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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada tahun 2016 sampai dengan 2017, jumlah penduduk Indonesia yang tidak 

memiliki pekerjaan meningkat. Menurut Badan Pusat Statistik (2017), ada sekitar 

7,04 juta orang yang menjadi pengangguran pada bulan Agustus dari total 128,06 

juta orang angkatan kerja. Angka ini meningkat dari bulan Agustus 2016 sebesar 

10 ribu orang. Data tersebut juga menyampaikan bahwa dari seluruh penduduk 

bekerja pada Agustus 2017, pekerjaan yang menempati posisi teratas adalah 

sebagai buruh/karyawan/pegawai sebanyak 39,71 persen. Hal ini diikuti status 

pekerjaan berusaha sendiri sebanyak 19,13 persen. Di posisi ketiga yaitu sebanyak 

14,89 persen diisi oleh badan usaha yang dibantu oleh buruh yang tidak tetap. 

Kemudian ada pekerjaan keluarga sebanyak 12,26 persen, sisanya sebesar 3,26 

persen berstatus berusaha dibantu buruh tetap.

Gambar 1.1. Status Pekerjaan Utama dari Bulan Agustus 2016 sampai Agustus 2017 

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017 
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Penyerapan tenaga kerja hingga Agustus 2017, Badan Pusat Statistik mencatat 

penduduk yang sudah bekerja namun masih berpendidikan rendah masih 

dominan. Lebih dari 60 persen dalam kategori ini yang berisikan masyarakat yang 

tidak menempuh jenjang pendidikan, tamat SD, hingga tamat SMP. Sedangkan 

pekerja dengan riwayat pendidikan tinggi mencakup masyarakat yang sudah 

menempuh pendidikan tinggi yaitu diploma atau sarjana hanya 12.06 persen. 

Gambar 1.2. Presentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Terakhir  

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017 

 

Dari data yang sudah diperoleh dapat diketahui dengan terus meningkatnya 

jumlah pengangguran. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat ekonomi di 

negara Indonesia, sehingga pemerintah juga harus lebih memerhatikan hal ini dan 

terus mendukung UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) karena dengan 

banyaknya UMKM yang terdukung dan terfasilitasi. Hal ini akan menyerap 

tenaga kerja, terbukti dari data yang sudah ada.  
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UMKM dapat menyerap sebanyak 57,9 juta tenaga kerja (Chandra, 2016). 

Selain itu, pemerintah juga mendorong munculnya para entrepreneur di 

Indonesia. Sesuai dengan himbauan Presiden Joko Widodo untuk menjadi negara 

maju, harus ada sekitar 14 persen yang menjadi entrepreneur. Saat ini baru ada 

sekitar 3,1 persen. Oleh karena itu presiden selalu mengapresiasi langkah lembaga 

pendidikan yang mengajarkan entrepreneur kepada kaum muda (Kuwado, 2018). 

Salah satu provinsi dengan jumlah pengangguran tertinggi di Indonesia pada 

Februari 2018 adalah Jawa Barat (Jawaami, 2018). Hal ini dikarenakan sedikitnya 

penyerapan tenaga kerja. Data menyebutkan bahwa dari 100 angkatan kerja di 

Jawa Barat, 8 sampai 9 di antaranya adalah pengangguran. Pada Februari 2018 

terdapat 22,77 juta angkatan kerja, dan yang mendapatkan pekerjaan ada sekitar 

20,91 juta, yang artinya masih ada sekitar 1,89 juta orang yang masih belum 

mendapatkan pekerjaan. Data tersebut juga menyatakan pengangguran lebih 

banyak terdapat di kota dari pada di desa. Bandung merupakan Ibukota Provinsi 

Jawa Barat, hanya memiliki sekitar 2.700 UKM (Usaha Kecil Menengah) dan 

menyerap sekitar 12.800 orang saja (Open Data Kota Bandung, 2018).  

