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Ringkasan 

Departemen Pendidikan Nasional (DEPDIKNAS) dan Organsiasi Perburuhan 
Internasional (ILO) telah memperkenalkan program pelatihan kewiraswastaan 
Mengetahui tentang Bisnis (Know About Business - KAB) di dalam sistem pendidikan 
menengah kejuruan dan menengah teknik sebagai program perintis dalam tahun 
ajaran 2005/2006. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah materi 
pembelajaran KAB relevan dengan mata pelajaran kewiraswastaan yang telah 
diterapkan DEPDIKNAS di beberapa sekolah menengah kejuruan. Tujuan 
menyeluruh dari program DEPDIKNAS bersama dengan departemen terkait lainnya 
dan khususnya Departemen Transmigrasi dan Tenaga Kerja (DEPNAKERTRANS) 
adalah untuk membuat lebih banyak kaum muda di negara itu menjadi pengusaha 
yang berhasil serta meningkatkan emploilibilitas (kemampuan yang memungkinkan 
mereka untuk melakukan pekerjaan tertentu) guna mengurangi tingkat 
penggangguran dan kemiskinan dalam jangka waktu yang lebih panjang.  

Saat ini, 42 sekolah, 116 guru dan pelajar dari berbagai penjuru Indonesia, dari 
Sumatra, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Maluku sampai 
Papua berpartisipasi dalam pengujian ini. Hasil awal dari 2,778 kuesioner yang 
diterima saat ini, kurang lebih di pertengahan tahun, menunjukkan bahwa materi 
pembelajaran KAB sangat dihargai oleh sekolah-sekolah yang berpartisipasi, 
dimana mereka menemukan bahwa materi-materinya sangatlah sesuai, mudah 
untuk diajarkan dan berkaitan dengan silabus yang telah ditentukan oleh 
DEPDIKNAS. Semua sekolah menunjukkan tingkat antusiasme yang tinggi dalam 
pengajaran KAB terhadap pelajar mereka dan percaya bahwa KAB harus menjadi 
dasar bagi kurikulum pendidikan kewiraswastaan standar untuk diterapkan di 
seluruh sekolah menengah di seluruh Indonesia.    

Namun, yang lebih penting lagi, hasil temuan pertengahan semester ini 
menunjukkan bahwa mata pelajaran KAB tersebut dihargai oleh para pelajar dan 
mereka mengalami saat-saat yang menyenangkan ketika mempelajari tentang dunia 
bisnis sementara mereka sendiri mulai berpikir serius untuk menjadi pengusaha. 
Temuan ini juga menunjukkan bahwa para pelajar memiliki persepsi-persepsi yang 
sangat positif mengenai kewiraswastaan dan dunia bisnis, dan bahwa mereka tidak 
sepenuhnya tertutup pada gagasan untuk memulai bisnis sendiri. Kebalikannya, 
sebagian besar pelajar menyatakan bahwa mereka ingin memulai sebuah bisnis 
seandainya memiliki pengetahuan yang lebih banyak tentang bagaimana memulai 
sebuah bisnis dan bilamana mereka mengetahui lebih banyak mengenai dunia 
bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa kaum muda Indonesia pada kenyataannya 
adalah pengusaha yang potensial dan mereka akan mencoba untuk membuka 
bisnis sendiri apabila memiliki latar belakang pendidikan yang tepat untuk 
membuat keputusan yang berdasarkan pengetahuan mengenai apa yang 
dibutuhkan untuk melakukan hal tersebut. Materi pembelajaran KAB mungkin 
adalah apa yang mereka dan Indonesia butuhkan untuk membuka jalan bagi 
potensi bahan baku bangsa yang paling penting yaitu kaum mudanya, baik 
perempuan dan laki-laki.     
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1. LATAR BELAKANG 

