
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk berakal mempunyai keinginan untuk selalu

meningkatkan tarap hidup, untuk dapat merealisasikanya diperlukan suatu usaha

dan perjuangan yang keras dari masing-masing individu yang yang bersangkutan.

Seperti dijelaskan dalam alquran bahwa setiap individu harus selalu berusaha

untuk mencari rezeki lewat cara halal yang tentunya di rididhoi oleh allah SWT.

Salah satunya adalah dengan berwirausaha. Perintah tentang wirausaha tersebut

tersirat dalam ayat al-quran surat Al- jumu’ah ayat 10 berikut ini:

Artinya:“Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu

dimuka bumi, carilah olehmu karunia Allah dan ingatlah Allah

banyak-banyak supaya kamu beruntung.” ( Q.S 62:10 ).1

Berarti menyediakan lapangan pekerjaan sendiri tidak perlu bergantung

dengan orang lain. apabila usahanya semakin maju, sehingga mampu mebuka

lapangan pekerjaan bagi orang lain. sebagaimana instruksi presiden No 4 Tahun

1995, tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudidayakan

Kewirausahaan (GNMMK) menjelaskan bahwa

1Agus Hidayatullah, Alwasim ( Al-Quran Tajwid Kode, Translit Perkata, Terjemah
Perkata. ( Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013.hlm.544
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“Berwirausaha adalah semangat, sikap, prilaku dan kemampuan seseorang

dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya kerja, teknologi

dan produk baru dengan meningkatkan efesiensi dalam rangka memberikan

pelayanan yang lebih baik dan keuntungan yang lebih besar.”2

Oleh karena itu, dalam memasuki dunia kerja khususnya dibidang usaha

diperlukan adanya miat berwirausaha.Minat merupakan faktor penting untuk

memulai suatu pekerjaan karena jika seseorang individu memiliki minat terhadap

objek tertentu, maka akan cendrung memberikan perhatian yang lebih besar dalam

mencapai suatu tujuan yang telah di tetapkan dapat dikerjakan dengan hasil yang

baik. Budi iskandar mengemukakan bahwa :

Minat berwirausaha yaitu keinginan, ketertarikan serta kesediaan untuk

berkerja keras atau berkemauan keras dan tekun untuk berusaha memenuhi

kebutuhan hidupnya, mencapai kemajuan usahanya, menciptakan usaha baru

tanpa merasa takut dengan resiko yang akan terjadi, ketersediaan menanggung

macam-macam resiko berkaitan dengan tindakan berusaha yang dilakukanya,

serta senantiasa belajar dari kegagalan dalam hal berwirausaha.3

Minat berwirausaha perlu dikembangkan sejak dini, karena kewirausahaan

mengandung nilai-nilai ideal dan semangat menuju kesuksesan bagi hidup dan

kehidupan seseorang.4 minat berwirausaha akan menjadikan seseorang untuk lebih

giat mencari dan memanfaatkan peluang-peluang usaha yang ada agar dapat

mengembangkan usaha dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki.

2Kusnadi.Kewirausahaan, ( pekanbaru: kreasi edukasi, 2015). hlm.5
3Budi iskandar.Kewirausahaan.( bandung: sinar baru, 2001). hlm 9
4Eman Suherman.Desain Pembelajaran Kewirausahaan.( Bandung: Alfabeta, 2008).

hlm.66
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Dunia pendidikan sekarang sudah banyak membantu dalam menumbuhkan

minat berwirausaha bagi siswa, salah satunya yaitu dengan melaksanakan

kegiatan wirausaha dalam bentuk praktik kewirausahaan. Pelaksanaan program

pendidikan kejuruan khususnya di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

melalui pembelajaran praktik memegang peran penting sehingga penguasaan

keterampilan kerja pada pembelajaran praktik di tingkat Sekolah Menengah

Kejuruan (SMK) dapat teraplikasi secara optimal dalam Pendidikan Sistem

Ganda. Menurut Kurikulum SMK dalam Feri Dwi Haryanto, bahwa:

