BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Permasalahan
Pendidikan mempunyai

peran

yang sangat

menentukan

bagi

perkembangan dan perwujudan diri individu, terutama bagi pembangunan
bangsa dan Negara. Kemajuan suatu kebudayaan bergantung bagaimana cara
kebudayaan tersebut mengenali, menghargi, dan memanfaatkan sumber daya
manusia dan hal yang berkaitan dengan kualitas pendidikan yang diberikan
kepada peserta didik. Dalam al-Qur’an menyatakan mengenai pendidikan
yang berbunyi :

ْ يَآ َءيُّهَاألَّ ِذي َْه َءا َمىُ ْىا إِ َذاقِي َْل لَ ُك ْم تَفَ َّسح
ُح للا
ِ ُِىافِى ْآل َم َجل
ِ س فَآ ْف َسح ُْىا يَ ْف َس
ْ وافَآ ْو ُش ُز
ْ لَ ُك ْم ﺻا َوإِ َذاقِي َْل ا ْو ُش ُز
وا يَزْ فَ ِع للاُ الَّ ِذي َْه َءا َمىُ ْىا ِم ْى ُك ْم َوالَّ ِذي َْه
ْ ُأُوت
﴾۱۱﴿ىا ْال ِع ْل َم َد َر َجت َو للاُ بِ َماتَ ْع َملُ ْى َن َخبِيْز
ج

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan
kepadamu:
“Berlapang-lapanglah
dalam
majlis.”
maka
lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu.
Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu.” maka berdirilah,
niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di
antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa
derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” .1
Ayat diatas menerangkan bahwa pendidikan itu sangatlah penting,
menuntut ilmu merupakan peningkatan dan penambahan bagi kedekatannya di
sisiAllahkarena dengan pendidikan maka manusia akan dapat mengetahui
mana yang baik dan buruk.
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Dalam era global, dunia pendidikan di Indonesia pada saat ini dan
yang akan datang akan terus menghadapi tantangan yang semakin berat dan
kompleks. Indonesia harus mampu bersaing dengan ngara-negara lain baik
dalam produk, pelayanan, maupun penyiapan sumber daya manusia
(SDM).Perkembangan zaman yang menuntut individu untuk dapat bersaing
secara global sehingga diperlukan kemampuan untuk menciptakan ide atau
gagasan baru yang diperoleh dari kemampun berpikir kreatif seorang individu.
Pendidikan kejuruan merupakan salah satu bentuk dari sistem
pendidikan yang ada di Indonesia yang didesain untuk membantu peserta
didik mengembangkan sikap professional dan mampu berkompetisi dalam
penguasaan bidang keahlian tertentu untuk mempersiapkan dirinya masuk ke
dunia kerja.Maka dari itu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) harus mampu
memenuhi tuntutan kualitas sehingga lulusannya memiliki keunggulan
kompetitif dan siap dalam menghadapi persaingan global.Salah satu upaya
yang dilakukan dengan membiasakan siswa melaksanakan praktik produktif
dengan nuansa industry yang sebenarnya yaitu melalui kegiatan unit produksi
di sekolah.2
Hadirnya unit produksi di SMK dapat memberikan pengalaman kerja
nyata (real to work) bagi siswanya agar menguasai kompetensi produktif
secara profesional.Di samping itu, siswa juga dipersiapkan untuk menjadi
pribadi-pribadi wirausahawan agar tamatannya tidak hanya menjadi pencari
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kerja (job seeker) tetapi juga dapat menjadi pencipta lapangan kerja (job
creator.).3
Pada dasarnya unit produksi merupakan suatu program upaya
peningkatan mutu sekolah yang dirancang sebagai wadah menciptakan lulusan
yang berjiwa wirausaha. Menurut Kusnadi, Untuk memenangkan persaingan,
maka seorang wirausahawan harus memiliki daya kreativitas yang tinggi.4
Berdasarkan Pedoman Manajemen Pelaksanaan Unit Produksi,
Penyelenggaraan Unit Produksi SMK dan MAK salah satunya adalah untuk
meningkatkan kreativitas dan inovasi di kalangan siswa, guru, dan
manajemensekolah. 5 Hal ini sesuai dengan tujuan kurikulum 2013 yang
tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 70 tahun
0