Pada masa lima atau sepuluh tahun ke depan, Indonesia akan terus menghadapi 
tantangan besar dalam menemukan pekerjaan bagi pemdua dan pemudi yang 
sedang dalam masa transisi dari sekolah untuk bekerja dan dengan demikian 
memasuki pasar kerja. Hampir setengah dari populasi Indonesia, setara dengan 104 
juta atau 47,2 persen dari populasi total adalah anak-anak dan kaum muda,  
dimana sebanyak 63 juta dari angka tersebut adalah mereka yang berusia di atas 
15 tahun. Saat ini,  kaum muda “yang kurang diberdayakan” dalam angkatan kerja, 
baik yang tidak bekerja atau yang berpenghasilan tidak tetap adalah sebesar 52.7 
persen dan jumlah kaum muda yang belum diberdayakan baik dalam sistem 
pendidikan ataupun dalam angkatan kerja adalah sebesar 19.5 persen. Kurangnya 
pemberdayaan adalah masalah yang sangat serius bagi kelompok usia 19 sampai 
24 tahun sebab rasa frustasi dan perasaan dikucilkan yang mereka rasakan dapat 
dengan mudah menjadi serangkaian masalah sosial.  

Walaupun tren demografis mengindikasikan bahwa ada kemungkinan terjadinya 
sedikit penurunan dalam persentase populasi di tahun-tahun mendatang,  angka 
absolut dari anak-anak dan kaum muda yang harus dipelihara menjadi orang 
dewasa yang dapat dipekerjakan dan produktif akan masih tetap tinggi. Ada sekitar 
tiga juta pendatang baru yang akan masuk ke dalam pasar kerja setiap tahunnya 
dan sebagian besar dari mereka tidak dapat langsung memperoleh pekerjaan 
dengan penghasilan tetap. Menyiapkan para calon lulusan sekolah terhadap situasi 
dimana pekerjaan dengan upah resmi mungkin tidak tersedia dan situasi dimana 
pekerjaan berpenghasilan dalam ekonomi informal, bekerja sendiri atau memulai 
sebuah bisnis kecil mungkin menjadi satu-satunya alternatif terhadap masalah 
pengangguran, maka sangatlah penting bagi Indonesia untuk memelihara sebuah 
lingkungan yang aman dan damai dimana investasi dalam negeri dan luar negeri 
dapat meningkat. 

Pada tahun 2002 Indonesia berkomitmen untuk menjadi negara pelopor dalam 
Jejaring Lapangan Kerja untuk Kaum Muda atau Youth Employment Network (YEN) 
global, termasuk untuk mengembangkan sebuah rencana aksi untuk 
ketenagakerjaan kaum muda.  Pada tahun 2003, dalam proyek kerjasama teknis 
ILO yaitu Menghadapi Tantangan Tenaga Kerja Muda di Indonesia (Addressing The 
Challenge Of Youth Employment In Indonesia), sejumlah inisiatif dilakukan untuk 
membantu Indonesia dalam mengembangkan Rencana Aksi nasionalnya dan untuk 
memperkenalkan sejumlah program demontrasi. Rencana Aksi Nasional untuk 
Ketenagakerjaan Kaum Muda Indonesia atau Indonesia Youth Employment Action 
Plan (IYEAP) diluncurkan pada bulan Agustus 2004 di bawah proyek 
Mengembangkan Ketenagakerjaan Muda di Indonesia: Kebijakan dan Aksi yang ada 
sekarang. 

Program demonstrasi pertama adalah paket ILO Mulai Bisnis Anda atau Start Your 
Business (SYB), yang dikenalkan ke sistem Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan 
Balai Latihan Kerja (BLK), untuk memberikan pengetahuan dan alat-alat dasar bagi 
para kaum muda, baik perempuan dan lelaki, guna memulai bisnis kecil mereka 
sendiri setelah lulus sekolah. Materi SYB mengalami sejumlah adaptasi dan 12 
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pelatih utama dari Departemen Pendidikan Nasional (DEPDIKNAS) dan dua pelatih 
dari Departemen Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (DEPNAKERTRANS) dilatih 
mengenai bagaimana menyampaikan program SYB di SMK dan BLK dengan 
menggunakan paket SYB. Para pelatih ini telah secara bergantian melatih sekitar 
160 guru dari SMK terpilih dan satu pelatih dari DEPNAKERTRANS telah melatih 
179 pelajar di BLK di kota Serang.  

