
BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoritis

1. Pembelajaran Materi Ajar Perilaku Kerja Prestatif pada Mata

Pelajaran Kewirausahaan

a. Pengertian pembelajaran

Pembelajaran adalah proses dimana terjadi kegiatan belajar
mengajar. Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya
perubahan sebagai hasil belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai
hasil belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti
perubahan pengetahuan, pemahaman, sikap, perilaku,
keterampilan, kecakapan, dan kemampuan, daya reaksi, daya
penerimaan dan lain-lain aspek yang ada pada individu (Nana
Sudjana: 1998;28).1

Menurut Muhaimin, pembelajaran adalah upaya membelajarkan

siswa untuk belajar. Kegiatan pembelajaran akan melibatkan siswa

mempelajari sesuatu dengan cara efektif dan efisien.2.Definisi lain

tentang pembelajaran juga dikemukakan oleh Oemar Hamalik,

pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-

unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang

saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran.3Manusia terlibat

dalam sistem pengajaran terdiri dari siswa, guru, dan tenaga lain,

misalnya tenaga laboratorium.Material meliputi buku-buku.Fasilitas

dan perlengkapan, terdiri dari ruangan kelas.Prosedur, meliputi jadwal

dan metode penyampaian informasi, prkatik, belajar, ujian dll.

1 Mardia Hayati. Desain Pembelajaran. Pekanbaru:Al-mujtahadah Press. 2012, h.12
2 Yatim Riyanto, Paradigma Baru Pembelajaran, Jakarta, Kencana, 2010, hal. 131
3 Oemar Hamalik. Kurikulum dan Pembelajaran. Jakarta: Bumi Aksara, 2005. h. 57
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Pembelajaran dapat dikatakan efektif jika perserta didik

mengalami berbagai pengalaman baru dan perilakunya menjadi

berubah menuju titik akumulasi kompetensi yang diharapkan.

Menurut Knneth D. Moore, ada enam langkah dalam

mengimplementasikan pembelajaran yang efektif, yakni:

1) Perencanaan.

2) Perumusan tujuan pembelajaran.

3) Pemaparan perencanaan pembelajaran kepada peserta didik.

4) Proses pembelajaran dengan menggunakan berbagai strategi.

5) Penutupan proses pembelajaran.

6) Evaluasi.4

Berdasarkan hal diatas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran

merupakan proses belajar atau terjadinya perubahan tingkah laku.

Sebelum kegiatan belajar mengajar di kelas seorang guru perlu

menyiapkan atau mendesaign berbagai pengalaman belajar yang akan

diberikan pada peserta didik dan pengalaman belajar tersebut harus

sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

b. Tujuan Pembelajaran

Menurut Fred Percival dan Henry Elington, tujuan

pembelajaran adalah suatu pernyataan yang jelas dan menunjukkan

4 Abdul Rachman Shaleh. Pendidikan Agama & Watak Pembangunan Bangsa. Jakarta:
PT. RajaGrafindo Persada, 2006, h. 160
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penampilan atau keterampilan siswa tertentu yang diharapkan dapat

dicapai sebagai hasil belajar.5

Benjamin S. Bloom dan David Krathwohl dalam bukunya The

Taxonomy of Educational Objecitivities; The Classification of

Educational Goals, mengemukakan tiga domain atau ranah yang

dapat digunakan sebagai dasar merumuskan tujuan pembelajaran

yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor.

1) Tujuan pembelajaran pada ranah kognitif adalah untuk melatih

kemampuan intelektual siswa. Bloom mengemukakan enam

kemampuan yang bersifat hierarkis dalam ranah kognitif, yaitu

pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan

evaluasi.

2) Ranah afektif sangat tertarik dengan sikap, emosi, penghargaan

dan penghayatan atau apresiasi terhadap nilai, norma, dan

sesuatu yang sedang dipelajari. Krathwohl mengemukakan lima

hierarki dalam ranah afektif, yaitu: menerima, merespon,

memberi nilai, mengorganisasi, dan member karakter terhadap

suatu nilai.

