentunya masyarakat

bisa menghilangkan pandangan-pandangan yang negatif pada kewirausahaan.

Maka dari itu diperlukan upaya-upaya untuk menghilangkan pandangan negatif

masyarakat tentang kewirausahaan. Meningkatkan minat berwirausaha seseorang

bisa dilakukan sebagai salah satu upaya menghilangkan pandangan negatif

seseorang tentang profesi kewirausahaan. Jika minat berwirausaha terus

berkembang, maka akan timbul pemikiran yang kreatif dan inovasi untuk

berwirausaha.

Mental  berwirausaha  yaitu  sikap  seseorang  dalam  berperilaku, manusia

yang bermental wirausaha mempunyai kemampuan keras untuk mencapai tujuan

dan kebutuhan hidupnya,

indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

(Setiadi, 2010):

-Berkemauan keras -Percaya pada diri sendiri -Kejujuran

Tanggung jawab -Disiplin diri sendiri -Kesabaran

-Pemikiran kreatif

2.4.4 Pengukuran Minat Berwirausaha

Ada beberapa ukuran untuk mengetahui minat berwirausaha seseorang, yaitu

dapat dilihat diketahui dari:
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a. Pengungkapan atau Ucapan Seseorang yang berminat untuk berwirausaha

akan diekspresikan dengan ucapan atau perkataan, contohnya: saya sangat

tertarik terhadap kewirausahaan, saya ingin menjadi wirausahawan sukses.

b. Tindakan atau Perbuatan

Seseorang yang tertarik terhadap kewirausahaan, dia akan berusaha

mewujudkan ketertarikannya tersebut dengan beberapa tindakan. Contohnya

yaitu dengan ia mengikuti seminar tentang kewirausahaan. Dengan mengikuti

seminar kewirausahaan maka mereka akan menambah pengetahuan tentang

kewirausahaan sehingga diharapkan akan meningkatkan minat berwiraushanya.

c. Menjawab Sejumlah Pertanyaan

Seseorang yang tertarik dengan kewirausahaan mereka akan

menjawab pertanyaan tentang kewirausahaan yang diberikan. Artinya ketika

ada pertanyaan yang ditujukan kepadanya tentang kewirausahaan, baik

pertanyaan secara lisan maupun tertulis maka mereka akan menjawab dengan

antusias.

2.4.5 Competency Based Training

2.4.5.1 Pengertian competency based training

Competency based training diartikan sebagai bentuk pelatihan yang

berbasis competensi (Competency) hingga menghasilkan peserta didik mencapai

sesuatu yang diinginkan dengan mengandalkan kompetensinya (Otto and Glaser

dalam Kamil, 2010). Pada penelitian ini dalam rangka menerapkan competency

based training digunakan teorinya Otto and Glaser, dimana dalam pelaksanaannya

terdiri dari 5 langkah kegiatan.
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1. menganalisis masalah kebutuhan siswa

2. merumuskan dan mengembangkan tujuan-tujuan pelatihan

3. memilih bahan pelatihan, media belajar, metode dan teknik pelatihan,

4. menyusun kurikulum dan unit satu mata latih dan topik pelatihan

5. menilai hasil pelatihan.

Pelatihan berbasis kompetensi dibutuhkan untuk peningkatan soft

skill bagi siswa-siswa SMK yang mengambil mata pelajaran

kewirausahaan mendapatkan pendampingan, fasilitasi, dan pembimbingan

dalam konsep pemberdayaan. Pemberdayaan dilakukan dengan cara

pelatihan menggali kemampuan peserta didik agar memiliki skill yang

baik. Pelatihan berbasis kompetensi yang dimaksud dalam konteks ini

adalah pelatihan yang diberikan kepada siswa smk yang mengikuti mata

pelajaran kewirausahaan sebagai bekal mereka lulus. Salah satu bekal

mereka adalah memiliki soft skill (keahlian penulisan naskah buku ilmiah).

Pelatihan penulisan naskah buku ilmiah tersebut memiliki tujuan:

(a) siswa SMK berusaha mengisi hari-hari dengan hal bermanfaat

(b) siswa SMK mampu mengaktualisasikan karya dalam bentuk riil dan

gagasan dalam sebuah tulisan

(c) bekal penulisan karya ilmiah saat mereka lulus atau sebelum lulus

(d) income (pendapatan) siswa selama kuliah atau setelah lulus kuliah

(e) tindakan nyata dalam membentuk mental wirausaha.