adalah “mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan

hidup sebagai pribadi dan warga Negara yang beriman, produktif, kreatif,
inovatif,

dan

afektif,

serta

mampu

berkontribusi

pada

kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia”.6
Setiap orang pada dasarnya memiliki potensi kreatif dan kemampuan
mengungkapkan dirinya secara kreatif dalam bidang dan kadar yang berbedabeda. Yang penting dalam pendidikan adalah bahwa bakat kreatif dapat dan
perlu ditingkatkan dan dikembangkan.
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Definisi kreativitas tergantung pada segi penekanannya, mengingat
kompleksitas dari konsep kreativitas yang dapat dilihat dari berbagai
aspek.Adapun definisi mengenai kreativitas Rhodes dalam Artikelnya yang
berjudul “An Analysis of Creativity” menganalisis lebih dari 40 definisi
tentang kreativitas, menyimpulkan bahwa pada umumnya kreativitas
dirumuskan dalam istilah pribadi (person), proses (process), pendorong
(press), dan produk (product). Rhodes menyebut keempat jenis definisi ini
sebagai The Four P’s of Creativity.7Teori ini yang kemudian diadopsi oleh
Utami Munandar untuk melandasi pengembangan kreativitas anak.
Kreativitas sangatlah penting bagi peserta didik.Peserta didik yang
kreatif mampu menciptakan hasil produksi yang bermanfaat dan memiliki
nilai guna serta bisa menambah pendapatan.Kreativitas itu sendiri bukan
hanya sekedar keberuntungan semata bagi yang memilikinya namum
diperlukan suatu kerja keras untuk mencapainya. Bagi peserta didik yang
kreatif kegagalan merupakan faktor penghambat sampai ia berhasil, karena
mereka menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya guna mencapai
apa yang diinginkannya.
Maka dari itu Unit Produksi SMK Negeri 3 Pekanbaru yang bergerak
di bidang keahlian tata boga untuk melayani pemenuhan konsumen yang
memerlukan makanan dan minuman, mengambil kebijakan dalam melakukan
strategi pemasarandengan harapan untuk mencapai target penjualan sekaligus
memeberikan perhatian kepada calon konsumen terhadap produk yang
7
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dijual.Hal ini tentunya memerlukan kreativitas dalam menjalankannya.Namun
nyatanya masih ada siswa yang belum terlihat kreativitasnya meskipun guru
sudah membekali siswa sebelum melaksanakan kegiatan unit produksi
boga.Adapaun

dengan

budaya

kreatif

siswa

yang

tinggi

maka

akanmemberikan peluang yang lebih besar dalam perkembangan unit produksi
jasa boga di SMK Negeri 3 Pekanbaru.
Berdasarkan studi pengamatan awal yang dilakukan di SMK Negeri 3
Pekanbaru, penulis menemukan pula gejala-gejala sebagai berikut :
. Masih ada siswa yang tidak ikut terlibat didalam kegiatan unit
produksi.
. Masih ada siswa yang hanya menghasilkan produk sesuai dengan
apa yang dicontohkan guru.
. Masih ada siswa kurang percaya diri terhadap produk yang
dihasilkannya.
. Masih ada siswa yang kesulitan untuk menciptakan ide-ide baru
dalam produk
. Masih ada siswa yang pasif dalam melaksanakan kegiatan unit
produksi.
Berdasarkan kondisi diatas, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai
permasalahan yang terjaditerhadap salah satu nilai karakter peserta didik,
yakni kreativitas dalam kegiatan unit produksi. Sehingga dengan alasan inilah
peneliti tertarik mengambil penelitian tentang

