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A. Kajian Teoretis

1. Minat Berwirausaha

a. Pengertian Minat

Muhibin Syah menjelaskan minat (interest) berarti kecendrungan

dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu.13

Zakih Daradjat. Menjelaskan minat adalah kecendrungan jiwa yang tetap

kejurusan suatu hal yang berharga bagi orang.Sesuatu yang berharga bagi

orang adalah yang sesuai dengan kebutuhanya.14

Slameto menyatakan bahwa Minat adalah sesuatu rasa lebih suka

dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh.

Minat pada dasarnya merupakan penerimaan akan suatu hubungan antara diri

sendiri dengan sesuatu di luar diri semakin kuat atau dekat hubungan tersebut

semakin besar pula minat.15

Sedangkan Djaali menjelaskan “ minat dapat diekspresikan melalui

pernyataan yang menunjukan bahwa siswa lebih menyukai suatu hal daripada

hal lainnya, dapat pula dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu

aktivitas.16

13Muhibin Syah, Op. Cit.hlm.133
14 Zakih Daradjat, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Bumi Aksara,

2011).hlm. 133
15 Slameto, Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. (Jakarta: Rineka Cipta,

2010). hlm 182
16Djaali.Psikologi Pendidikan. (Jakarta: Bumi Aksara.2012), hlm.121
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Berdasarkan beberapa teori diatas maka disimpulkan bahwa minat

merupakan suatu perhatian khusus terhadap suatu hal tertentu yang tercipta

dengan penuh kemauan.Minat ditandai dengan adanya kecendrungan rasa

suka dan ketertarikan pada suatu aktivitas yang mengandung unsure

perhatian, keingintahuan yang besar atau mempelajari, dan membuktikan

terhadap suatu benda atau kegiatan.Partisipasi ya g dilakukan seseorang atau

siswa dalam suatu aktivitas sebagai wujud dari ekspresi rasa suka ditunjukan

dengan keaktifannya dalam mengerjakan hal-hal yang disukainya.Sedangkan

kegiatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah minat terhadap kegiatan

berwirausah.

b. Pengertian Wirausaha

Berwirausaha secara etimologi berasal dari kata wira yang berarti

pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani dan

berwatak agung. 17 Usaha adalah pembuatan amal, berkerja, dan berbuat

sesuatu.18 Kemudian diberi imbuhan ber yang mempunyai arti melakukan

kegiatan, mengalami peristiwa, serta perbuatan atau proses yang berkali-

kali.19Jadi berwirausaha adalah seseorang yang unggul yang berwatak agung

yang melakukan sesuatu kegiatan.Pengertian kewirausahaan berkembang

dengan seiring dengan perkembangan ekonomi dengan semakin luasnya

bidang dan garapan. Menurut Coulter dalam suryana, mengemukakan bahawa

kewirausahaan sering dikaitkan dengan proses, pembentukan dan

17Id. Wikipedia.Org.Wiki/Kewirausahaan. Kewirausahaan-Wikipidia Bahasa Indonesia,
Ensiklopidia Bebas

18Ibid.
19Frista Artmanda W. Op.Cit.hlm. 96
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pertumbuhan suatu bisnis baru yang berorientasi pada perolehan keuntungan,

penciptaan nilai, dan pembentukan produk atau jasa yang baru, unik dan

inovatif.20

Berwirausaha dalam bahasa prancis yaitu enterpreneurship yang

berarti orang yang membeli barang dengan harga pasti meski orang itu belum

mengetahui berapa harga barang itu akan dijual.21Berwirausaha juga berarti

mereka yang melakukan upaya-upaya kratif dan inovatif dengan jalan

mengembangkan ide dan meramu sumber daya untuk menemukan peluang

dan perbaikan hidup.22 Lebih jauh para ahli mendefenisikan berwirausaha

sebagai berikut:

Menurut Josep Schumpeter dalam buku kewirausahaan strategi

pemberdayaan usaha kecil menengah dan penduduk miskin, mengatakan

bahwa berwirausaha lebih lengkap dinyatakan : “ entrepreneur as the person

who destroyes the existing economic order by introducting new products and

services, by creating new forms of organization. Or by exploiting new raw

material.”Maksudnya berwirausaha adalah seseorang yang mampu

mendobrak sistem ekonomi yang ada dengan memperkenalkan barang dan

jasa baru, dengan menciptakan bentuk organisasi baru atau mengelolah bahan

baku baru.23

20 Yuyus Suryana. Kewirausahaan-pendekatan karakteristik wirausahawan sukses,(
Jakarta: kencana, 2013). hlm 12

21Kusnadi Dan Yulia Novita, Kewirausahaan, Pekanbaru: Publishing And Consulting
Company 2017, hlm. 3

22 Zulkarnain, Kewirausahaan Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Dan
Penduduk Miskin, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2006) hlm.5

23 Ibid, hlm.9
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Seorang wirausaha dalam menangani usahanya memanfaatkan

kemampuan kretivitasnya dan inovasi serta kemauan yang kuat untuk

mencapai suatu keuntungan dan pertumbuhan usahanya denagn mendaya

gunakan sumber-sumber yang ada. Yuyus Suryana juga menjelaskan bahwa:

Entrepreneur (wirausaha) merupakan seseorang yang memiliki

kreativitas suatu bisnis baru dengan berani mengambil resiko dan

ketiakpastian yang bertujuan untuk mencapai laba dan pertumbuhan usaha

berdasarkan identifikasi peluang dan mampu mendayagunakan sumber-

sumber serta memodali peluang ini.24

Menurut kasmir, menjelaskan secara sederhana arti

wirausahawan(entereprerneur), yaitu Wirausahawan(entereprerneur) adalah

orang yangberjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam

berbagai kesempatan.Berjiwa berani mengambil resiko artinya bermental

mandiri dan berani melalui usaha tanpa diliputi rasa takut dan cemas

sekalipun dalam kondisi tidak pasti.Seorang wirausaha selalu mencari,

memanfaatkan, dan menciptakan peluang usaha yang dapat memberikan

keuntungan bagi wirausahwan tersebut.25

Kesempatan yang diubah menjadi ide dapat berupa penciptaan

lapangan pekerjaan maupun produk yang diperlukan oleh masyarakat.Produk

tersebut diciptakan oleh wirausahawan dengan memanfaatkan sumber daya

yang ada kemudian mengolahnya menjadi produk yang memiliki nilai

24 Yuyus Suryana, Op.Cit.hlm.25
25Kasmir, 2011, Kewirausahaan ( Edisi Revis), Jakarta: Rajagrafindo Persada hlm 19
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tambah. Seperti yang dijelaskan oleh Yuyun Wirasmita dalam Suryana

bahwa:

Kewirausahaan dan wirausahawan merupakan faktor produksi aktif

yang dapat menggerakan dan memanfaatkan sumberdaya lainnya seperti

sumber daya alam, modal, dan teknologi, sehingga dapat menciptakan

kekayaan dan kemakmuran melalui penciptaan lapangan kerja, penghasilan

dan produk yang diperlukan masyarakat.26

Wirausahawan mengacu pada orang yang melaksanakan penciptaan

kekayaan dan nilai tambah melalui gagasan baru, memadukan sumber daya

dan merealisasikan gagasan tersebut menjadi kenyataan.Mekanisme

penciptaan kekayaan dan pendistribusian merupakan hal yang mendasar

dalam pengembangan usaha.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat diambil kesimpulan

bahwa berwirausaha adalah seseorang yang memiliki sikap atau keperibadian

yang unggul dan mempunyai kemampuan untuk menganalisa keadaan yang

diikuti dengan keberanian mengambil resiko untuk membuka usaha dengan

memanfaatkan sumber-sumber yang ada dengan mengoptimalkan

kemampuan sendiri.

26Yuyus Suryana, Op.Cit.hlm.13
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c. Pengertian Minat Berwirausaha

Dari pengertian tentang minat dan wirausaha diatas dapat diambil

kesimpulan bahwa minat berwirausaha merupakan pemusatan perhatian pada

wirausaha karena adanya rasa suka dan disertai keinginan ingin mempelajari,

mengetahi dan membuktikan lebih lanjut terhadap wirausaha.

Minat berwirausaha muncul karena adanya pengetahuan dan informasi

mengenai kewirausahaan yang kemudian dilanjutkan untuk berpartispasi

secara langsung dalam rangka mencari pengalaman dan akhirnya timbul

keinginan untuk terlibat dalam keinginan pengambilan resiko, untuk

menjalankan bisnis atau usaha sendiri dengan memanfaatkan peluang-peluang

bisnis yang ada, dan menciptakan bisnis baru dengan pendekatan inovatif.

Minat berwirausaha tidak dimiliki dengan begitu saja, melainkan dapat di

pupuk dan dikembangkan.

d. Ciri-Ciri Minat Berwirausah

Untuk mengetahui minat berwirausaha seseorang dapat dilihat dari

cirri-ciri wirausaha yang ada didalam diri orang tersebut.Menurut sardiman,

minat merupakan keadaan dimana seseoraang menunjukan keinginan ataupun

kebutuhan yang ada didalam dirinya, hal tersebut dapat terlihat dari cirri-ciri

yang Nampak pada diri mereka dan tersebut memunculkan arti yang

terkandung didalamnya.27

27 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. ( Jakarta: PT. Grasindo
Persada,2007), hlm.40
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Berikut ini beberapa ciri wirausaha menurut Kasmir.28

1. Memiliki visi dan tujuan yang jelas.Visi berfungsi untuk menebak

kemana langkah dan arah yang dituju, sehingga dapat diketahui apa ya

ng akan dilakukan oleh pengusaha tersebut jelas tujuannya.

2. Inisiatif dan selalu proaktif. Inisiatif merupakan ciri mendasar bagi

pengusaha untuk tidak selalu menunggu sesuatu terjadi, tetapi terlebih

dahulu proaktif memulai dan mencari peluang sebagai pelopor dalam

berbagai kegiatan.

3. Berorientasi pada prestasi. Pengusaha yang sukses selalu mengejar

prestasi yang lebih baik daripada prestasi sebelumnya. Mutu produk,

layanan yang diberikan, serta kepuasan pelanggan menjadi perhatian

utama. Setiap waktu segala aktivitas usaha yang dijalankan selalu

dievaluasi dan harus lebih baik dibanding sebelumnya.

4. Berani mengambil resiko. Hal ini merupakan sifat yang harus dimiliki

seseorang pengusaha kapan pun dan dimana pun, baik dalam bentuk

uang maupun waktu.

5. Kerja keras. Jam kerja pengusaha tidak terbatas pada waktu, dimana

ada peluang di situ ia datang. Kadang-kadang seseorang pengusaha

sulit untuk mengatur waktu kerjanya. Benaknya selalu memikirkan

kemajuan usahanya. Ide-ide baru selalu mendorongnya untuk bekerja

keras merealisasikannya. Tidak ada kata sulit dan tidak ada masalah

yang tidak dapat diselesaikan.

28Kasmir, Op.Cit.hlm. 30-32
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6. Bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dijalankannya, baik

sekarang maupun yang akan datang.  Tanggung jawab seorang

pengusaha tidak hanya pada material, tetapi juga moral kepada

berbagai pihak.

7. Komitmen berbagai pihak merupakan ciri yang harus dipegang teguh

dan harus ditepati. Komitmen untuk melakukan sesuatu

memangmerupakan kewajiban untuk segera ditepati dan

direalisasikan.

8. Mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan   berbagai

pihak, baik yang berhubungan langsung dengan usaha yang dijalankan

maupun tidak. Hubungan baik yang perlu dijalankan antara lain

kepada para pelanggan, pemerintah, pemasok, serta masyarakat luas.

Seorang wirausaha adalah seseorang yang memiliki kepribadian

unggul.

Menurut kasmir agar lankah-langkah berwirausaha menjadi mudah

dan terang, diperlukan dengan langkah-langkah yang mudah.

Langkah-langkah ini diartikan sebagai jurus yang akan membimbing

dan mengarahkan seseorang yang mencerminkan cirri seorang

wirausaha sebelum memulai berwirausaha. Berikut ada beberapa jurus

awal yang harus segera dilakukan jika mau berwirausaha, yaitu:

a. Berani memulai, artinya tidak perlu menunggu atau mengundur

waktud alam berwirausaha
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b. Berani menanggung resiko, artinya tidak takut gagal dalam

berwirausaha.

c. Penuh perhitungan, artinya tidak bertindak gegabah dalam

mengambil sebuah keputusan yang berkaitan dengan

kelangsungan sebuah usaha.

d. Memiliki rencana yang jelas artinya seseorang entrepreneurship

harus mampu menyusun suatu rencana baik untuk jangka

panjang sekarang maupun yang akan datang.

e. Tidak cepat puas dan putus asa artinya seseorang pengusaha

dituntu terus memiliki kemajuan dan tidak cepat puas dalam

suatu hal.

f. Optimis dan penuh keyakinan artinya setiap tindakan dan

perbuatan harus di iringi dengan sikap optimis.

g. Memiliki tanggung jawab artinya wirausaha selalu bertanggung

jawab terhadap semua pihak.

h. Memiliki etika dan moral artinya memiliki etika dan moral

sebagai benteng untuk berwirausaha agar menjadi sukses.29

29Kasmir.Op.Cit, hlm. 9
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Menurut pendapat Bygrave cirri –ciri atau karakteristik wirausahawan

dikenal dengan 10 D, yaitu:

1. Dream ( Visi ke depan )

Seorang wirausaha harus mempunyai visi atau pandangan kemasa

depan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya serta

mempunyai kemampuan untuk mewujudkan visinya.