Akan tetapi, diskusi dengan para pelatih utama SYB dan para ahli pemantauan dan 
evaluasi (monitoring and evaluation - M&E) dari departemen pelatihan kejuruan dan 
teknis di bawah DEPDIKNAS telah mengungkapkan bahwa SYB tidak dikenalkan di 
SMK sebagai paket yang saling terkait seperti yang diharapkan oleh DEPDIKNAS 
dan ILO pada mulanya. Materi pelatihan SYB digunakan atas dasar khusus sebagai 
kurikulum pendidikan kewiraswastaan. Sangatlah kecil kemungkinannya bagi para 
pelajar untuk memiliki seperangkat keterampilan manajemen yang baik guna 
memulai bisnis sendiri segera setelah lulus. Terlebih lagi, diskusi itu juga 
mengusulkan bahwa sebagian besar kaum muda perempuan dan laki-laki akan 
membutuhkan lebih banyak keterampilan dan pengalaman hidup, serta dukungan 
tambahan untuk memulai sebuah bisnis. Oleh karena itu, memusatkan pada 
pendidikan kewiraswastaan dan pengenalan bisnis secara umum sebelum 
pemberian program SYB dilihat sebagai sebuah pilihan yang lebih baik. Paket SYB 
kemudian dapat diberikan kepada pelajar-pelajar di tahun terakhir mereka di SMK, 
dan kepada pelajar-pelajar yang lebih tua dalam di institusi yang lebih tinggi dan 
bagi kaum muda yang keluar sekolah.  

Kemudian, bekerja sama dengan DEPNAKERTRANS dan DEPDIKNAS, ILO 
memperkenalkan dan mengujicobakan untuk pertama kalinya program pendidikan 
kewirawaswastaan ILO yaitu Mengetahui tentang Bisnis atau Know about Business 
(KAB) yang ditargetkan pada para siswa tahun pertama dan kedua sekolah 
menengah atas. Materinya diadaptasi pada bulan Juni 2005 dan 116 guru dari 49 
SMK, 3 BLK dan 6 PPPG dari seluruh Indonesia, dari Banda Aceh yang berada di 
ujung pulau Sumatra ke Jayapura di Papua Barat, yang terpisah sejauh 5,000 km, 
dilatih pada bulan Juli dan Agustus 2005 untuk menguji program KAB di tahun 
ajaran sekolah 2005/2006.   

Dari 49 SMK yang berpartisipasi dalam ToT (pelatihan untuk para pelatih) tersebut, 
42 SMK berpartisipasi dalam proyek perdana untuk menguji materinya. BLK telah 
memilih untuk fokus dalam program SYB karena program KAB berjumlah 20  jam 
pelajaran hanya dapat diterapkan di sejumlah kecil BLK saja. Program SYB dengan 
40 jam pelajaran  lebih sesuai dengan target pasar mereka. PPPG diundang untuk 
berpartisipasi dalam pengawasan dan evaluasi dari pengujian perdana tersebut, 
dan dalam persiapan bagi peran mereka di masa mendatang sebagai para pelatih 
guru KAB.  Juga diharapkan bahwa dalam menjalankan peranan mereka di masa 
mendatang, mereka akan bekerja sama dengan LPMP di tingkat provinsi untuk 
melatih para guru guna menyampaikan dan melakukan pengawasan atas program 
KAB.  
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2. APA ITU “KNOW ABOUT BUSINESS”? 
Paket KAB (Mengetahui tentang Bisnis) dirancang untuk digunakan pada institusi 
pelatihan dan pendidikan kejuruan guna memberikan kaum muda kesadaran 
tentang, dan terpaan terhadap kesempatan, tantangan, prosedur, karakteristik, 
sikap dan keterampilan yang dibutuhkan bagi kewiraswastaan yang sukses. 
Program pendidikan kewiraswastaan KAB adalah sebuah pendekatan berbasis 
modul dengan jumlah total 120 jam pengajaran yang diberikan dalam 9 modul. 
Materi pembelajaran didasarkan pada latihan, kerja kelompok, permainan dan 
materi dengan gaya pengajaran partisipatif yang melibatkan pelajar di sepanjang 
proses pembelajaran. KAB memperkenalkan, kepada kaum muda berusia 15 
sampai 19 tahun, dasar-dasar kewiraswastaan dengan melihat topik-topik seperti 
“apa itu perusahaan?” dalam pengertian yang lebih luas, “apa yang dimaksud 
dengan menjadi “apa yang dimaksud dengan berjiwa wiraswasta?”, “siapa saja 
pengusaha dalam masyarakat?”, dan seterusnya.         

