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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan aspek yang menarik untuk diteliti.Hal ini 

disebabkan pendidikan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan 

peradaban manusia.Selain itu, banyak aspek pendidikan yang perlu untuk 

dikembangkan secara berkesinambungan agar pendidikan yang dilaksanakan 

sesuai dengan kondisi yang ada. Intidari proses pendidikan secara umum 

adalah guru yang mengajar, sedangkan inti dari proses pengajaran itu pada 

hakikatnya adalah siswa belajar. Sehingga dalam istilah kependidikan kita 

mengenal proses belajar mengajar.
1
 

Dalam proses belajar mengajar di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

Yayasan Pembinan Lembaga Pendidikan (YPLP) Persatuan Guru Republik 

Indonesia (PGRI) Bangkinang, terbagi atas beberapa disiplin ilmu. Salah satu 

bidang ilmu yang diajarkan adalah ilmu yang mempelajari tentang 

kewirausahaan. Inti dari mata pelajaran kewirausahaan adalah agar siswa 

tergugah untuk melakukan kemandirian dalam berwirausaha, siswa dapat 

mengubah sikapnya yang ketergantungan kepada orang lain menjadi 

mandiri,berusaha bekerja berdasarkan atas kualitas dan mempunyai 

kepercayaan diri serta menumbuhkan cita-cita untuk berusaha sendiri dengan 

menciptakan lapangan pekerjaan. Program mata pelajaran kewirausahaan 

berdasarkan pada silabus kewirausahaan yang berisi teori dan keterampilan 
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yang mengarahkan siswa untuk memahami arti, peranan, fungsi dan beberapa 

cara yang dilakukan dalam kegiatan kewirausahaan. 

Pada dasarnya, minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari 

suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut atau 

kecenderungan-kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu 

pilihan tertentu.
2
 

Kewirausahaan adalah ilmu, seni maupun perilaku, sifat, ciri, dan 

watak seseorang yang memiliki kemampuan dalam mewujudkan gagasan 

inovatif kedalam dunia nyata secara kreatif.
3
Jadi, minat berwirausaha dalam 

penelitian ini adalah berkemauaan dan berkemampuan melihat kesempatan-

kesempatan usaha untuk mengambil keuntungan darinya dengan mengambil 

tindakan yang tepat. Atau kegiatan menciptakan lapangan kerja atau membuka 

usaha secara kreatif. 

Siswa SMK YPLP PGRI Bangkinang terdiri dari berbagai kalangan 

mulai dari tingkat ekonomi menengah atas sampai dengan menengah 

kebawah, mereka memiliki latar belakang yang berbeda pula. Siswa memiliki 

kecenderungan berpikir untuk mengikuti jejak pekerjaan dari orang tua 

mereka. Ada yang berasal dari keluarga Pegawai Negeri Sipil (PNS) belum 

tentu memiliki pemikiran minat berwirausaha, kemudian siswa dari keluarga 

pengusaha belum tentu memiliki keinginan untuk berwirausaha. Untuk 

mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang sumbangan dan peranan 

keluarga dalam mempengaruhi proses belajar dan perkembangan anak, maka 

perlu dikaji pengertian lingkungan keluarga. 
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Lingkungan keluarga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan siswa 

untuk mendapatkan hasil belajar yang baik hal ini diperkuat oleh di dalam 

buku Djaali yaitu: 

”Situasi keluarga (ayah, ibu, saudara, adik, kakak, serta family) sangat 

berpengaruh terhadap keberhasilan anak dalam keluarga, pendidikan orang 

tua, status ekonomi, rumah kediaman, persentase hubungan orang tua, 

perkataan, dan bimbingan orang tua, mempengaruhi pencapaian hasil belajar 

anak.
4
” 

Secara psikologis, lingkungan mencakup segenap stimulasi yang 

diterima oleh individu mulai sejak dalam konsesi, kelahiran sampai matinya. 

Stimulasi itu misalnya berupa: sifat-sifat “genes”, interaksi “genes”, selera, 

keinginan, perasaan, tujuan-tujuan, minat, kebutuhan, kemauan, emosi, dan 

kapasitas intelektual.
5
 

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa anak menerima 

pendidikan pertama kali dalam lingkungan keluarga kemudian dilanjutkan 

dalam lingkungan sekolah dan masyarakat. Dengan kata lain, tanggungjawab 

pendidikan anak terletak pada kerja sama antara keluarga, sekolah dan 

masyarakat. Keluarga sebagai lingkungan belajar pertama mempunyai peranan 

dan pengaruh yang besar dalam menuntun perkembangan anak untuk menjadi 

manusia dewasa. 