2. Decisiveness (Keputusan dengan Cepat)

Seorang wirausahawan adalah orang yang dapat bekerjadengan

cepatdalam menghasilkan sesuatu.Selain itu jugadapat membuat suatu

keputusan dengan cepat, tepat danpenuh perhitungan, agar berhasil

dalam mengembangkanusahanya.

3. Doers (Melaksanakan Keputusan)

Seorang wirausahawan dalam mengambil keputusan akanlangsung

menindaklanjuti.Kegiatannya dilaksanakansecepat mungkin dengan

penuh perhitungan.ia tidak maumenunda kesempatan yang baik dalam

menjalankanbisnisnya.

4. Determination (Penentuan/Kebulatan Tekad)

Seorang wirausahawan melaksanakan kegiatannya denganpenuh

perhatian, rasa tanggung jawab, dan tidak mudahmenyerah, walaupun

dihadapkan pada halangan danrintangan yang mustahil untuk diatasi.

5. Dedication (Pengabdian)

Seorang wirausahawan harus mempunyai dedikasi(mengutamakan

pekerjaan) yang tinggi terhadap bisnisnya,kadang-kadang
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mengorbankan kepentingan keluarga untuk sementara waktu.ia

melaksanakan pekerjaannya tanpa kenal lelah. Semua perhatiannya

dipusatkan untuk kegiatanbisnisnya.

6. Devotion (Mencintai Pekerjaan)

Seorang wirausahawan harus mencintai pekerjaan bisnisnyadan

produk yang dihasilkannya.Hal inilah yang mendorongkeberhasilan

yang efektif untuk menjual produknya.

7. Details (Dapat Memerinci)

Seorang wirausahawan sangat memperhatikan faktor-faktoryang

sangat rinci terhadap apa yang terjadi selamamenjalankan kegiatan

usahanya. Dia tidak mengabaikanfaktor-faktor yang kecil yang dapat

menghambat kegiatanusahanya.

8. Destiny (Bertanggung Jawab atas Nasib Usahanya)

Seorang wirausahawan bertanggung jawab terhadap nasibdan tujuan

yang hendak dicapainya. Dia merupakan orangyang bebas dan tidak

mau bergantung pada orang lain.

9. Dollars (Kekayaan)

Seorang wirausahawan tidak mengutamakan padapencapaian

kekayaan.Motivasinya bukan karena masalahuang.Dia berasumsi jika

berhasil dalam bisnisnya, maka iapantas mendapat laba, bonus, atau

hadiah.
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10. Distribute (Membagi-bagi)

Seorang wirausahawan bersedia mendistribusikan kepemilikan

bisnisnya kepada orang-orang kepercayaannya, yaitu orang-orang

yang kritis dan mau diajak untuk mencapai sukses dalam bisnisnya.30

Sedangkan ciri-ciri lain manusia yang memiliki minat berwirausaha

menurut Suryana adalah sebagai berikut.31:

1. Keinginan yang kuat untuk berdiri sendiri

2. Kemauan untuk menambil resiko

3. kemampuan untuk belajar dari pengalaman

4. Memotivasi diri sendiri

5. Semangat untuk bersaing

6. Orientasi pada kerja keras

7. Percaya pada diri sendiri

8. Dorongan untuk berprestasi

9. Tingkat energi yang tinggi

10. Tegas

11. Yakin pada kemampuan sendiri

12. Tidak suka uluran tangan dari pemerintah atau pihak masyarakat

13. Tidak bergantung pada alam/berusaha menyerah pada alam

14. Kepemimpnan

15. Keorisinilan

30 Ismawanto, Ekonomi Untuk  SMA Kelas XII. (Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen
Pendidikan Nasional, 2009). hlm.164

31Ibid. hlm.98
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Pendapat lain dikemukakan oleh Buchari Alma yang dijadikan sebagai

Indikator Minat Berwirausaha, berpendapat bahwa untuk menjadi

wirausahawan, seseorang harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut.32:

1. Percaya diri

Kepercayaan diri adalah memiliki keyakinan dalam diri sendiri.Orang

yang tinggi percaya dirinya adalah orang yang sudah matang jasmani

dan rohaninya. Karakteristik kematangan seseorang adalah ia tidak

tergantung pada orang lain, dia memiliki rasa tanggungjawab yang

tinggi, objektif, dan kritis. Begitu saja menyerap pendapat atau opini

orang, tetapi dia mempertimbangkan secara kritis.Keyakinan biasanya

digambarkan sebagai keadaan tertentu bahwa hipotesis atau prediksi

yang benar adalah dipilihnya tindakan yang terbaik atau paling

efektif.Temuan menunjukkan bahwa selama pengusaha berada di

kontrol, mereka terus-menerus mengejar dari tujuan mereka.Jika

mereka kehilangan kendali, mereka dengan cepat kehilangan minat

dalam usaha.

2. Berorientasi pada tugas dan hasil

Orang ini tidak mengutamakan prestise dulu, prestasi kemudian. Akan

tetapi, dia lebih mengutamakan prestasi dahulu kemudian setelah

berhasil prestisenya akan naik. Seseorang yang selalu memikirkan

prestise lebih dulu dan prestasi kemudian, dia tidak akanmengalami

kemajuan.

32Buchar Alma, 2010, Kewirausahaan Untuk Mahasiswa Dan Umum, Bandung:
Alfabeta,  hlm. 53-55
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3. Pengambilan risiko

pengambilan risiko mengacu pada kecenderungan untuk terlibat dalam

perilaku yang memiliki potensi untuk menjadi berbahaya atau

berbahaya, namun pada saat yang sama memberikan kesempatan bagi

semacam hasil yang dapat dianggap sebagai positif. Ciri-ciri dan

watak seperti ini dibawa ke dalam wirausaha yang juga penuh dengan

risiko dan tantangan, seperti persaingan, harga turun naik, dengan

penuh perhitungan.Jika perhitungan sudah matang dan membuat

pertimbangan dari segala macam segi maka wirausahawan dapat

berjalan terus.

4. Kepemimpinan

Definisi sederhana kepemimpinan adalah bahwa kepemimpinan

adalah seni memotivasi sekelompok orang untuk bertindak untuk

mencapai tujuan yang sama. Sifat kepemimpinan memang ada dalam

diri masing-masing individu.Namun sekarang ini, sifat kepemimpinan

sudah banyak dipelajari dan dilatih.Ini tergantung kepada masing-

masing individu dalam menyesuaikan dengan organisasi atau orang

yang dipimpin. Ada pemimpin yang disenangi oleh bawahan, mudah

memimpin sekelompok orang, ia diikuti, dipercaya oleh bawahannya.