Pada gambar 1.2, sebanyak 72,7 juta orang dengan pendidikan rendah, yaitu 

dengan pendidikan SMP ke bawah lebih condong untuk tidak melanjutkan 

studinya dan langsung terjun dalam dunia kerja ( Badan Pusat Statistik, 2017). 

Sedangkan pada usia remaja 12 sampai dengan 15 tahun, anak dibimbing dan  

diajarkan banyak hal karena dalam masa perkembangan yang kompleks (Ali & 

Asrori, 2012). Oleh karena itu ketika anak memasuki jenjang pendidikan 

menengah pertama, hendaknya dipilih sekolah menengah pertama yang 
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berkualitas dan mengajarkan pelajaran pembentukan karakter yang kuat dan baik 

untuk anak. 

Salah satu kota di Jawa Barat yang tinggi jumlah penganggurannya adalah 

Kota Bandung. Salah satu solusi terkait permasalahan tersebut adalah 

menciptakan lebih banyak UKM yang nantinya bisa menampung tenaga kerja 

yang belum memiliki pekerjaan dan juga memberikan pendidikan kewirausahaan 

kepada siswa SMP, agar cara berpikirnya dapat berubah menjadi mengutamakan 

pendidikan terlebih dahulu dan memiliki wawasan dan karakter yang kuat sebagai 

wirausaha. Hal ini harus dibina sejak remaja agar dapat menciptakan lapangan 

pekerjaan bagi banyak orang. Hal ini akan memberikan peningkatan 

perekonomian bangsa dan menjadikan negara Indonesia sebagai negara maju. 

Sekarang ini, pengangguran di Bandung didominasi oleh para remaja yang 

tidak melanjutkan studinya setelah tamat sekolah menengah pertama dan lebih 

memutuskan untuk langsung terjun di dunia kerja. Mayoritas dari mereka bekerja 

sebagai karyawan, buruh atau pegawai. Tetapi ada sekolah di Bandung yang 

semua lulusannya memilih untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya yaitu sekolah 

menengah atas. Sekolah tersebut adalah SMP Santa Ursula yang lebih 

mengutamakan lulusannya untuk menjadi seorang entrepreneur ke depannya. 

Terlihat dari kurikulum yang diterapkan ada hubungannya dengan kewirausahaan. 

Dengan adanya kurikulum yang berkaitan dengan kewirausahaan, ini mendorong 

siswa-siswinya memiliki pola pikir untuk ke depannya setelah tamat menempuh 

pendidikan kemudian membuat lapangan pekerjaan tidak mencari lapangan 

pekerjaan, sehingga nanti pengangguran di Bandung akan berkurang. 
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Institusi pendidikan formal tingkat menengah pertama di wilayah Bandung 

yang mengutamakan karakter kewirausahaan adalah SMP Santa Ursula Bandung. 

Sekolah ini sudah didirikan sejak tahun 1952, namun sekolah ini baru menerapkan 

pemikiran dan pembentukan karakter sebagai wirausaha pada tahun 2009. Institusi 

ini juga sudah bekerja sama dengan institusi yang bergerak di bidang pendidikan 

entrepreneur, yaitu Universitas Ciputra Surabaya. Menurut kepala sekolah SMP 

Santa Ursula Bandung, Bapak Dedy (2019) sekolah ini seperti sekolah Katolik 

pada umumnya, memiliki peraturan yang ketat. Perbedaan sekolah ini 

memberikan pekerjaan rumah dan ujian dengan jumlah dan intensi yang lebih 

sedikit jika dibandingkan dengan sekolah Katolik lainnya. Langkah ini bertujuan 

agar siswa dapat menggunakan waktunya untuk menekuni hobinya atau bakatnya. 

Sekolah ini juga lebih banyak mengajarkan metode praktik dan berkreasi 

dibanding menghafal. 

