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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Profil Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Kudus  

1. Gambaran Umum Kabupaten Kudus 

Kabupaten Kudus terletak diantara 4 kabupaten, tepatnya sebelah utara berbatasan 

dengan kabupaten Jepara dan kabupaten Pati, sebelah timur berbatasan dengan kabupaten 

Pati, sebelah selatan dengan kabupaten Grobogan dan kabupaten Pati serta sebelah barat 

berbatasan dengan kabupaten Demak dan kabupaten Jepara. Diantara 110º36’ dan 

110º56’ Bujur Timur dan antara 6º51’ dan 7º16’ Lintang Selatan. Jarak terjauh dari barat 

ke timur adalah 16 km dan dari utara ke selatan 22 km 

Luas wilayah Kabupaten Kudus 42.516 ha, terdiri dari 51,04% (21,704 ha) lahan sawah 

dan 48,96% (20,812 ha) bukan sawah. Terbagi menjadi 9 kecamatan atau 124 desa dan 7 

kelurahan.  

2. Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Kudus 

Data tahun 2011 (Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Kementerian 

Pendidikan Nasional, tahun 2011)  menyebutkan bahwa Sekolah Menengah Kejuruan di 

kabupaten Kudus berjumlah 25 sekolah, terdiri dari 22 sekolah berstatus swasta dan 3 

sekolah berstatus negeri. Jumlah pelajar keseluruhan yang bersekolah di Sekolah 

Menengah Kejuruan adalah 3.381 pelajar, terdiri dari 56 % pelajar laki-laki (1889 orang) 

dan 44% pelajar perempuan (1492 orang) 
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Minat adalah sikap yang membuat orang senang terhadap obyek, situasi atau ide- ide 

tertentu. Hal ini diikuti oleh perasaan senang dan kecenderungan untuk mencari obyek yang 

disenangi itu. Pola-pola minat seseorang merupakan salah satu faktor yang menentukan 

kesesuaian orang dengan pekerjaannya. Minat orang terhadap jenis pekerjaannya pun 

berbeda-beda. Tingkat prestasi seseorang ditentukan oleh perpaduan antara bakat dan minat. 

(As’ad, 1995). 

Nurwakhid (1995) mengatakan bahwa minat bertalian erat dengan perhatian, 

keadaan lingkungan, perangsang dan kemauan. Minat pada dasarnya adalah penerimaan suatu 

hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar pribadi sehingga kedudukan minat 

tidaklah stabil karena dalam kondisi-kondisi tertentu minat bisa berubah-ubah, tergantung 

faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor fisik, psikis, dan lingkungan. 

Dijelaskan lebih lanjut, kondisi fisik individu sangat berperan dalam menentukan 

minat, misalnya saja individu memilih berwirausaha maka kondisi fisiknya harus benar-benar 

kuat karena berwirausaha adalah pekerjaan yang penuh dengan tantangan. Faktor fisik 

merupakan pendukung utama setiap aktivitas yang dilakukan individu. Selain itu, faktor 

psikis yang juga mempengaruhi minat adalah (1) Motif adalah dorongan yang akan datang 

dari dalam diri manusia untuk berbuat sesuatu. Motif bersifat alami sebagai akibat 

perkembangan individu sesuai dengan norma yang ada pada individu. (2) Perhatian 

merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada 

sesuatu atau kelompok obyek (Walgito,1993). (3) Perasaan senang akan menimbulkan minat 

yang akan diperkuat adanya sikap positif, sebab perasaan senang merupakan suatu keadaan 

jiwa akibat adanya peristiwa yang datang pada subyek bersangkutan. Minat juga dipengaruhi 

oleh faktor lingkungan yaitu lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. 

Menurut Indryati (2003) ada beberapa sifat-sifat minat antara lain: (1). Minat bersifat 

pribadi (individual). Ada perbedaan antara minat seseorang dengan minat orang lainnya. 
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Minat seseorang merupakan karakteristik yang khas dari orang tersebut, yang 

membedakannya dari orang yang lain.(2) Minat berhubungan erat dengan motivasi. 