Setiap modul KAB mewakili elemen-elemen kewiraswastaan yang penting dan dibagi 
ke dalam beberapa topik. Judul dari modul-modulnya berbentuk pertanyaan. 
Tujuan pembelajaran dari tiap modul adalah agar para pelajar mengetahui dan 
dapat menjelaskan pertanyaan-pertanyaan ini pada akhir dari tiap modul. Sembilan 
modul tersebut terdiri dari:  

Modul 1 Apa itu Perusahaan? 
Modul 2 Mengapa Kewiraswastaan? 
Modul 3 Siapa saja pengusaha itu? 
Modul 4 Bagaimana saya menjadi seorang pengusaha? 
Modul 5 Bagaimana saya menemukan sebuah ide bisnis yang bagus? 
Modul 6 Bagaimana saya mengelola sebuah perusahaan? 
Modul 7 Bagaimana saya menjalankan perusahaan tersebut? 
Modul 8 Apa langkah-langkah selanjutnya untuk menjadi seorang 

pengusaha? 
Modul 9 Bagaimana mempersiapkan rencana bisnis saya sendiri?   

Sebagai tambahan terhadap kesembilan modul tersebut, sebuah Permainan Bisnis 
(Business Game) juga merupakan bagian dari proses pembelajaran yang 
memperkenalkan para pelajar pada pemahaman dasar atas siklus bisnis, 
bagaimana penawaran dan permintaan mempengaruhi sebuah bisnis dan 
bagaimana mengelola sebuah bisnis dalam sebuah pasar yang beragam dengan 
pesaing, konsumen dan pemasok, dan lain-lain. Akhirnya, materi pembelajaran 
KAB juga meliputi sebuah panduan bagi Pelatih dengan perencanaan sesi yang rinci 
serta sebuah buku tugas bagi para pelajar dilengkapi dengan lembar kerja dan 
sebuah daftar istilah dari 8 modul pertama. Pada langkah terakhir dari kurikulum 
KAB, para pelajar mengembangkan rencana bisnis mereka sendiri.   

 

   



3. BAGAIMANA KAB DIUJICOBAKAN?  

Pengujian perdana program KAB di Indonesia mendukung usaha yang dilakukan 
secara terus menerus oleh Pemerintah Indonesia dalam memperkenalkan 
pendidikan kewiraswastaan di sekolah menengah kejuruan. Departemen 
Pendidikan Nasional telah memperkenalkan sebuah program kurikulum 
kewiraswastaan di seluruh 5,300 sekolah menengah kejuruan (SMK), namun 
program tersebut belum menyediakan muatan pelajaran atau materi pembelajaran 
standar.  Delapan puluh sesi (selama 45 menit tiap sesinya) dipisahkan di kelas 1 
dan kelas 2 (tahun ke-10 dan ke-11) dan 32 sesi di tahun ketiga. Program KAB 
dirancang sebagai sebuah pelajaran sejumlah 120 jam dan oleh karenanya sangat 
sesuai dengan celah kurikulum kelas 1 dan kelas 2. Akan tetapi, dalam tahap 
perintis ini, KAB dipercepat dan diberikan dalam periode yang lebih singkat, karena 
tujuan utama dari percobaan ini adalah untuk menguji relevansi dan ketepatan 
materi bagi para target khalayak guna memperbaiki dan menyelesaikan materi 
tersebut agar dapat diterapkan secara penuh. Dalam tahap perintisan ini, beberapa 
sekolah menyampaikan KAB hanya dalam waktu pelajaran kewiraswastaan yang 
“biasa” sementara beberapa sekolah lain juga menyediakan kelas-kelas tambahan 
bagi kelompok-kelompok “spesial” yang sedang berada di tahun ketiga sekolah 
mereka, siap untuk lulus dan tertarik untuk memulai sebuah bisnis. 