3) Ranah psikomotor memiliki kaitan yang erat dengan kemampuan

dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik dalam

berbagai mata pelajaran. Ranah psikomotor terdiri atas empat

5 Hamzah B. Uno, Perencanaan Pembelajaran, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hal. 35.
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hierarki kemampuan, yaitu: imitasi, manipulasi, presisi, dan

artikulasi.6

Tujuan pembelajaran yang menggambarkan kompetensi

umum dan kompetensi khusus, akan membantu guru dalam

mengarahkan proses belajar siswa. Dengan mengetahui tujuan

pembelajaran, siswa akan termotivasi dalam melakukan proses

belajar dalam upaya untuk mencapai kompetensi yang diharapkan.

c. Materi Perilaku Kerja Prestatif pada Mata Pelajaran

Kewirausahaan

Materi pembelajaran adalah bahan yang diperlukan untuk

pembentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus

dikuasai siswa dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang

telah ditetapkan.7

Materi pembelajaran dapat dibedakan mejadi: pengetahuan,

keterampilan, dan sikap. Pengetahuan menunujuk pada informasi

yang harus dihafal dan dikuasai oleh siswa, sehingga manakala

diperlukan siswa dapat mengungkapkan kembali. Keterampilan

menunjuk pada tindakan-tindakan (fisik dan nonfisik) yang dlakukan

oleh seseorang dengan cara yang kompeten untuk mencapai tujuan

tertentu. Sikap menunjuk pada kecenderungan seseorang untuk

bertindak sesuai dengan nilai dan norma yang diyakini kebenarannya

6Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2010, h.
26

7 Mardia Hayati. Op.Cit, h. 61
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oleh siswa.8 Materi perilaku kerja prestatif merupakan salah satu

pokok bahasan dalam mata pelajaran kewirausahaan.

Adapun indikator dalam pembelajaran materi ajar perilaku

kerja prestatif pada mata pelajaran kewirausahaan sebagai berikut;

1) Menjelaskan pengertian sikap dan perilaku kerja prestatif

2) Mengidentifikasi karakteristik wirausahawan berdasarkan

perilaku kerja prestatif

3) Menerapkan bentuk perilaku kerja prestatif, yaitu kerja ikhlas,

kerja tuntas, kerja keras, kerja cerdas, dan kerja mawas diri

terhadap emosional di lingkungan sekolah, keluarga, dan

masyarakat

4) Menjelaskan pembinaan perilaku kerja prestatif melalui latihan

5) Menjelaskan motivasi dalam bekerja.9

Pembelajaran materi perilaku kerja prestatif pada mata

pelajaran kewirausahaan merupakan bentuk-bentuk perilaku kerja

prestatif pada diri siswa dalam kehidupan sehari-harinya seperti

lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

Pembelajaran materi perilaku kerja prestatif di SMK

TARUNA pekanbaru terdiri atas beberapa sub pokok pembahasan:

1) Pengertian sikap dan perilaku kerja prestatif

2) Ciri dan sifat kerja prestatif

3) Bentuk-bentuk kerja prestatif

8 Wina Sanjaya. Op.Cit, h. 142
9Rpp, SMK TARUNA Pekanbaru, 2013
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4) Motivasi untuk memiliki perilaku kerja prestatif

5) Melatih sikap dan perilaku kerja prestatif

Berhasil atau tidaknya pembelajaran materi perilaku kerja

prestatif terlihat jika siswa mengalami berbagai pengalaman baru dan

perilakunya menjadi berubah menuju titik akumulasi kompetensi

yang diharapkan yaitu mencapai tujuan pembelajaran materi perilaku

kerja prestatif mata pelajaran kewirausahaan di SMK TARUNA

Pekanbaru adalah:

1) Menjelaskan pengertian sikap dan perilaku kerja prestatif.

2) Menyebutkan karakteristik wirausahawan berdasarkan perilaku

kerja prestatif dengan benar.

3) Menyebut ciri dan sifat kerja prestatif secara benar.

4) Menerapkan bentuk perilaku kerja prestatif yaitu ikhlas, kerja

tuntas, lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat dengan

benar.

5) Menjelaskan pentingnya pembinaan perilaku kerja prestatif

melalui latihan dengan benar.

6) Menjelaskan motivasi dalam bekerja dengan benar

7) Memahami prinsip cara kerja prestatif

Menurut Purwanto, tes hasil belajar merupakan tes

penguasaan, karena tes ini mengukur penguasaan siswa terhadap

materi yang diajarkan oleh guru atau dipelajari oleh siswa. Tes

diujikan setelah siswa memperoleh sejumlah materi sebelumnya dan
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pengujian dilakukan untuk mengetahui penguasaan siswa atas materi

tersebut.10Penulis menggunakan tes hasil belajar dalam bentuk

objektif dan essay untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran

materi perilaku kerja prestatif oleh siswa.