Sekolah Santa Ursula Bandung menerapkan enam nilai. Pertama adalah 

serviam, yaitu semangat dalam melayani. Kedua adalah integrity, menciptakan 

siswa yang berintegritas dan jujur. Ketiga adalah compassionate motherhood, 

peduli terhadap sosial, lingkungan. Keempat adalah achievement motivation, 

menciptakan siswa yang proaktif untuk menjadi unggul dengan berinovasi dan 

kreatif. Kelima adalah against the type, berani berbeda dalam hal positif, berani 

mengambil peluang. Lalu yang terakhir adalah team spirit, menimbulkan kerja 

sama atau berkolaborasi. Enam nilai tersebut dikolaborasikan dengan pendidikan 

karakter kewirausahaan seperti bermental baik, semangat, kreatif dan inovasi, 

berani mengambil risiko. Menurut Dedy (2019) hal ini dilakukan agar karakter 
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tersebut terbentuk ketika bersekolah di SMP Santa Ursula Bandung dan 

menurutnya karakter merupakan suatu kunci dari manusia. 

Metode pembelajaran di SMP Santa Ursula Bandung juga berbeda dengan 

sekolah umum di Bandung lainnya, yaitu memakai metode learning cycle. Terdiri 

dari tahap pertama adalah exploring. Dalam tahap ini siswa dituntut untuk bisa 

menggali permasalahan yang ada dan juga mencari jalan keluarnya yang berupa 

solusi. Tahap kedua adalah planning, membuat perencanaan. Dalam tahap ini 

siswa membuat perencanaan yang terperinci, mulai dari merencanakan anggaran, 

merencanakan sumber daya manusianya serta pembagian tugas dari setiap 

SDMnya. Kemudian mereka juga akan merencanakan alat dan bahan yang 

diperlukan untuk solusinya, lalu membuat purwarupa. Setelah itu para siswa akan 

memaparkan ke publik sehingga akan mendapatkan umpan balik. Tahap ini akan 

berakhir jika mereka sudah menemukan fokus inovasi dari purwarupa yang sudah 

di paparkan.  Tahap ketiga adalah doing, dimana siswa akan bereksperimen dan 

juga bekerja. Tahap keempat adalah communication, dimana tahap ini mereka 

akan memamerkan karyanya dengan cara menggunakan berbagai media 

komunikasi yang ada. Kemudian tahap terakhir adalah reflection, merefleksikan 

hal–hal yang dialami (Dedy, 2019). Kelima tahap tersebut dilakukan SMP Santa 

Ursula Bandung agar bisa membentuk pola pikir dan karakter anak. 

Keunikan lainnya adalah ada mata pelajaran Project of Entrepreneur, ini 

merupakan mata pelajaran yang dapat membentuk pola pikir siswa yang berbeda. 

Contoh dari kegiatan mata pelajaran ini adalah dapat menggabungkan kedua mata 

pelajaran yang berbeda, yaitu kimia dengan ekonomi dengan membuat produk 
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yoghurt. Membuat produk menggunakan pembelajaran kimia, sedangkan 

memasarkannya menggunakan pembelajaran ekonomi (Dedy, 2019). Hal ini 

diperlukan di masa yang akan datang untuk menciptakan lapangan pekerjaan, 

yaitu memiliki pola pikir yang inovatif dapat bekerja sama. Di pelajaran ini juga 

yang lebih ditonjolkan adalah agar siswa karakternya terbentuk untuk menjadi 

entrepreneur ke depannya. Para siswa dibentuk agar bisa berjiwa tekun, mandiri, 

dapat memimpin, dan berani untuk mengambil risiko. 

Selain itu, ada juga creative hour, dimana setiap minggu ada 2 jam yang 

disisihkan untuk membuat suatu projek yang inovatif dan kreatif dan pada 

akhirnya akan ditampilkan dan dikomunikasikan kepada sesama siswa pada 

tengah semester atau akhir semester. Tahap selanjutnya dari creative hour akan 

membuahkan dan dipublikasikan sebagai Ursula Invention (Dedy, 2019). Tidak 

luput, pola pemikiran yang kreatif juga dituntut untuk menciptakan suatu lapangan 

pekerjaan. 