Namun ada pula pemimpin yang tidak disenangi oleh bawahan, atau

tidak senang dengan bawahannya, ia banyak curiga kepada

bawahannya. Menanam kecurigaan terhadap orang lain, pada suatu

ketika akan berakibat tidak baik pada usaha yang dijalankan.
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Pemimpin yang baik harus menerima kritik dari bawahan dan

harusbersifat responsif.

5. Keorisinilan

Sifat orisinal ini tentu tidak selalu ada pada diri seseorang, yang

dimaksud orisinil disini ialah ia tidak hanya mengekor pada orang

lain, tetapi memiliki pendapat sendiri, ada ide yang orisinil, ada

kemampuan untuk melakukan sesuatu. Watak dari keorisinilan adalah

inovatif (innovative), kreatif (creative), fleksibel (flexible), banyak

sumber, dan serba bisa. Orisinal tidak berarti baru sama sekali, tetapi

produk tersebut mencerminkan hasil kombinasi baru dari komponen-

komponen yang sudah ada, sehingga melahirkan sesuatu yang baru.

Bobot kreativitas orisinal suatu produk akan tampak sejauh manakah

perbedaan dengan apa yang sudah ada sebelumnya.

6. Berorientasi ke masa depan

Seorang wirausaha harus mempunyai visi ke depan, mengerti apa

yang hendak dilakukan dan yang ingin dicapainya. Faktor kontinuitas

harus dijaga dan pandangan harus ditujukan jauh ke depan.

Menghadapi pandangan jauh ke depan, seorang wirausaha akan

menyusun perencanaan dan strategi yang matang, agar jelas langkah-

langkah yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa seorang

wirausaha harus mempunyai sifat yang harus melekat pada dirinya.Seorang

wirausaha dapat menjalankan usahanya jika mempunyai percaya diri yang
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tinggi, harus bisa mengkodisikan bidang usaha untuk maju, bisa memimpin

pekerja, dan bisa merencanakan usaha secara matang juga mengutamakan

pekerjaan daripada hasil.

e. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Berwirausaha

Minat seseorang pada dasarnya mengalami perkemabangan dan

factor-faktor yang mempengaruhi perkembangan minat adalah faktor fisik,

psikis, dan lingkungan. Faktor-faktor tersebut tidak berdiri sendiri tetapi

berkaitan dan saling mempengaruhi diantaranya:

1. Faktor fisik

Menurut Shaleh Abdul Rahman, faktor fisik merupakan faktor

pendukung utama setiap aktivitas yang dilakukan oleh individu karena

dengan kondisi fisik yang sehat seseorang akan berkerja lebih teliti

dan cepat menyelesaikan pekerjaanya.33

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa kondisi fisik

seseorang akan berpengaruh terhadap minat. Orang yang memiliki

fisik yang sehat tentu saja akan berbeda misalnya dibandingkan orang

yang lemah dan badan tidak kokoh.

2. Faktor psikis

Factor pisikis yang mempengaruhi minat adalah motif, perhatian dan

perasaan.

33 Syaleh Abdul Rahman dan Muhhib Abdul Wahab.2014.Psikologi Suatu Pengantar
Dalam Persektif Islam. Jakarta: CV. Pernata Media.hlm.263
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a. Motif

Menurut Akyas Azhari motif adalah dorongan yang akan

datang dari manusia untuk berbuat sesuatu. Motif diartikan

sebagai suatu kekuatan yang terdapat dalam diri organism itu

bertindak atau berbuat.Dorongan ini tertuju pada suatu tujuan

tertentu.34

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa minat

timbul jika ada motif, dan motif bersifat alam yang ada pada

individu, misalnya siswa merasa tertarik pada pelajaran praktik

kewirausahaan, karena ada dorongan dalam dirinya agar berhasil

membentuk suatu perusahaan atau sebuah usaha yang didirikan

oleh mereka sendiri.

b. Perhatian

Menurut Bimo Walgito perhatian merupakan pemusatan

atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditunjukan

pada sesuatu atau kelompok objek, perhatian akan menimbulkan

minat pada siswa jika subjek mengalami keterlibatan pada

objek.35

c. Perasaan

Menurut Agus Sujanto perasaan adalah aktivitas psikis

yang didalamnya subjek menghayati nilai-nilai suatu objek.

Hubungan perasaan dalam penyampaian minat adalah sebagai

34 Akyas Azhari. 2004. Psikologi Umum dan Perkembangan, Jakarta: PT. Mizan
Publika.hlm.65

35Bimo Walgito.2004. Pengantar Psikologi Umum. Yogyakarta: Andi Offset. hlm.98
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berikut: perasaan senang akan menimbulkan minat yang diperkuat

dengan adanya sifat positif, perasaan senang merupakan suatu

keadaan jiwa akibat adanya pristiwa yang datang pada objek

bersangkutan.36

Penulis menyimpulkan bahwa dengan sebuah contoh,

misalnya jika siswa mengikuti praktik kewirausahaan dengan

perasaan senang, maka ia akan bersungguh-sungguh dalam

melaksanakan aktivitasnya dengan harapan akan memperoleh

pengalaman dalam bidang tersebut yang kemudian akan

menimbulkan minat untuk berwirausaha.

3. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan yang mempengaruhi minat adalah lingkungan

keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat.

a. Lingkungan keluarga

Menurut Alisuf Sabri lingkungan keluarga merupakan satu

kesatuan antara ayah, ibu, anak dan keluarga lainya. Keluarga

mempunyai peran penting dalam mempersiapkan anak untuk

mencapai masa depan yang baik bagi diri sendiri, keluarga dan

masyarakat. Keluarga merupakan peletak dasar bagi pola tingkah

laku, karakter, intelegensi, bakat, minat dan potensi anak yang

dimiliki untuk dapat berkembang secara optimal.37

36 Agus Sujanto. 1989. Psikologi Umum. Jakarta: Aksara.hlm 75
37 Alisuf Sabri. Psikologi Pendidikan. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya. hlm.21



31

Denagn demikian penulis menyimpulkan bahwa minat

berwirausaha akan terbentuk apabila keluarga memberikan

pengaruh positif terhadap minat tersebut, karena sikap dan

aktivitas keluarga saling mempengaruhi baik secara langsung

maupun tidak langsung.

b. Lingkungan sekolah

Menurut Slameto lingkungan sekolah merupakan segala

aspek yang ada didalam lingkungan sekolah yang mempengaruhi

keberhasilan belajar siswa disekolah mencangkup guru,

kurikulum, relasi guru maupun siswa, metode mengajar, sarana

(media dan fasilitas) belajar, evaluasi, dan tata tertib sekolah.