2. Perilaku Kerja Prestatif Siswa

a. Pengertian Perilaku Kerja Prestatif

Prestatif dapat diartikan sebagai seorang yang memiliki

kemauan dan hasrat untuk selalu ingin maju.11

Perilaku kerja prestatif merupakan sikap yang menunjukkan

seseorang selalu ingin maju di bidang apapun. Dengan demikian, orang

yang berperilaku kerja prestatif akan memancarkan sifat yang terpuji.

Orang yang selalu ingin maju harus mau belajar banyak serta

mempunyai keyakinan yang kuat dalam usahanya.12Jadi dapat

disimpulkan seorang siswa yang memiliki perilaku kerja prestatif

adalah seorang siswa yang memiliki kemauan dan hasrat untuk selalu

ingin maju agar mencapai kesuksesan dalam segala aspek untuk

meraih cita-cita.

b. Bentuk-Bentuk kerja prestatif

Menurut Stephen Covey dalam bukunya First Thing’s First, ada

empat sisi potensi yang dimiliki manusia untuk maju, yaitu:

1) Self-awareness atau sikap mawas diri

2) Conscience atau mempertajam suara hati

10Purwanto.Evaluasi Hasil Belajar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2014, h. 66
11Hendro, Kewirausaaan (untuk SMK dan MAK kelas x), Erlangga, Jakarta, 2010, Hal 49
12Mardiyatmo, Loc. Cit
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3) Independent will atau pandangan mandiri untuk bekal bertindak

4) Creative imagination atau berpikir mengarah serta adaptasi yang

tepat.13

Perilaku kerja prestatif dapat dilihat dari bentuk-bentuk kerja

prestatif berikut ini

1) Kerja ikhlas

Kerja ikhlas adalah bekerja dengan bersunggu-sungguh,

serta dapat menghasilkan sesuatu yang baik dan dilandasi dengan

hati yang tulus.

2) Kerja mawas diri tanpa emosional

Kerja mawas diri tanpa emosional adalah bekerja dengan

tidak terpengaruh oleh perasaan/ kemarahan yang sedang melanda

jiwanya.

3) Kerja cerdas

Kerja cerdas artinya bekerja harus pandai memperhitungkan

resiko, mampu melihat peluang, dan dapat mencari solusi seingga

dapat mencapai keuntungan yang diharapkan.

4) Kerja keras

Kerja keras artinya dalam bekerja seseorang harus

mempunyai sifat mampu kerja atau gila kerja untuk mencapai

sasaran yang ingin dicapai.Orang tersebut harus dapat

memanfaatkan waktu yang optimal seingga kadang-kadang mereka

13 Danang Sunyoto, Ambar Wahyuningsi, panduan Kewirausahaan ( Teori, Evaluasi &
Wirausaha Mandiri), Esia Media, Bogor: 2009, hal. 25-26.
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tidak mengenal waktu dan jarak serta kesulitan yang

dihadapi.Mereka bekerja penuh semangat dan berusaha keras untuk

meraih hasil yang baik dan maksimal.

5) Kerja tuntas

Kerja tuntas artinya bahwa di dalam bekerja kita mampu

mengorganisasikan bagian usaha secara terpadu dari awal sampai

akhir untuk dapat menghasilkan usaha sampai selesai dengan

maksimal.14

c. Melatih Sikap dan Perilaku Kerja Prestatif

Sikap dan perilaku kerja prestatif itu dapat dilatih dengan cara sebagai

berikut;

1) Mulai belajar mengatasi rasa takut akan gagal dan takut akan rasa

malu bila melakukan kesalahan. Berpikir untuk memperbaiki agar

ke depannya lebi baik lagi.

2) Berpikir bahwa masalah itu bukan sebagai beban atau kesulitan

yang harus dihindari, melainkan sebagai suatu hal yang harus

diselesaikan dan sebagai bahan pelajaran yang perlu diambil

hikmahnya, serta untuk menambah pengetahuan baru yang suatu

saat akan bermanfaat.

3) Mengasah pola pikir kreatif dengan konsep. Setiap masalah pasti

ada jalan keluarnya bila anda kreatif.

14Mardiyatmo, Op, Cit, hal.38-40
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4) Menetapkan target di setiap hal, baik berhubungan dengan

pekerjaan atau pelajaran.

5) Melatih konsentrasi dengan cara meneliti secara detail mengenai

hal-hal menarik dari apa yang dilihat.