Pengujian perdana KAB memiliki tiga tujuan utama, yaitu untuk:  

1. Menentukan apakah muatan materi pembelajaran relevan dan tepat 
untuk silabus1 pendidikan kewiraswastaan yang telah diterapkan di 
Indonesia 

2. Menentukan apakah metode pengajaran dan pembelajaran partisipatif 
tepat untuk sistem pendidikan kejuruan menengah di Indonesia 

3. Membuat rekomendasi kepada Departemen Pendidikan Nasional 
berkaitan dengan pendidikan kewiraswastaan, berdasarkan temuan dan 
pengamatan dari sekolah-sekolah yang berpartisipasi  

Program perdana tersebut memiliki komponen-komponen berikut yang 
dilaksanakan kurang lebih secara berurutan:  

1. Konsultasi dengan DEPDIKNAS dam DEPNAKERTRANS untuk menilai 
kemungkinan memperkenalkan program KAB sebagai materi 
pembelajaran di bawah silabus pendidikan kewiraswastaan yang ada 
sekarang di sekolah menengah kejuruan dan institusi teknik 

2. Seminar Kepekaan untuk memperkenalkan dan menyoroti perbedaan 
antara program KAB dan program SYB ke publik utama dan pihak-pihak 
yang berkepentingan dari sektor swasta dalam IYENetwork. Kemudian 

                                                           
 
1 Di Indonesia, “kurikulum” seringkali mengacu sebagai sebuah silabus. Dengan kata lain, kata 
kurikulum yang disebutkan haruslah dipahami dalam konteks silabus dalam bahasa Inggris, yaitu 
sebuah ikhtisar mata pelajaran atau program tanpa isi dan materi pembelajaran yang sebenarnya. Ini 
berlaku dalam “kurikulum kewiraswastaan” di Indonesia dimana para guru harus mengembangkan 
sendiri isi kurikulum yang tepat.  
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diselenggarakan pertemuan dengan staf teknis dari DEPDIKNAS and 
DEPNAKERTRANS, dimana tujuan dari pertemuan ini adalah untuk 
meninjau keterkaitan metodologi dan materi pembelajaran KAB dengan 
silabus yang ada. Kemudian sebuah makalah konsep menguraikan 
strategi penerapan KAB disetujui. Selanjutnya disetujui bahwa para 
pelatih dari tiga BLK (Balai Latihan Kerja) akan berpartisipasi dalam 
lokakarya pelatihan untuk para pelatih untuk menilai keterkaitan  
dengan program BLK untuk jangka waktu yang lebih panjang (sampai 3 
tahun). Setelah itu disepakati bahwa program SYB lebih tepat bagi 
sebagian besar BLK karena mata pelajaran mereka umumnya berdurasi 
lebih pendek sampai tiga bulan saja 

3. Surat Kesepakatan ditandatangani untuk memudahkan kerjasama 
antara DEPDIKNAS dan ILO.  Surat Kesepakatan tersebut menjelaskan 
peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam penerapam 
Program Perintis termasuk dukungan keuangan dan teknis yang 
dibutuhkan dan disumbangkan dari masing-masing pihak. 

4. Sebuah rencana kerja untuk penerapan Program Perintis dikembangkan 
dan disepakati oleh semua pihak. Rencana kerja tersebut menguraikan 
langkah-langkah dan jadwal untuk proses penerapan termasuk jaminan 
kualitas.   

5. Penyaduran materi dilakukan, dimana paket KAB internasional yang 
bersifat umum diterjemahkan dan disesuaikan dengan konteks 
kebudayaan Indonesia dan sistem pendidikannya bersama dengan 
pengembangan sistem pengawasan, evaluasi dan jaminan kualitas.   

6. Persiapan Pengujian Perdana - DEPDIKNAS menyiapkan dan 
mengirimkan surat undangan ke departemen pendidikan di tingkat 
provinsi dari berbagai provinsi terpilih untuk mencalonkan satu SMK 
swasta dan satu SMK negeri untuk berpartisipasi dalam pengujian 
tersebut. Syaratnya adalah sekolah-sekolah tersebut harus mengirimkan 
guru-guru kewiraswastaan mereka dan harus ada satu guru perempuan 
dan satu guru laki-laki. DEPNAKERTRANS mencalonkan tiga pelatih dari 
tiga BLK. 