Adanya program Project of Entrepreneurship dan juga creative hour, ini 

mendorong siswa untuk mengembangkan sifat dan pola pikirnya. Diantaranya 

yaitu menjadikan siswa lebih berani mengambil resiko, memimpin, dapat berpikir 

kreatif dan inovatif, dan juga memiliki orientasi untuk menciptakan lapangan 

pekerjaan untuk ke depannya. Sehingga dengan adanya program tersebut 

membuat siswa SMP Santa Ursula Bandung jadi berminat untuk berwirausaha. 

Dari pengamatan di atas penulis menemukan berbagai keunikan di SMP Santa 

Ursula Bandung, sehingga penulis tertarik untuk menganalisa berbagai faktor 
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yang membuat siswa-siswi SMP Santa Ursula Bandung berminat untuk menjadi 

entrepreneur.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah  motivasi berpengaruh terhadap minat berwirausaha pada SMP 

Santa Ursula Bandung. 

2. Apakah  efikasi diri berpengaruh terhadap minat berwirausaha pada SMP 

Santa Ursula Bandung. 

3. Apakah  pendidikan berpengaruh terhadap minat berwirausaha pada SMP 

Santa Ursula Bandung. 

4. Apakah  keluarga berpengaruh terhadap minat berwirausaha pada SMP 

Santa Ursula Bandung. 

5. Apakah  lingkungan masyarakat berpengaruh terhadap minat berwirausaha 

pada SMP Santa Ursula Bandung. 

6. Apakah  lingkungan sekolah berpengaruh terhadap minat berwirausaha 

pada SMP Santa Ursula Bandung. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang ada, peneliti ingin mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat siswa-siswi SMP Santa Ursula Bandung untuk 

berwirausaha. Penulis ingin mengetahui apakah faktor tersebut berasal dari 

internal, dalam diri sendiri atau dari eksternal, pengaruh lingkungan. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1) Manfaat Teoritis 

Harapan dari penelitian ini adalah dapat memberikan informasi dan 

dapat menjadi referensi terhadap penelitian selanjutnya sehingga dapat 

mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pendidikan 

kewirausahaan. 

2) Manfaat Praktis 

SMP Santa Ursula Bandung dapat menggunakan penelitian ini 

untuk meningkatkan minat siswa-siswinya berpikir atau memulai 

berwirausaha sejak dini. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Agar penelitian ini terfokus pada permasalahan yang ada dan tidak terjadi 

penyimpangan, peneliti membuat batasan penelitian. Ruang lingkup yang peneliti 

gunakan ialah seputar kegiatan akademik yang dilakukan di SMP Santa Ursula 

Bandung. Ruang lingkup yang dibahas mengenai faktor yang mempengaruhi 

minat siswa kelas 7 sampai dengan kelas 9 untuk berwirausaha. Karena sejak 

kelas 7 kurikulum mengenai pendidikan kewirausahaan sudah diterapkan sampai 

dengan kelas 9. Khususnya untuk angkatan 2017 sampai dengan angkatan 2019. 

Periode penelitian ini dilakukan pada tahun 2019 bulan November. Karena 

didapatkan perbedaan yang signifikan antara kelas 7, 8, dan 9 pada ilmunya 

sehingga peneliti tidak hanya meneliti kelas 7 saja, 8 atau 9. Ketika kelas 7 
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kurikulum lebih memfokuskan kepada pembentukan mental untuk menjadi 

seorang entrepreneur. Di kelas ini juga pola pikir siswa mengenai entrepreneur 

dibentuk, dan minat terhadap entrepreneur ditumbuhkan. Sedangkan di kelas 8 

kurikulum lebih fokus untuk mematangkan dan melatih kemampuan untuk 

menjadi entrepreneur. Di kelas 9 kurikulum lebih menekankan agar siswa bisa 

menerapkan kemampuan yang dimiliki di kehidupan sehari-hari, agar pada saat 

nanti para siswa bisa terjun langsung di dunia nyata dengan kemampuan dan 

pengetahuan yang dimilikinya.  

  