6) Selalu mengambil sisi positif dari pekerjaan. Soal-soal atau materi

yang sedang di pelajari dan kerjakan kemudian dicatat di sebuah

buku atau dalam pikiran anda karena suatu saat akan bermanfaat

bagi anda.

7) Membandingkan dengan pekerjaan sebelumnya. Apakah ada

kemajuan atau malah terjadi kemunduran?15

3. Pengaruh Pembelajaran Materi Ajar Sikap dan Perilaku Kerja

Prestatif   terhadap Perilaku kerja prestatif Siswa

Menurut Maslow motivasi manusia sangat dipengaruhi oleh

kebutuhan mendasar yang perlu dipenuhi. Ada lima kategori kebutuhan

mulai dari kebutuhan yang paling penting sampai dengan kebutuhan yang

tidak terlalu penting, yaitu sebagai berikut;

a. Physiological needs, yaitu kebutuhan fisiologi yang meliputi makan,

minum, istirahat, tidur, pakaian  dan tempat tinggal.

b. Safety (security), yaitu kebutuhan akan rasa aman dan bebas dari

ancaman pskis dan fisik.

c. Social affiliation, yaitu kebutuhan social yang meliputi pertemanan

dan kasih sayang.

15Hendro, Op. Cit, hal 53-54.
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d. Esteem (recognition), yaitu kebutuan penghargaan akan kemampuan,

kompetensi, dan harga diri.

e. Self actualization, yaitu kebutuhan aktualisasi diri dan

mengembangkan potensinya sesuai dengan minat dan bakat, serta

kebutuhan berprestasi.16

Perhatikan bagan teori hierarki kebutuhan menurut Maslow berikut;

Berdasarkan bagan hierarki kebutuhan Maslow tersebut terdapat

kebutuhan manusia yang paling puncak yang harus dipenuhi, yaitu

kebutuhan untuk berprestasi.Inilah yang mendorong seseorang untuk

memiliki sikap dan perilaku kerja prestatif.17

Untuk mencapai sikap dan perilaku kerja prestatif, selain kebutuhan

dasar harus dipenuhi diperlukan juga kesiapan mental dan fisik, serta

dukungan lingkungan.18Salah satu lingkungan tersebut adalah lingkungan

16Hendro, Op. Cit, hal. 52.
17Ibid.
18Ibid. hal 53
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sekolah.Lingkungan sekolah dapat dipengaruhi oleh teman-teman, guru,

dan juga materi ajar perilaku kerja prestatif yang ada dalam mata pelajaran

kewirausahaan.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian tentang materi pembelajaran kewirausahaan ini pernah

dilakukan oleh:

1. Harnis Putri Rahayu (UIN, Tarbiyah, 2014), dengan judul penelitiannnya

adalah:

Pengaruh Pembelajaran Materi Kewirausahaan terhadap Minat

Berwirausaha Siswa Jurusan Kewirausahaan Kelas X di Sekolah

Menengah Kejuruan Swasta KORPRI Duri Kecematan Mandau

Kabupaten Bengkalis. Rumusan masalahnya adalah adakah pengaruh

pembelajaran materi kewirausahaan terhadap minat berwirausaha siswa

jurusan kewirausahaan kelas X di SMKS KOPRI Mandau kabupaten

bengkalis. Teknik pengumpulan data adalah melalui angket dan

dokumentasi.Sedangkan analisis datanya berbentuk korelasi.Hasil dari

penelitian ini menyatakan terdapat pengaruh antara pembelajaran

kewirausahaan terhadap minat berwirausaha siswa jurusan kewirausahaan

kelas X SMKS KORPRI Duri. Karena hasil persentase 1%= 0,273,

maupun 5%= 0,354.
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2. Ranni Anggraini (UIN, Tarbiyah, 2010), dengan judul penelitian adalah :

Pengaruh pendidikan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha

siswa jurusan penjualan (tata niaga) kelas X di SMK Muhammadiyah 02

Pekanbaru. Rumusan masalahnya adalah pengaruh pendidikan

kewirausahaan terhadap minat siswa di SMK Muhammadiyah

Pekanbaru.Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara,

angket dan data sekunder.Sedangkan analisis datanya berbentuk korelasi.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa proses pendidikan

kewirausahaan yang dilaksanakan di SMK Muhammadiyah 02 Pekanbaru

dikategorikan memiliki pengaruh yang signifikan, dengan hasil persentase

yang diperoleh pada taraf signifikan 1% = 0,449, maupun 5% = 0,349

(0,449<0,517>0,349)