Dengan demikian siswa akan termotivasi sehingga hasil belajar

yang dicapai dapat maksimal.38

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa sekolah

merupakan lingkungan yang potensi untuk mendorong anak

didikiuntuk berwirausah.

f. Landasan Peraturan Penyelenggaraan Business Center Sebagai

Laboratorium Kewirausahaan

landasan peraturan penyelenggaraan business center yang tercantum

dalam pedoman manajemen business center sebagai sumber belajar siswa

dan penggalian dana pendidikan persekolahan, sebagai berikut:

38Slameto,Loc Cit..hlm.64
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1. peraturan pemerintah RI No. 29 tahun 1990 bab IX pasal 29 ayat 2 “

“untuk mempersiapkan siswa SMK menjadi tenaga kerja, maka pada

SMK dapat didirikan unit produksi yang beroperasi secara

professional.”

2. Keputusan mentri pendidikan dan kebudayaan RI No 0873/P/1986

tanggal 20 Desember 1986 tentang pemanfaatan barang dan jasa hasil

praktek karya disekolah dan perguruan tinggi di lingkungan

departemen pendidikan dan kebudayaan.

3. Keputusan direktur jendral pendidikan dasar dan menengah

Depdikbud No. 294/c/Kep/RI/1986 tanggal 30 Desember 1986 tentang

petunjuk pelaksanaan pemanfaatan hasil praktek atau karya siswi

disekolah dalam lingkungan Direktorat Jendral Dikdasmen Depdikbud

RI.

4. Keputusan bersama mentri pendidikan dan kebudayaan bersama

mentri koperasi NO. 5151/M/KPTS/III/841 tanggal 22 Maret 1984

tentang pola dasar pembinaan koperasi.

5. Keputusan mentri pendiddikan dan kebudayaan RI No 0490/U/1992

tanggal 30 desember 1992 tanggal 30 Desember 1992 bab XIII Pasal

29 “ setiap SMK mengusahakan penyelenggaraan unit produksi.”

6. Kegiatan unit produksi di SMK berpedoman pada kurikulum dan tidak

dibenarkan mengurangi sarana pencapaian kurikulum.
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7. Lampiran 1 keputusan mentri pendidikan dan kebudayaan

No.080/U/1993 tentang pemanfaatan unit produksi yang beroferasi

secara professional sebagai wahana keahlian kejuruan.39

g. Prinsip-Prinsip Business Center Sebagai Laboratorium Kewirausahaan

Prinsip-prinsip business center yang harus diperhatikan pada

pelaksanaan business center sebagai berikut:

1. Business Centermerupakan suatu alternatif yang diharapkan dapat

meningkatkan mutu lulusan SMK sehingga kegiatan business center

diupayakan tetap berkaitan dengan kurikulum.

2. Penyelenggaraan Business Centerdimaksud untuk mendapatkan

keahlian profesional yang hanya dapat diperoleh melalui mengerjakan

pekerjaan.

3. Business center merupakan salah satu upaya dalam mengoptimalkan

sumber daya yang dimiliki SMK agar dapat memberikan nilai tambah

yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang penyelenggaraan

pendidikan dan kesejahteraan warga SMK.

4. Business center dikelola secara profesional menganut manajemen

bisnis.

5. Business center harus menunjang dan tidak boleh mengganggu

kegiatan belajar mengajar.

6. Tujuan dan manfaat business center dalam peraturan RI No.29 tahun

1990 bab XI pasal 29 Ayat 2 ( penejelasan ).

39 Pedoman business center Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2
pekanbaru
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7. Kegiatan business center yang sudah layak dapat dijadikan sarana

belajar dan bekerja ( learning by doing) bagi siswa di SMK.

8. Keuntungan business center dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan

kegiatan belajar mengajar di SMK dan peningkatan kesejahteraan

warga SMK.

9. Pembagian keuntungan hasil kegiatan diatur sesuai dengan keputusan

manajemen secara profesional.

10. Business center supaya digunakan sebagai salah satu ukuran

keberhasilan sekolah dalam menjalankan fungsi menyiapkan tenaga

kerja menengah.40

h. Pemanfaatan Business Center Sebagai Laboratorium Kewirausahaan

Pemanfaatan business center sebagai laboratorium kewirausahaan

merupakan kegiatan memanfaatkan atau menggunakan business center

sebagai wahana atau tempat praktik kewirausahaan bagi siswa dalam

pembelajaran kewirausahaan. Menurut pendapat direktoral tenaga

kependidikan dalam pedoman manajemen business center sebagai sumber

belajar siswa dan penggalian dana pendididkan persekolahan menyatakan

beberapa manfaat dari penggunaan business center yang meliputi aspek,

yaitu, sebagai berikut:

1. aspek edukatif, yaitu:

a. apat melatih kemampuan dalam bidang usaha atau berwirausaha

40Pedoman Business Center Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 Pekanbaru
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b. menggali keterampilan yang dimiliki untuk menemukan ide-ide

baru dalam berwirausaha.

c. Business center menjadi wahana pembelajaran kewirausahaan

dalam menumbuhkan sikap dan prilaku wirausaha.

d. Sarana dan prasarana business center mengikuti perkembangan

IPTEK ( ilmu pengetahuan dan teknologi).

e. Melatih disiplin dan inisiatif.

2. Aspek ekonomi, yaitu:

a. berperan serta dalam meningkatkan pendapatan sekolah menuju

kearah yang mandiri

b. menyediakan kebutuhan siswa

c. mampu melihat potensi pasar dalam berwirausaha

3. aspek sosial, yaitu:

a. melaksanakan pendidikan kewirausahaan yang didasari dengan

semangat menjalin kerjasama dengan masyarakat.

b. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membantu

secara langsung proses pendidikan di sekolah

c. Sebagai sarana pengenalan produk dan aktivitas wirausaha

kepadaa warga sekolah dan masyarakat.41

Adapun manfaat yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan

latihan melalui unit produksi sekolah.menurut Ertyn Tyas Prahadari

41Pedoman Business Center Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 Pekanbaru
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meliputi aspek edukatif, aspek ekonomi dan aspek sosial yang secara rinci

diuraikan sebagai berikut.42 :

1. Aspek Edukatif

a. melatih etika bekerja yang baik

b. melatih mencari solusi yang menyeluruh tentang

produksimulai dari perencanaan sampai manajemen

pemasaran.

c. melatih perkembangan yang seimbang pada perasaan yang

berkaitan dengan fisik dan psikis.

d. mendidik siswa tentang dunia kerja

e. mendidik siswa dalam mengimplimentasikan antar teori dan

praktik.

f. pengembangan karakter anak untuk menghadapi tantangan

dunia kerja.