7. Peningkatan kapasitas guru dilakukan melalui lokakarya pelatihan para 
guru (TOT) yang dilaksanakan di lima kota berbeda, yaitu Jakarta, 
Surabaya, Denpasar, Makassar dan Medan dari tanggal 18 Juli sampai 
12 Agustus 2005 untuk 116 guru (62 perempuan, 54 laki-laki) dari 49 
SMK, 3 BLK dan 6 PPPG (Pusat Pengembangan Penataran Guru).  
Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan para 
guru, dan meningkatkan keterampilan mengajar mereka dengan 
memperkenalkan materi pembelajaran KAB dan teknik pembelajaran 
partisipatif. Para guru juga diberikan kesempatan untuk berlatih dan 
menerima masukan dalam sesi pengajaran singkat.  Para guru juga 
dikenalkan dengan sistem jaminan mutu dan informasi serta data yang 
harus dikumpulkan dari sekolah mereka dan pelajar KAB selama proses 
pengawasan 

Halaman 8 dari 36 



Hasil termuan  pertengahan semester Know About Business 

8. Perencanaan manajemen akhir dibuat oleh sebuah panitia pembimbing 
yang dibentuk dalam cakupan Surat Kesepakatan. Panitia pembimbing 
tersebut menetapkan sebuah tim koordinasi KAB guna berhubungan 
lebih lanjut dengan para guru dan sekolah. DEPDIKNAS mengangkat 
dua staf, DEPNAKERTRANS mengangkat satu staf dan ILO mengangkat 
satu staf. Keempat orang ini berlaku sebagai pusat dan pendorong 
program KAB di Indonesia dan membuat kesepakatan akhir dengan 
sekolah-sekolah yang berpartisipasi.  

9. Setelah itu, barulah dilakukan kunjungan Pemantauan & Dukungan 
Pelatihan baik di lapangan maupun dari jauh dengan semua sekolah 
yang berpartisipasi. Instruktur guru dari enam PPPG yang berpartisipasi 
dilibatkan untuk memantau perkembangan di sekolah. Rencana aksi 
Pengawasan & Evaluasi (Monitoring & Evaluation - M&E) yang rinci 
dikembangkan dan tim yang beranggotakan dua orang ditugaskan untuk 
memantau rata-rata kemajuan di lima sekolah.  Tujuan dari M&E adalah 
untuk: i) mengetahui apakah KAB benar-benar diujicobakan di sekolah 
seperti yang disepakati, ii) mendapatkan masukan dari Kepala Sekolah 
dan guru mengenai keterkaitan dan ketepatan KAB sebagai materi 
pembelajaran untuk silabus kewiraswastaan. 

Dalam proses penerapan, tujuh SMK menarik diri dari pengujian bersama dengan 
tiga BLK.  Sekolah-sekolah ini merasa bahwa mereka tidak cukup siap untuk 
berpartisipasi dalam pengujian di tahun ajaran 2005/2006 dan tidak meluangkan 
waktu untuk ini. Singkatnya, 42 SMK berkomitmen untuk berpartisipasi penuh 
dalam pengujian dan menandatangani Surat Kesepakatan dengan DEPDIKNAS.  
Semua SMK ini setuju untuk mengikuti sistem jaminan mutu dan semuanya 
kemudian menyerahkan “formulir masuk pelajar” yang dibagikan di awal pengujian, 
yang menunjukkan persepsi pelajar mengenai kewiraswastaan. Analisis dari 
formulir-formulir ini diberikan di bagian 5. Pada akhir tahun ajaran, di bulan Juni 
2006, para pelajar akan mengisi formulir yang sama lagi dan adanya perubahan 
dalam persepsi dan pengetahuan akan menunjukkan sampai sejauh mana KAB 
memiliki pengaruh terhadap persepsi mereka. Sebuah tinjauan terhadap sistem 
jaminan mutu diberikan dalam bagian Tambahan.  
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4. Profil Guru dan Sekolah yang Berpartisipasi 

Bagian ini melihat pada sekolah-sekolah yang berpartisipasi dan pengalaman, latar 
belakang serta penilaian awal terhadap para guru yang berpartisipasi dalam lima 
TOT. Bagan di bawah menunjukkan 49 SMK yang berpartisipasi berdasarkan  
daerah dimana sebagian besar SMK tersebut berasal dari daerah Jawa/Bali dan 
Sumatra dimana ada 14 sekolah yang ikut serta dari masing-masing daerah 
tersebut.   