2..4.5.2 Jalan Menuju Wirausaha Sukses
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Murphy and Peck dalam (Alma, 2007: 106) menggambarkan delapan

anak tangga untuk mencapai puncak karir. Delapan anak tangga ini dapat pula

digunakan oleh seorang wirausaha dalam mengembangkan profesinya.

1) Mau Kerja Keras (Capacity for Hard Work)

2) Kerja keras adalah modal utama seseorang jika ingin sukses dalam

berwirausaha.

3) Bekerjasama dengan Orang Lain (Getting Things Done With and Through

people)

4) Bekerja sama dengan orang lain sangat dibutuhkan untuk saling bertukar

pikiran dan memperoleh pelajaran baru. Untuk bekerja sama dengan orang

lain kita tidak boleh malu. dan sebaiknya kita membuka diri dan tidak

berberat hati.

5) Penampilan yang Baik (Good Appearance)

6) Penampilan yang baik ini bukan sebatas penampilan fisik seorang

wirausaha, melainkan tentang sikap dan perilakunya..

7) Yakin (Self Confidence)

8) Menjadi seorang wirausaha hendaknya memiliki keyakinan yang positif

terhadap apa yang dikerjakannya..

9) Pandai Membuat Keputusan (Making Sound Decision)

10) Seorang wirausaha harus selalu siap apabila dihadapkan pada suatu

pilihan, entah itu pilihan yang sulit maupun mudah.

11) Mau Menambah Ilmu Pengetahuan (College Education)
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12) Menambah ilmu pengetahuan yaitu seorang wirausaha harus mau belajar

terus menerus untuk menambah pengetahuannya tentang suatu hal.

13) Ambisi Untuk Maju (Ambition Drive)

14) Seorang wirausaha harus memiliki sifat ambisius untuk hal kemajuan

dalan usahanya.

15) Pandai Berkomunikasi (Ability to Communicate)

16) Berkomunikasi adalah salah satu cara dalam berhubungan dengan pihak

luar.

2.4.5.3 Karakteristik Wirausaha Sukses

Menurut Zimmerer dalam (Alma, 2007:110) karakteristik wirausaha

sukses adalah sebagai berikut

1) Memiliki komitmen tinggi terhadap tugasnya.

2) Mau bertanggung jawab.

3) Keinginan bertanggung jawab ini erat hubungannya dengan

mempertahankan internal locus of control yaitu minat kewirausahaan

dalam dirinya.

4) Peluang untuk mencapai obsesi.

5) Toleransi menghadapi resiko kebimbangan dan ketidak pastian.

6) Yakin pada dirinya.

7) Kreatif dan fleksibel

8) Ingin memperoleh balikan segera.

9) Enerjik tinggi.

10) Minat untuk lebih unggul.
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11) Berorientasi kemasa depan.

12) Mau belajar dari kegagalan.

2.5 KERANGKA BERFIKIR DAN HIPOTESIS

2.5.1 Kerangka Berfikir

Kewirausahaan merupakan salah satu profesi yang sangat

menjanjikan, mengingat jumlah wirausaha yang masih sedikit menjadikan peluang

untuk terbentuknya wirausaha-wirausaha baru sangat besar. Minat berwirausaha

sangat menguntungkan bagi pemilik usaha, pekerja yang bersangkutan, serta

konsumen. Yang dimaksud menguntungkan yaitu dengan adanya kewirausahaan,

maka secara otomatis akan mengurangi jumlah pengangguran yang ada. Lahirnya

wirausaha-wirausaha baru setiap waktu sangatlah dibutuhkan guna menekan

jumlah pengangguran. Untuk meningkatkan minat dibutuhkan suatu pembelajara

yang terprogram. Minat berwirausaha hendaknya seseorang tersebut mengetahui

tentang seluk beluk kewirausahaan. Mereka harus memiliki pengetahuan yang

kuat serta sifat-sifat wirausaha, selain itu mereka juga dituntut untuk bisa berfikir

kreatif. Mengingat jumlah pengangguran terdidik juga masih terbilang tinggi,

maka untuk mengatasi persoalan tersebut juga bisa dilakukan dengan membuka

usaha-usaha baru oleh orang yang masih menganggur tersebut, mereka jangan

hanya mengandalkan lapangan pekerjaan yang ada. Untuk mewujudkan dan

menghasilkan wirausaha-wirausaha baru dengan latar belakang seorang terdidik,

maka peran aktif sekolah sangatlah perlu. Sekolah diharapkan dapat membantu
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menumbuhkan minat berwirausaha bagi siswa-siswanya, selanjutnya dapat

mempengaruhi kemampuan melakukan kompetensinya untuk berwirausaha.