2. Aspek Ekonomi

a. Membekali siswa pentingnya muatan ekonomi dalam

kehidupan sehingga siswa dapat berstrategi untuk

mendapatakan profit.

42 Ertyn Tyas Prahadari. (2014). Pengaruh Pembelajaran Kewirausahaan melalui

Business Center, Pengalaman Prakerin, dan Latar Belakang Keluarga terhadap Kompetensi

Berwirausaha Siswa SMK Negeri Kelompok Bisni dan Manajemen di Kota Yogykarta. Tesis.Pasca

Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
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b. menumbuhkan jiwa berwirausaha bagi siswa sehingga setelah

lulus bisa menciptakan lapangan kerja sendiri untuk mengatasi

jumlah pengangguran yang terus meningkat.

c. Perkembangan dunia usaha untuk bekal dunia pendidikan

d. Sebagai sarana pelatihan kewirausahaan di sekolah agar dapat

berorientasi pada dunia kerja.

3. Aspek Sosial

a. Pelaksanaan kegiatan dalam unit produksi dengan rasa

kekeluargaan.

b. terwujudnya komunikasi yang baik antara peserta didik/ siswa

dengan masyarakat

c. Semakin pendek masa transisi siswa dalam mengurangi

kesenjangan antara tahap pendidikan dengan kerja produktif.

Sehingga siswa menjadi lebih semngat lagi.

d. Masyarakat industri dapat mengenalkan kondisi nyata secara

sadar dan mengetahui kemampuan siswa SMK dan dapat

mempertimbangkan dan menentukan pekerjaan yang sesuai

dengan kemampuan tersebut.

Berbagai pendapat tentang manfaat Business Center dapat penulis

simpulkan jika keberadaan Business Center bermanfaat untuk edukatif

(pendidikan kewirausahaan), ekonomi (untuk menciptakan lapangan kerja

dan mendapatkan profit) serta sosial (menanamkan komunikasi yang baik).
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i. Fungsi Business Center Sebagai Laboratorium Kewirausahaan

Berdasarkan Pedoman Manajemen Pelaksanaan Unit Produksi dalam

peneyelenggaraan Unit Produksi SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru

mempunyai beberapa tujuan, 6 (enam) diantaranya adalah43:

1. Memberikan kesempatan kepada siswa dan guru untuk mengerjakan

praktek yang berorientasi pada pasar di lingkungan sekolah.

2. Menumbuhkan dan mengembangkan jiwa wirausaha guru dan siswa

pada sekolah menengah kejuruan.

3. Membantu pendanaan untuk pemeliharaan, penambahan fasilitas dan

biaya-biaya operasional pendidikan lainnya.

4. Melatih untuk berani mengambil resiko dengan perhitungan yang

matang.

5. Meningkatkan kreativitas dan inovasi dikalangan siswa, guru dan

manajemen sekolah.

6. Unit produksi sekolah sebagai tempat magang bagi siswa praktik

tenaga kerja industri yang tidak mendapatkan tempat di dunia kerja

dan industri.

43Pedoman Business Center Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 Pekanbaru
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Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi

Business Center sebagai tempat praktik wirausaha dan wahana menumbuhkan

serta mengembangkan jiwa kewirausahaan untuk bekal setelah lulus SMK.

j. Manajemen business center sebagai laboratorium kewirausahaan

Manajemen business center diatur oleh depdiknas dalam pedoman

pendidikan dan pelatihan manajemen business center sebagai sumber

belajar siswa dan penggalian dana pendidikan persekolahan bahwa dalam

mengelolah business center menerapkan manajemen berbasis sekolah

dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Kemandirian

Kemandirian adalah otonomi dalam mengatur diri sendiri secara

merdeka ( tidak tergantung pihak lain). melalui kemandirian sekolah

dapat lebih memberdayakan sumberdaya yang dimiliki sekolah dan

mampu memutuskan dan mampu mengatasi masalahnya sendiri.

Otonomi dalam manajemen business center dapat memberikan pelajaran

bagi siswa bahwa berusaha jangan menunggu perintah dan mau berubah

kearah yang lebih baik dan menyadarkan siswa bahwa nasib tidak akan

berubah kecuali oleh diri sendiri.

2. Akuntanbilitas

Akuntanbilitas adalah pertanggungjawaban tertulis sekolah kepada

stakeholder atau komite sekolah, dengan prinsip akuntabilitas diharapkan

dapat menghindari terjadinya KKN.Penerapan prinsip akuntanbilitas

dalam manajemen business center dapat memberikan pembelajaran bagi
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siswa bahwa setiap mendapat tugas harus diselesaikan dengan penuh

tanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan kepada pihak

pemberi tugas dan menyadarkan siswa bahwa setiap manusia adalah

pemimpin minimal memimpin dirinya sendiri dan setiap pemimpin

diminta pertanggungjawabanya.

3. Transparan

Transparan adalah keterbukaan dalam manajemen business center

.keterbukaan merupakan awal dari kejujuran dan sebagai pembelajaran

bagi siswa untuk dapat berkomunikasi secara efektif sehingga dapat

menjual baranng / jasa yang bermutu tinggi dengan bukti-buktinya.

4. Kemitraan

Kemitraan adalah kerjasama saling menguntungkan dalam

hubungan stara dan interaktif, aktif dan positif.

5. Partisipan

Partisipan adalah keterlibatan aktif stakeholder secara langsung

dalam manajemen business center yang dilandasi keyakinan bahwa

stakeholderberpartisipasi maka mereka merasa dihargai.Untuk membuat

stakeholderyang terlibat dan merasa memiliki diperlukan suasana yang

demokratis.Prinsip ini menuntut para orang tua dan guru mengerti segala

kebutuhan yang terbaik untuk siswanya dan melalui satu usaha yang

kooperatif mereka dapat bahu membahu meningkatkan program-program

yang tepat sesuai dengan kebutuhan siswa.Penerapan prinsip partisipan
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dalam manajemen business center sebagai sumber belajar dan berusaha

siswa aktif tidak bersifat pasif.

6. Efektif

Efektif mmpunyai arti suatu organisasi dalam mencapai tujuanya,

lebih lanjut dikatakan efektivitas tidak memperhatikan biaya yang

dikeluarkan.Berapapun biaya yang dikeluarkan suatu perusahaan jika

mencapai tujuannya maka efektif.Efektifitas adalah melakukan pekerjaan

yang benar dengan memanfaatkan kemampuan memilih sumber daya,

alat dan teknologi yang tepat dalam mencapai tujuan yang telah

ditetapkan.