Pendidikan sistem ganda merupakan suatu bentuk penyelenggaraan

pendidikan yang memadukan secara sistematik dan sinkron antara program

pendidikan disekolah dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh

melalui kerja secara langsung di dunia kerja atau duni industri dan terarah untuk

mencapai tingkat keahlian profesional tertentu.5

Pernyataan tersebut menyatakan bahwa pendidikan sistem ganda adalah

sistem pendidikan yang proses belajarnya berlangsung di sekolah yang meliputi

pendidikan teori dan praktik serta pendidikan langsung dilapangan atau dunia

industry.Menyadari hal ini, sekolah menengah kejuruan SMK sebagai salah satu

lembaga pendidikan yang mengarah pada pembentukan sikap profesionalisme

maka berupaya terus menerus menyusun program-program ataupun kurikulum

yang berorientasi pada kemajuan ilmu pengetahuan yang berkarter dan pada

saatnya nanti mampu membekali lulusanya dengan berbagai macam ilmu, berupa

5 Dwi, Feri H.2010. Pengaruh Pratek Kerja Industri Terhadap Minat Berwirausaha
Siswa.Skripsi. UR. Pekanbaru
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pengetahuan teori dan keterampilan dalam praktik yang mampu disesuaikan

dengan kebutuhan dilapangan.

Selain melakukan inovasi-inovasi pembelajaran, pemerintah juga saat ini

melakukan program standarisasi Kompetensi Sekolah Menengah Kejuruan. Hal

ini dilakukan untuk menstandarkan kualitas lulusanya sesuai dengan standar

global yang telah ditetapkan, selain itu Sekolah Menengah Kejuruan sebagai

insitusi pendidikan yang melakukan proses pembelajaran berbasis produkis sangat

memungkinkan hasil produk-produk yang layak jual dan mampu bersaing di

pasaran. Salah satu bentuk untuk mendukung program tersebut adalah dengan

membentuk business center yang berfungsi sebagai laboratorium kewirausahaan

yang relevan dengan program keahlian yang dikembangkan disekolah secara

terprogram dan terstruktur.

Fungsi business center sebagai laboratuorium kewirausahaan adalah

menggunakan atau memakai suatu hal yang berguna yang dalam hal ini adalah

menggunakan business center yang berfungsi sebagai laboratorium kewirausahaan

yang dijadikan sebagai tempat praktik kewirausahaan dalam pembelajaran

kewirausahaan yang dibuat untuk memungkinkan dilakukanya kegiatan-kegiatan

kewirausahaan secara terkendali yang dilengkapi dengan peralatan untuk

mengadakan praktik.

Business center merupakan tempat untuk melakukan kegiatan usaha

dagang dengan melibatkan unsure pendidikan sesuai dengan kompetensi keahlian
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yang relevan dan dapat dilaksanakan pada suatu kompetensi keahlian atau

kombinasi beberapa kompetensi keahlian yang saling melengkapi.6

Business center pada sekolah menengah kejuruan merupakan salah satu

alternatif dalam rangka mendekatkan kesesuaian mutu tamatan SMK dengan

kemampuan kerja dan sikap professional, sebagai salah satu sumber atau wahana

belajar yang tepat bagi siswa terutama pada aspek keterampilan menghasilkann

sesuatu yang baru baik berupa barang maupun jasa dan pemasaranya.

Business center adalah suatu tempat dilingkungan sekolah terutama di

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang berfungsi sebagai pusat kegiatan yang

berkaitan dengan jual beli barang maupun jasa dengan memanfaatkan semua

sumber yang ada disekolah tersebut. Business center bagi siswa dapat berfungsi

sebagai tempat atau wadah untuk meningkatkan keterampilan dimana siswa

dikondisikan seperti benar-benar terjun dilapangan pekerjan.

Business center merupakan fasilitas untuk pembelajaran bisnis bagi siswa

agar siswa selain memiliki bekal pendidikan formal juga memiliki bekal hidup

berupa peluang usaha yang telah dirintis sejak duduk dibangku SMK, sehingga

pada saat siswa telah menyelesaikan studi di SMK, siswa telah memiliki modal

hidup untuk mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraanya masing-masing.