Untuk menumbuhkan minat siswa dalam berwirausaha salah satunya

dengan metode Competency based training dilakukan langsung oleh wirausaha

menjalankan kewirausahaannya. Penyampaian minat wirausaha secara langsung

dianggap paling mudah untuk meningkatkan minat siswa dalam berwirausaha.

Pada penelitian ini menerapkan competency based training digunakan

teorinya Otto and Glaser (dalam Kamil, 2010), dengan 5 langkah kegiatan.

Dengan cara Competency based training 5 langkah tersebut

1) Menganalisis permasalahan, diharapkan imajinasi dan gairah siswa

akan muncul, siswa akan langsung berfikir kreatif dan timbul minat

dan mental yang kuat untuk menjadi wirausahawan.

2) Merumuskan dan mengembangkan tujuan-tujuan pelatihan, dimana

siswa harus mengetahui arah mau kemana yang dituju tidak hanya

mengikuti petunjuk saja.

3) Memilih bahan pelatihan, media belajar, metode dan teknik pelatihan,

disini siswa dituntut kreativitasnya menyediakan bahan sendiri.

4) Menyusun kurikulum dan unit satu mata latih dan topic pelatihan,

dimaksudkan siswa dapat menyusun kegiatan sehari-hari.

5) Menilai hasil penelitian. Siswa meninjau kembali apa yang sudah

dilakukan.  Selanjutnya siswa diajak menetapkan tujuan hingga

melihat kembali hasil pelatihannya.
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Dengan pelatihan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan minat siswa

belajar untuk berjiwawirausaha yang akhirnya kompetensi siswa untuk

berwirausaha akan terbentuk. Kegiatan ini diskenariokan dengan mengambil dua

kelas yang digunakan untuk dilakukannya beberapa pertemuan untuk

menumbuhkan minat belajarnya di kelas eksperimen dan satu lagi adalah kelas

kontrol.  Pada akhir pertemuan dilakukan uji banding t untuk melihat perbedaan

motivasi kelas eksperimen dan kelas kontrol.

2.5.2 HIPOTESIS

Pengertian hipotesis penelitian menurut Arikunto ( 2010 : 110 ) adalah

suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai

terbukti melalui data yang terkumpul.

Pada penelitian yang akan dilakukan dapat dirumuskan bahwa

hipotesisnya adalah:

1. Minat berwirausaha siswa menjadi tumbuh akibat diberi penerapan Competency

based training.

2. Ada  pengaruh positif penerapan kegiatan Competency based training terhadap

minat siswa berwirausaha atau kelas eksperimen minatnya lebih besar bila

disbanding dengan minat berusaha siswa kelas kontrol.
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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka

simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Penerapan pelatihan yang berbentuk pembelajaran praktek dengan

menerapkan competency based training berdasar Otto and Glaser dapat

membawa peserta didik pada peningkatan minat mereka untuk berwirausaha.

Berdasar penelusuran minat melalui angket diperoleh rataan skor 77,16. Hal

ini menunjukkan penilaian skala minat yang tinggi.

2. Penerapan pelatihan ��������	
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5.2 Saran

Berdasarkan keberhasilan penerapan pelatihan kewirausahaan bagi

peserta didik SMK kelas XII tersebut, maka penulis menyampaikan saran sebagai

berikut:

1. Bagi peserta didik: Hendaknya peserta didik khususnya dari SMK berkat

ilmu yang diperolehnya di bangku sekolah diterapkan dalam bentuk

praktek supaya dapat mengalami langsung guna menumbuhkan minatnya

dalam menyiapkan diri bekerja di lapangan. Dengan cara selalu meminta

kegiatan prakek dalam setiap pembelajaran yang membutuhkan praktek.

2. Bagi guru: Hendaknya para guru selalu berusaha mencari inovasi

membawa peserta didiknya dalam kegiatan praktek untuk setiap ilmu

terapan yang diberikan, agar siswa mengalami langsung kegiatan-kegiatan

lapangan.

3. Bagi dinas pendidikan: Hendaknya pemerintah melalui dinas pendidikan

berusaha memberi fasilitas praktek untuk sekolah-sekolah vokasi yang

membutuhkan banyak praktek, sehingga lulusannya akan lebih siap

bekerja di lapangan.
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