Efektivitas penyelenggaraan business centerdisekolah dikatakan

efektif dilihat dari 2 hal yaitu yang pertama keefektifan dalam

penyelenggaraan business center sesuai dengan kegiatan industri yang

didalamnya ada  kegiatan proses belajar mengajar sesuai dengan situasi

dan kondisi. Secara keseluruhan business center mampu menjadi sarana

belajar bagi siswa dan guru karena secara langsung siswa mengghadapi

permasalahan kerja yang sesungguhnya.Kedua keefektifan seberapa

siswa yang dapat mengakses kegiatan business center.Selain dilihat

kedua hal diatas keefektifan business center juga dapat diukur dari

produk barang barang di business center harus dapat dimanfaatkan oleh

konsumen, memenuhi standar umum dan memiliki kualitas dan harga
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yang bersaing dengan harga pasar, dan pelayanaan yang memuaskan

konsumen.

Prinsip efektif dalam kegiatan business center sebagai sumber

belajar siswa agar dalam berkerja dapat mengerjakan pekerjaan dengan

memanfaatkan sumber daya yang ada dan dapat mencapai tujuan yang

diharapkan.

7. Efisien

Efisien adalah suatu proses yang diukur dengan menghasilkan

sesuatu yang dipersyaratkan dengan pengorbanan sumberdaya yang

paling minimal. Proses efisiensi diukur dengan perbandingan antara

output yang dicapai dengan biaya-biaya untuk menghasilkan output yang

diharapkan. Penerapan prinsip efisien dalam manajemen business center

sebagai sumber belajar bagi siswa SMK dapat memberikan pelajaran

bahwa dalam melakukan pekerjaan selalu menggunakan sedikit sumber

daya tetapi dapat menghasilkan yang maksimal

k. Ruang Lingkup Kegiatan Business Center Sebagai Laboraturium

Kewirausahaan

Ruang lingkup kegiatan business center didalam program kerja unit produksi

sebagai business center SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru berikut:

1. Mengorganisasikan KBM pada jenis pekerjaan yang dapat menghasilkan

barang dan jasa yang layak jual.
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2. Mengorientasikan kegiatan/ meningkatkan kemampuan guru di SMK

pada jenis pekerjaan yang dapat menghasilkan barang dan jasa yang

layak jual.

3. Mengushakan kegiatan praktik siswa sesuai dengan tuntutan dunia usaha

dan industry

4. Mengusahakan kegiatan magang bagi guru di dunia industri.

5. Menyelenggarakan kegiatan perawtan dan perbaikan sarana prasarana

pendidikan di SMK dengan prinsip swakelola.

6. Menyelenggarakan kegiatan pelatihan yang dapat memberikan imbalan

jasa bagi sekolah.

7. Menyelenggarakan kegiatan dengan berkerja sama dengan dunia industri

dalam menunjang business center disekolah.

8. Melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat umum dengan

mendayagunakan sumber daya disekolah sekaligus dapat memberi nilai

tambah bagi sekolah.

L. Pengelolaan Business Centersebagai labor kewirausahaan

Segala sesuatu tempat memerlukan pengelolaan yang tepat agar fungsi

dari tempat tersebut tetap terjaga.Seperti halnya fasilitaspendukung

pendidikan Bussiness Center sebagai laboratorium kewirausahaan harus

dikelola dengan baik supaya tujuan dari BusinessCenter terlaksana.

Pengelolaan Business Center menurut Pedoman Business Center.44

44Pedoman Business center, Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 Pekanbaru
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1) Mendidik dan melatih para siswa SMK N Muhammadiyah 2

pekanbaru untuk belajar berwirausaha khususnya pengelolaan bisnis

retail melalui bisnis center.

2) Memberikan motivasi pada para siswa tentang pemahaman

berwirausaha untuk menghadapi era globalisasi.

3) Mendatangkan barang dari distributor langsung agar bisa menjual

dengan harga kompetitif serta untuk memberikan kesempatan siswa

memperoleh keuntungan.

4) Melaksanakan praktek siswa terpadu tentang pengelolan toko retail

secara bergilir untuk siswa kelas X dan XI perhari 5 siswa dari 3

Kompetensi Keahlian.

5) Memberikan reward bagi siswa yang melebihi target penjualan dengan

kriteria tepat waktu pelunasan angsuran hasil penjualan.

6) Menaikan target penjualan siswa

7) Mengadakan promosi penjualan dengan pemberian discount untuk

produk-produk tertentu per akhir semester.

8) Mengadakan lomba Business Plan untuk para siswa SMK

Muhammadiyah 2 Pekanbaru.

9) Mendatangkan Narasumber dari praktisi maupun pengusaha untuk

memberikan pengetahuan dan kiat-kiat berwirausaha.

Pengelolaan Business Center mengorientasi siswa untuk berkegiatan

yang dapat menghasilkan barang dan jasa seperti yang ada dalam
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Kemendikbud No.0490/U/1992 tentang pelaksanaan unit produksi meliputi

beberapa kegiatan berikut antara lain:

1) Mengorientasi kegiatan siswa pada jenis pekerjaan yang dapat

menghasilkan barang atau jasa yang layak untuk dijual.

2) Mengorientasikan kegiatan peningkatan kemampuan guru di SMK

pada jenis pekerjaan yang menghasilan barang atau jasa yang layak

dijual.

3) Mengusahakan kegiatan praktik siswa di dunia kerja

4) Mengusahakan kegiatan magang bagi guru di dunia kerja.

5) Melaksanakan kegiatan perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana

pendidikan di SMK dengan prinsip swakelola

6) Menyelenggaraka kegiatan pelatihan yang dapat memberikan imbalan

jasa bagi SMK.

7) Melaksanakan kegiatan kerja sama produksi, pemasaran danpromosi

8) Melaksanakan kegiatan pelayanan pada masyarakat umum dengan

mendayagunakan sumber daya di sekolah yang sekaligus dapat

memberikan masukan dana bagi sekolah.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan jika

pengelolaan Business Center tidak hanya konsentrasi pada peserta didik atau

siswa saja namun melibat guru, pihak sekolah dan juga pihak luar termasuk

narasumber untuk memberikan pengetahuan dan kiat-kiat berwirausaha.
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B. Hasil Penelitian Relevan

Penelitian relevan yang pernah dilakukan antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ertyn Tyas Prabandari (2014) dengan judul