Jadi yang dimaksud business center dalam penelitian iniadalah suatu tempat yang

dijadikan pusat bisnis/ usaha suatu organisasi dilingkungan sekolah terutama

ditingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang berfungsi sebagai pusat

kegiatan yang berkaitan dengan menjual barang atau jasa pada konsumen atau

6Vera Olivia Rianjani, 2015. Pengeruh Pelaksanaan Business Center Terhadap Minat
Berwirausaha Siswa Kelas X Program Keahlian Administrasi Perkantoran SMKN 1 Wonosobo,
tersedia di: jurnal.uny ac.id
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bisnis lainya dengan memanfaatkan semua sumber yang ada disekolah tersebut

untuk mendapatkan laba serta sebagai tempat pelatiihan dan pendidikan dan

pendidikan bagi siswa yang sekaligus berfungsi sebagai sarana unit produksi

sekolah dan sebagai laboratorium kewirausahaan bagi para siswa untuk

melaksanakan praktik penjualan, perhitungan ataupun pembukuan.

Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 Pekanbaru merupakan

salah satu sekolah yang memiliki business center di kota pekanbaru. Business

center di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 Pekanbaru bernama

toko alfamart/ business center sebagai Laboratorium Kewirausahaan Pengelolaan

Bisnis Ritel yang didukung oleh program alfamart. Sekolah Menengah Kejuruan

Muhammadiyah 2 Pekanbaru, sebagai salah satu sekolah yang menganut program

pendidikan sistem ganda sebagai tempat belajar sambil berkerja (learning by

doing) bagi siswa-siswanya yaitu dengan menyelenggarakan business center yang

merupakan tempat pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan

keterampilan berwirausaha, business center juga mempunyai peran pendukung

bagi peningkatan kemandirian siswa dalam berwirausaha sesuai bidang keahlian

masing-masing, khususnya manajemen pemasaran.Dalam pelaksanaanya business

center Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 Pekanbaru dikelola

langsung oleh siswa dan tidak terlepas dari pengawasan dan bimbingan dari

kepala pengelola business center dan gur .setiap harinya dua orang yang bertugas

di business center secara bergantian dan di bimbing oleh guru pembimbing.

Didalam business center siswa melakukan praktik penjualan, membuat

laporan keuangan atau pembukuan, menghitung biaya penjualan dan stok barang,
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mengontrol kualitas barang, administrasi dan lain sebagainya. Siswa benar-benar

diberi tanggung jawab dan harus konsokuen dengan apa yang dikerjakan di

business center. Siswa diwajibkan untuk ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan

prakti di business center sebagai wujud dari pembelajaran kewirausahaan agar

siswa dapat memahami mekanisme bisnis yang dijalankan di business center.

Bantuk partisipasi siwa tersebut akan memberi pengalaman langsung kepada

siswa tentang business center. Business center juga menjabatani antara dunia

pendidikan berupa teori-teori dengan dunia industri yang merupakan bagian dari

dunia industri yang merupakan bagian dari dunia usaha yang menerapkan serta

mengutamakan konsep-konsep praktis, efektif, efesien dan cepat. Pengalaman

kerja inilah yang akan menentukan minat berwirausha siswa karena didalam

business center siswa diajarkan untuk berkerja dengan kemampuan sendiri dan

bimbingan sehingga akan mandiri.

Melalui business center siswa dapat mengakses berbagai ilmu pengetahuan

dan teknologi serta meningkatkan kemampuan belajar, tempat menampa diri, dan

meningkatkan skill sehingga peluang dalam menguasai bidang ilmu untuk

mendukung usaha tertentu terbuka lebar. Melalui berbagai macam kegiatan

business center tersebut, siswa banyak belajar dari segi disiplin kerja,

keterampilan, kerjasama dalam sebuah tim serta macam-macam kegiatan lainya

yang semuanya merupakan rangkuman dari cara mengelolah sebuah usaha.

artinya siswa mempunyai semua pengalaman kegiatan psikomotorik yang

akhirnya akan menumbuhkan  minat untuk menekuni bidang wirausaha.,
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Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan di Sekolah Menengah

Kejuruan Muhammadiyah 2 Pekanbaru, penulis melihat bahwa fungsi business

center sebagai laboratorium kewirausahaan sudah cukup baik, namun masih

penulis jumpai masih ada siswa yang kurang berminat dalam berwirausaha hal ini

dapat dilihat dari gejala-gelaja berikut ini:

1. Masih ada siswa yang kurang percaya diri untuk memulai

berwirausaha

2. Masih ada siswa yang tidak berani untuk mengambil resiko dalam

berwirausaha

3. Masih ada siswa yang memiliki mindset ( pola pikir) sebagai pencari

kerja ( job seeker) setelah lulus daripada berwirausaha

4. Masih ada siswa yang belum yakin dengan kemampuanya untuk

menjadi seorang wirausaha.