3. Jurnal Supriyatiningsih, dengan judul penelitian adalah:

Penanaman nilai- nilai kewirausahaan pada siswa melalui praktik

kerja industry.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.Data

dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian diketaui bahwa: (1) nilai-nilai kewirausahaan yang telah

ditanamkan pada siswa SMK Muhammadiyah Magelang adalah nilai

keimanan dan ketaqwaan, tanggung jawab, kreatif dan inovatif serta

perilaku kerja prestatif. (2) upaya penanaman nilai-nilai kewirausahaan

dengan melalui pengintergrasian nilai-nilai kewirausahaan ke dalam

mapel, pengembangan diri, dan praktik kerja industry.(3) proses

implementasi prakerin dilakukan oleh siswa di industri besar, menengah
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dan industri kecil atau industri rumah tangga. (4) dampak prakerin siswa

telah memperoleh tiga kemampuan yakni: peningkatan kemampuan

professional, kemampuan sosial, dan kemampuan pribadi.

Berdasarkan penelitian diatas, kajian penelitian penulis memiliki

perbedaan yakni dari segi judul dan permasalahannya adalah pengaruh

pembelajaran materi ajar perilaku kerja prestatif siswa di SMK TARUNA

Pekanbaru.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan konsep yang dibuat untuk menjabarkan

dan memberikan batasan-batasan terhadap konsep teoritis agar tidak terjadi

kesalahpahaman dan juga mempermudah dalam penelitian di

lapangan.Konsep operasional digunakan untuk mengukur variable.

1. Pembelajaran materi ajar perilaku kerja prestatif

Adapun indikator pembelajaran materi ajar perilaku kerja prestatif

sebagai berikut yaitu:

a. Siswa mampu menjelaskan pengertian sikap dan perilaku kerja

prestatif

b. Siswa mampu mengidentifikasi karakteristik wirausahawan

berdasarkan perilaku kerja prestatif

c. Siswa mampu menerapkan bentuk perilaku kerja prestatif, yaitu kerja

ikhlas, kerja tuntas, kerja keras, kerja cerdas, dan kerja mawas diri

terhadap emosional di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat
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d. Siswa mampu menjelaskan pembinaan perilaku kerja prestatif melalui

latihan

e. Siswa mampu menjelaskan motivasi dalam bekerja

2. Perilaku kerja prestatif siswa

Indikator tentang perilaku kerja prestatif siswa dikembang melalui

dari bentuk-bentuk kerja prestatif yang dijabarkan sebagai berikut:

a. Siswa masuk kelas tepat waktu

b. Siswa mengumpulkan tugas tepat waktu

c. Siswa memakai seragam sesuai tata tertib

d. Siswa tertib dalam mengikuti pembelajaran

e. Siswa hadir dalam proses pembelajaran (tidak cabut)

f. Siswa membuat catatan dari materi yang disampaikan guru

g. Siswa mendengarkan penjesan dari guru dengan baik

h. Siswa membuang sampah pada tempatnya

i. Siswa menjawab pertanyaan- pertanyaan yang diajukan oleh guru

j. Siswa tidak malu bertanya kepada guru jika ia tidak mengerti

k. Siswa menunjukkan kemampuan untuk menjelaskan kembali pelajaran

yang telah disampaikan guru.

l. Siswa membawa buku catatan, peralatan dan perlengkapan belajar

m. Siswa tidak membuat kegiatan lain pada saat jam pelajaran sedang

berlangsung seperti membuat tugas mata pelajaran yang lain, makan-

makan, membaca novel/komik, dan lain-lain.



23

D. Asumsi Dasar dan Hipotesis

1. Asumsi Dasar

a. Pembelajaran materi ajar perilaku kerja prestatif pada mata pelajaran

kewirausahaan dapat mempengaruhi perilaku kerja prestatif siswa

b. Perilaku kerja prestatif dapat di pengaruhi oleh materi perilaku kerja

prestatif yang ada dalam pembelajaran kewirausahaan.

2. Hipotesis

Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara pembelajaran materiajar

perilaku kerja prestatif pada mata pelajaran kewirausahaan

terhadap perilaku kerja prestatif siswa di SMK TARUNA

Pekanbaru.

Ho : Tidak ada pengaruh pembelajaran materi ajar perilaku kerja

prestatif pada mata pelajaran kewirausahaan terhadap perilaku

kerja prestatif siswa di SMK TARUNA Pekanbaru.