Walaupun minat tidak langsung berhubungan dengan perilaku, namun minat erat kaitannya 

dengan motif dan motivasi. Karena motivasi merupakan sesuatu yang mendorong munculnya 

tingkah laku, maka secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa minat itu mempengaruhi 

tingkah laku.  

Nurwakhid (1995:20) membagi minat menjadi tiga macam yaitu: (1) Minat yang 

diekspresikan (expreseed interest). Seseorang dapat mengungkapkan minat dengan kata 

tertentu misalnya ia tertarik mengumpulkan perangko.(2) Minat yang diwujudkan (manifest 

interest) Seseorang dapat mengekspresikan minat bukan melalui katakata melainkan 

melakukan dengan tindakan atau perbuatan, ikut serta berperan aktif dalam suatu aktifitas 

tertentu, misalnya ikut klub motor. (3) Minat yang diinvestasikan (inventoried interest) 

Seseorang memiliki minat dapat di ukur dengan menjawab sejumlah pertanyaan tertentu atau 

pilihan untuk kelompok aktivitas tertentu. 

Wirausaha berasal dari kata “wira” dan “usaha”. Wira berarti berani, utama, dan 

berdiri sendiri. Kata usaha berarti kegiatan untuk memenuhi kebutuhan. Maka istilah 

wirausaha dalam arti luas dimaksudkan keberanian dalam memenuhi kebutuhan serta 

memecahkan permasalahan hidup dengan kekuatan yang ada pada diri sendiri 

(Soemanto,1992). Geoffrey (1989) mengartikan wirausaha (entrepreneur) adalah orang yang 

mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber 

daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan daripadanya, mengambil tindakan yang 

tepat guna memastikan sukses, memiliki orientasi kepada tindakan dan motivasi tinggi dalam 

mengejar tujuannya. Begitu pula dengan Zimmerer & Norman (2002), mengemukakan bahwa 

wirausaha (entrepreneur) adalah seorang yang menciptakan sebuah bisnis baru dengan 
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mengambil risiko dan ketidakpastian demi mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan 

cara mengidentifikasi peluang dan menggabungkan berbagai sumberdaya.  

Ditambahkan pula oleh Zimmerer & Norman (2002), karakteristik wirausaha / 

entrepreneur yang berhasil, dicerminkan oleh 9 indikator yaitu (a) Proaktif terdiri dari dua 

indikator yaitu (1) Inisiatif, melakukan sesuatu sebelum diminta atau terdesak oleh keadaan. 

(2)Asertif , menghadapi masalah secara langsung dengan sumbernya. (b) Berorientasi 

prestasi, terdiri dari 5 indikator yaitu (3) Bertindak berdasarkan peluang, menangkap peluang 

untuk memulai bisnis baru, mencari bantuan keuangan, lokasi, bimbingan, dll. (4) Orientasi 

efisiensi, mencari cara untuk mengerjakan sesuatu dengan cepat dan murah. (5) Perhatian 

pada pekerjaan mutu tinggi, keinginan untuk menjual produk dengan mutu tinggi. (6) 

Perencanaan sistematis, menguraikan pekerjaan yang besar menjadi tugas-tugas kecil, 

mengantisipasi hambatan dan menilai alternatif. (7) Pemantauan, mengembangkan prosedur 

untuk memastikan bahwa pekerjaan dapat diselesaikan dengan standard mutu yang 

ditetapkan.(c) Komitmen pada Orang Lain, terdiri dari 2 indikator yaitu (8) Komitmen 

terhadap pekerjaan, melakukan pengorbanan pribadi untuk menyelesaikan pekerjaan. 

Menyingsingkan lengan baju bersama karyawan menyelesaikan pekerjaan. (9) Menyadari 

pentingnya hubungan bisnis Melakukan tindakan agar tetap dekat dengan pelanggan 

Menurut pengertian di atas maka yang dimaksud dengan minat berwirausaha / 

entreprenuer adalah keinginan, ketertarikan serta kesediaan individu melalui ide-ide yang 

dimiliki untuk menciptakan sebuah bisnis baru dengan mengambil risiko dan ketidakpastian 

demi mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi peluang dan 

menggabungkan berbagai sumberdaya.  

 