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian denagn judul “Fungsi Business Center Dalam Menumbuhkan Minat

Berwirausaha Siswa Kompetensi Keahlian Pemasaran Di Sekolah Menengah

Kejuruan Muhammadiyah 2 Pekanbaru”

B. Penegasan Istilah

Menghindari kesalahpahaman pengertian yang ada dalam judul ini, maka

penulis merasa perlu untuk menegaskan istilah yang berkaitan dengan judul

penelitian ini yaitu :

1. Business Center
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“Business” berarti perusahaan, urusan atau saha.7“ center” berarti

pusat bagian tengah, atau pokok.”8

Sedangkan menurut Ricky W.Griffin dan Ronald J.Ebbert  bahwa

bisnis adalah organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk dijual

dengan maksud mendapatkan laba9.  “ business center” adalah pusat suatu

usaha yang diguanakn sebagai tempat belajar sambil berbuat ( learning by

doing), dengan demikian siswa dapat belajar  untuk menjual jasa ataupun

merencanakan pekerjaan, menghitung biaya pembuatan dan biaya

perjalanan, melaksanakan pekerjaan, mengontrol kualitas, dan menjual

hasil kerjanya.10

2. Minat berwirausaha

Minat adalah kecendrungan dan kegairahan yang tinggi atau

keinginan yang besar terhadap sesuatu. 11 Berwirausaha ( wirausaha/

wiraswasta) adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk

baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan

produk baru, memasarkannya serta mengatur permodlan operasinya.12Jadi

minat berwirausaha dalam penelitian ini adalah keinginan dan kemampuan

dalam melihat kesempatan-kesempatan usaha dan memanfaatkanya

7 Jhon, M. Echolas.Kamus inggris- Indonesia.(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
Utama).hlm. 90

8Ibid.hlm 104
9Marnis, 2008, Pengantar Bisnis, Pekanbaru : Perc. PANCA ABADI NURGAMA, hlm.1
10 Direktoral Tenaga Kependidikan, Manajemen Business Center Sebagai Sumber Belajar

Siswa dan Penggalian Dana Pendidikan Persekolahan.(2007). Peningkatan Mutu Pendidikan dan
Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional.

11 Muhibin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru, ( Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2007), hlm.133

12 Frista Artmanda W. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. (Jombang: Lintas
Media.hlm.1016
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dengan menciptakan lapangan pekerjaa ataupun membuka usaha yang

timbil pada diri siswa karena pemberian motivasi oleh guru

kewirausahaan.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukaan, maka

dapat diidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut :

a. Fungsi Business Centerbelum berjalan dan terlaksana secara keseluruhan.

b. Minat berwirausaha siswa belum maksimal

c. Adanya faktor-faktor yang mempengaruhi minat berwirausaha.

d. Kurangnya usaha-usaha yang dilakukan pengurus business center dalam

menumbuhkan minat berwirausaha.

2. Fokus Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka penulis hanya

memfokuskan penelitian ini pada Fungsi Business Center Dalam

Menumbuhkan Minat Berwirausaha Siswa Kompetensi Keahlian Pemasaran

Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 Pekanbaru.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus masalah diatas maka dapat penulis rumusankan

masalahpenelitian yaitu BagaimanaFungsi Business CenterDalam

Menumbuhkan Minat Berwirausaha Siswa Kompetensi Keahlian Pemasaran

Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 Pekanbaru. ?
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D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui Fungsi Business Center Dalam Menumbuhkna Minat

Berwirausaha Siswa Kompetensi Keahlian Pemasaran Sekolah Menengah

Kejuruan Muhammadiyah 2 Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi siswa

Penilitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi siswa yaitu dapat

meningkatkan kualitas dan menumbuhkan minat berwirausaha siswa.

b. Bagi pembaca

Penilitian ini sebagai informasi mengenai fungsi business center dalam

menumbuhkan minat berwirausaha siswa

c. Bagi sekolah

Penulis berharap penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam segi fungsi

business center dalam menumbuhkan minat berwirausaha siswa.

d. Bagi peneliti

Penelitian ini sebagai salah sumber untuk menambah ilmu dan wawasan

pengetahuan.
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e. Bagi Universitas

Shasil penelitian ini diharapkan agar menambah bahan bacaan dan

referensi di perpustakaan Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim

Riau.