“Pengaruh Pembelejaran Kewirausahaan melalui Business Center,

Pengalaman Prakerin, dan Latar Belakang Keluarga terhadap Kompetensi

Berwirausaha Siswa SMK Negeri Kelompok Bisnis dan Managemen di

Kota Yogyakarta. Hasil Penelitian menunjukan bahwa pembelajaran

kewirausahaan melalui business center berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kompetensi berwirausaha siswa SMK, yang ditunjukan dengan

taraf signifikansi 0,000 < 0,05; 2) pengalaman prakerin berpengaruh

positif dan signifikan terhadap kompetensi berwirausaha siswa SMK ,

yang ditunjukan dengan taraf signifikansi 0,000 < 0,05; 3) latar belakang

keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kompetensi

kewirausahaan siswa SMK, yang ditunjukan dengan taraf signifikansi

0,000 < 0,05; 4) pembelajaran kewirausahaan melalui business center,

pengalaman prakerin, dan latar belakang keluarga secara bersama-sama

berpengaruh positif dan signifikn terhadap kompetensi berwirausaha siswa

SMK, yang ditunjukan dengan taraf signifikansi 0,000 < 0,05. Persamaan

penelitian dengan Ertyn Tyas Prabandari adalah sama-sama membahas

tentang kaitan dengan adanya Business Center.Sedangkan perbedaan

dengan penelitian ini adalah variabel, subyek penelitian yang dilakukan



47

dengan mengambil sampel SMK N 1 Yogyakarta dan SMK N 7

Yogyakarta serta pengkategorian.45

2. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Yani Christina Ndjurumay (2011)

dengan judul “ Efektivitas Pengelolan Bisnis Center di SMK N 1

Pengasih”. Hasil penelitian efektivitas pengelolan Bisnis Center dilihat

dari rasio keuangan tergolong belum efektif sedangkan dari rasio sosial

tergolong efektif.Persamaan penelitian dengan Yani Christina Ndjurumay

adalah samasama meneliti Business Center di SMK.Sedangkan perbedaan

terletak pada subyek penelitian, tempat penelitian dan variabel yang

diteliti.46

3. Penelitian yang dilakukan oleh Silvia Khoirunisa (2014) dengan judul

”Peran Koperasi Sekolah dalam menumbuhkan karakter wirausaha pada

siswa SMKN 1 Tangerang”. Hasil penelitian ini menunjukan leadership

masuk dalam kategorisasi baik dengan persentase 75,50%, orientasi pada

hasil masuk dalam kategori baik dengan persentase 76,87%, orientasi pada

masa depan masuk dalam kategori sangat baik 87,75, krestivitas masuk

dalam kategori baik dengan 76,66%, pengambilan resiko masuk dalam

kategori baik 80,16% dan percaya diri masuk dalam kategori baik dengan

persentase 61,93%. Persamaan pada penelitian ini adalah teknik

pengumpulan data dan sebagian besr indikator penelitian.Sedangkan

45Ertyn Tyas Prabandari,  “Pengaruh Pembelejaran Kewirausahaan melalui Business
Center, Pengalaman Prakerin, dan Latar Belakang Keluarga terhadap Kompetensi Berwirausaha
Siswa SMK Negeri Kelompok Bisnis dan Managemen di Kota Yogyakarta. 2014

46Yani Christina Ndjurumay, Efektivitas Pengelolan Bisnis Center di SMK N 1 Pengasi.
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perbedaan dengan penelitian ini adalah defisini operasional,

pengkategorian dan tempat penelitian.47

C. Fokus Penelitian

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penelitian ini diperlukanya

fokus penelitian, fokus penelitian merupakan konsep yang dibuat untuk

menjabarkan batasan-batasan terhadap konsep teoritis agar tidak terjadi

kesalahpahaman dan sekaligus untuk memudahkan dalam penelitian. Penelitian

ini memfokuskan Fungsi Business Center dalam Menumbuhkan Minat

Berwirausaha SiswaKelas XI Kompetensi Keahlian  Pemasaran  SMK

Muhammadiyah 2 Pekanbaru. Untuk itu konsep Fokus penelitian dalam penelitian

ini adalah :

Berdasarkan teori buchari alma maka indikator minat berwirausaha

adalah sebagai berikut :48

1. Percaya diri

a. Keberadaan business center mendorong saya percaya diri untuk

praktik usah.

b. Keberadaan business center mendorong saya memiliki usaha

sendiri..

c. Saya yakin dapat mengembangkan usaha dengan bekal

pengetahuan berwirausha di business center.

2. Berorientasi pada tugas dan hasil

47Silvia Khoirunisa Peran Koperasi Sekolah Dalam Menumbuhkan Karakter
WirausahaPada Siswa SMKN 1 Tangerang, 2014

48 Buchari alma, Loc.Cit, hlm 52-55
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a. Saya mampu membuka jaringan usaha setelah praktik di business

center.

b. Saya berusaha mendapatkan hasil yang maksimal setelah

kegiatan praktik di business center.

c. Keberadaan business center mendorong saya memiliki target

usaha.

d. Keberadaan business center mendorong saya menghasilkan

produk sesuai dengan keinginan pelanggan.

e. Keberadaan business center mendorong saya berusaha sampai

usaha yang ditekuni akan terwujud dan dikenal masyarakat luas

3. Pengambilan risiko

a. Kegiatan business center membuat saya berani menanggung

resiko dalam melakukan usaha.

b. Setelah kegiatan dibusiness center saya aknan menghadapi

persaingan di dunia wirausaha.

c. Keberadaan business center mendorong saya berani mengambil

untung demi berkembangnya usaha saya

4. Kepemimpinan

a. Kegiatan business center mengajarkan saya bertanggung jawab

dengan usaha saya.

b. Saya terbuka dalam menerima kritik dan saran dari orang lain

atau bawahan setelah kegiatan di business center.
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c. Keberadaan business center membuat saya cepat menanggapi

permasalahan yang ada.

5. Keorisinilan

a. Keberadaan business center mendorong saya menggali ide-ide

baru yang di butuhkan konsumen.

b. Keberadaan business center mendorong saya berusaha

menginovasikan produk-produk baru dengan mengkombinasikan

dengan produk lama.

c. Keberadaan business center mendorong saya berusaha membuat

produk yang belum ada.

6. Berorientasi ke masa depan

a. Keberadaan business center mendorong saya untuk berusaha

memperkenalkan usaha saya kepada masyarakat luas.

b. Keberadaan business center membuat saya yakin usaha saya

akan memuaskan pelanggan.

c. Keberadaan business center mendorong saya membuat

perencanaan dari awal agar langkah-langkah usaha kedepanya

jelas.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa seorang wirausaha

harus mempunyai sifat yang harus melekat pada dirinya.Seorang wirausaha dapat

menjalankan usahanya jika mempunyai percaya diri yang tinggi, harus bisa

mengkodisikan bidang usaha untuk maju, bisa memimpin pekerja, dan bisa

merencanakan usaha secara matang juga mengutamakan pekerjaan daripada hasil.