Kesimpulannya, minat akan muncul dalam diri seseorang apabila yang 

bersangkutan menerima stimulus, dimana stimulus tersebut bisa berupa daya 
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tarik fisik maupun pengaruh psikologi atau suatu subjek. 

Sehubungan penjabaran tersebut, dan berdasarkan studi pendahuluan 

yang dilakukan di SMK YPLP PGRI Bangkinang, maka ditemukan gejala-

gejala sebagai berikut: 

1. Sebagian besar siswa belum tertarik untuk membuka usaha kecil-kecilan. 

2. Keluarga bersedia memberikan dukungan penuh untuk berwirausaha, akan 

tetapi siswa masih kurang berminat untuk memulai berwirausaha.  

3. Siswa tidak memanfaatkan sarana berwirausaha yang sudah disediakan 

oleh pihak sekolah seperti koperasi sekolah. 

Berdasarkan gejala atau fenomena diatas, peneliti tertarik mengangkat 

masalah ini dengan judul Pengaruh Lingkungan Keluarga terhadap Minat 

Berwirausaha Siswa di Sekolah Menengah Kejuruan  Yayasan Pembina 

Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Bangkinang. 

 

B. PenegasanIstilah 

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul ini, maka 

penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang dianggap perlu, antara lain 

sebagai berikut : 

1. Pengaruh 

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu, orang, 

benda, dan sebagainya yang berkuasa atau yang berkekuatan ghaib dan 

sebagainya.
6
 Adapun pengaruh yang penulis maksud dalam penelitian ini 

yaitu daya yang timbul dari lingkungan keluarga terhadap minat 

berwirausaha siswa. 
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2. Lingkungan keluarga 

Lingkungan keluarga adalah faktor yang berasal dari luar siswa 

atau factor eksternal, yaitu lingkungan sekitar baik teman sekolah, 

tetangga, teman sepermainan, dan yang paling penting keluarga khususnya 

orang tua.
7
 Jadi lingkungan keluarga yang penulis maksud disini adalah 

peranan dari keluarga, khususnya orang tua untuk menumbuhkan minat 

siswa dalam berwirausaha. 

3. Minat berwirausaha 

Minat berwirausaha adalah motivasi yang mendorong seseorang 

yang terlahir dengan penuh kemauan untuk menciptakan sesuatu yang 

baru dan berbeda, membuat keputusan yang sesuai dengan peluang yang 

ada dengan berani mengambil resiko serta gagah atau perkasa dalam 

menjalankan usaha agar memperoleh keuntungan yang lebih besar dan 

meraih kesuksesan. Yang akan penulis teliti disini adalah minat 

berwirausaha siswa kelas XI SMK PGRI Bangkinang yang dipengaruhi 

oleh lingkungan keluarga siswa. 

 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis dapat 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut : 

a. Minat berwirausaha siswa belum maksimal. 

b. Pengaruh lingkungan keluarga terhadap minat berwirausaha siswa 

belum maksimal. 
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2. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah, maka peneliti membatasi 

masalah hanya pada pengaruh lingkungan keluarga terhadap minat 

berwirausaha siswa kelas XI SMK YPLP PGRI Bangkinang. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahannya yaitu: Apakah ada pengaruh yang signifikan antara 

lingkungan keluarga terhadap minat berwirausaha siswa SMK YPLP 

PGRI Bangkinang? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan 

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui apakah ada Pengaruh Lingkungan Keluarga 

Terhadap Minat Berwirausaha Siswa SMK YPLP PGRI Bangkinang. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat 

antara lain: 

a. Bagi Penulis 

Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam 

pemecahan masalah Pengaruh Lingkungan Keluarga Terhadap Minat 

Berwirausaha Siswa SMK YPLP PGRI Bangkinang. Dan sebagai 

persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan di Fakultas 

Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 
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b. Bagi sekolah 

Memberikan masukan kepada pihak sekolah, supaya bias 

bekerjasama dengan lingkungan keluarga siswa terutama orang tua 

agar dapat memberi dukungan kepada siswa untuk menjadi seorang 

wirausahawan di masa yang akan datang. 

c. Bagi guru 

Sebagai informasi bagi guru untuk mengetahui sejauh mana 

permasalahan-permasalahan yang dialami siswa dalam berwirausaha. 

d. Bagi siswa 

Untuk menumbuhkan minat siswa dalam berwirausaha. 

 

 

 

 