“ANALISIS
SISWA

TINGKAT

KREATIVITAS

BERWIRAUSAHA

MELALUI PENERAPAN TEORI 4P PADA KEGIATAN

UNIT PRODUKSI TATA BOGA DI SMK NEGERI 3 PEKANBARU”
B. Penegasan Istilah
. Analisis
Analisis diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa
(karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang
seringnya (sebab musabab, duduk perkara).8
. Kreativitas Berwirausaha
Kreativitas adalah sekumpulan ide baik berupa pengetahuan maupun
pengalaman yang berada dalam pikiran manusia yang kemudian
digabungkan menjadi suatu hal yang bersifat kreatif yang berguna baik
pada dirinya maupun orang lain atau organisasi dalam situasi atau kondisi
yang tidak menentu. 9 Sedangkan Kewirausahaan adalah kemampuan
kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk
mencari peluang menuju sukses.
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Orang yang melaksanakan dan

merealisasikannya menjadi kenyataan itulah yang disebut dengan
wirausaha. Jadi dapat disimpulkan bahwa kreativitas berwirausaha adalah
kemampuan
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9

seseorang

untuk

dapat

menciptakann

sesuatu

serta
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memanfaatkan peluang usahayang dapat memberikan keuntungan baik
untuk dirinya sendiri maupun orang lain atau organisasi.
. Teori 4P
Teori 4P merupakan definisi tentang kreativitas yang dikemukakan oleh
Rhodes yang disebutnya dengan The Four P’s of Creativity, dimana
definisi kreativitas dirumuskan dalam 4 istilah, yakni pribadi (person),
pendorong (press), proses (process), dan produk (product).11
. Unit Produksi
Unit menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu bagian kecil dari sesuatu
yang dapat berdiri sendiri. Sedangkan produksi menurut kamus besar
bahasa Indonesia adalah proses yang mengeluarkan hasil.
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Dapat

disimpulkan bahwa unit produksi adalah bagian kecil dari suatu usaha
yang dapat berdiri sendiri dan dapat menghasilkan.
C. Permasalahan
Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan tersebut
dapat diidentifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:
a. Pengetahuansiswa tentang unit produksitata boga yang dilaksanakan
masih kurang
b. Partisipasi siswa dalam kegiatan unit produksi tata boga masih kurang
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c. Minat siswa dalam melaksanakan kegiatan unit produksitata boga
masih kurang
d. Kreativitas siswa dalam melaksanakan kegiatan unit produksi tata boga
masih kurang
Batasan Masalah
Dari berbagai identifikasi masalah yang dikemukakan tersebut
tidak semua permasalahan itu akan diteliti. Pembatasan masalah
diperlukan dalam penelitian ini agar penelitian ini lebih terarah dan tidak
terjadi perluasan kajian mengingat luasnya permasalahan yang ada.Dari
identifikasi masalah tersebut, bagaimana kreativitas siswa dalam
melaksanakan kegiatan unit produksi boga menjadi perhatian dalam
penelitian ini sehingga dibatasi hanya mengkaji analisis tingkat kreativitas
berwirausaha siswa melalui penerapan teori 4ppada kegiatan unit produksi
tata boga kelas XI di SMK Negeri 3 Pekanbaru.
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Rumusan Masalah
Berdasarkan batasan masalah diatas, perumusan masalahnya adalah
Seberapa besar tingkat kreativitas berwirausaha siswa melalui penerapan
teori 4ppada kegiatan unit produksi tata boga kelas XI di SMK Negeri 3
Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian
ini adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat kreativitas
berwirausaha siswa melalui penerapan teori 4p pada kegiatan unit produksi
tata boga kelas XI di SMK Negeri 3 Pekanbaru.
Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:
. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan secara praktis dapat menambah
wawasan bagi para praktisi dan pelaku di lapangan, khususnya yang
langsung bergelut di bidang operasional serta dapat juga memberikan
pengetahuan tambahan bagi masyarakat, khususnya para pengamat
kebijakan

publik

dalam

bidang

pendidikan

kejuruan

(SMK)

sebagaimana meningkatkan dan kemampuan para pesera didik.
. Manfaat Teoritis
Secara teoritik hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan
referensi dan tambahan khazanah kajian dalam melakukan penelitianpenelitian selanjutnya khususnya menyangkut kreativitas.