Bagan 1 – Sekolah yang berpartisipasi berdasarkan daerah 
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Sebagai tambahan, 3 BLK dari Serang, Lembang dan Medan dan 6 PPPG dari 
Malang, Medan, Bandung, Yogyakarta, Cianjur dan Sawangan juga ikut serta.  
Enam puluh SMK dari 30 provinsi diundang untuk melakukan pencalonan, namun, 
hanya 49 SMK yang pada akhirnya mengirim gurunya untuk mengikuti lokakarya 
dan 42 sekolah akhirnya berpartisipasi penuh dalam pengujian perdana. Tabel di 
bawah menunjukkan komposisi guru berdasarkan jenis kelamin dan lokakarya TOT 
dimana mereka berpartisipasi di dalamnya.  

Tabel 1 – Guru yang Berpartisipasi 
 Jawa/Bali Sumatra Kalimantan Sulawesi NTTT Papua Maluku Total

Perempuan 

Laki-laki 

Total

19 

22 

41

16 

16 

32

9 

5 

14 

9 

7 

16 

2 

3 

5 

2 

2 

4 

2 

2 

4 

57 

59 

116 

Guru-guru tersebut berasal dari latar belakang yang berbeda-beda dan walaupun 
yang diminta hanyalah guru pendidikan kewiraswastaan, hal ini tidaklah realistis 
karena sejumlah alasan. Pertama, beberapa guru kewiraswastaan tidak dapat 
mengikuti lokakarya karena terikat dengan komitmen lain dan kedua, beberapa 
sekolah menginginkan lebih banyak guru untuk dikembangkan dalam pelatihan 
kewiraswastaan dan oleh karenanya memutuskan untuk mengirim guru-guru 
potensial. Bagan di bawah ini menunjukkan mata pelajaran yang diajarkan guru 
tersebut di sekolah mereka.   
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Bagan 2 – Mata Pelajaran yang diajarkan  
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Enam puluh dua guru memiliki latar belakang pengajaran kewiraswastaan dan 
manajemen bisnis terkait sementara empat puluh tiga guru mengajarkan mata 
pelajaran yang lebih umum atau yang terkait dengan kejuruan/teknik. Sebelas 
guru tidak memberikan informasi mengenai mata pelajaran yang mereka ajarkan. 
Para guru juga diminta untuk memberikan perincian latar belakang pendidikan dan 
seperti yang ditunjukkan tabel di bawah ini, sebagian besar guru-guru tersebut 
memiliki kualifikasi sarjana S1, namun tidak diungkapkan apakah ini kualifikasi 
dalam bidang pendidikan atau dalam mata pelajaran lain.  

Bagan 3 – Latar Belakang Pendidikan Guru 
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Di awal setiap TOT, seluruh guru yang berpartisipasi melakukan sebuah penilaian 
di awal pembelajaran, yang dirancang untuk menguji pengetahuan kewiraswastaan 
mereka dan sehari sebelum hari terakhir, mereka mengerjakan tes itu sekali lagi 
sebagai penilaian di akhir pembelajaran. Tabel di bawah ini menunjukkan penilaian 
dalam lima TOT.  
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Tabel 2 – Tes Awal & Akhir untuk para Guru 
TOT % dari Jawaban yang Benar 
 Sebelum Sesudah 
Jakarta 49 % 91 % 
Surabaya 20 % 26 % 
Denpasar 18 % 20 % 
Makassar 42 % 89 % 
Medan 16 % 23 % 

 

Pada lokakarya yang diselenggarakan di Jakarta dan Makassar terdapat 
peningkatan pengetahuan yang jelas bagi para guru. Di Jakarta, penilaian di akhir 
pembelajaran meningkat dari 49 persen ke 91 dan di Makassar dari 42 ke 89 
persen. Pada lokakarya lain di Denpasar, Medan dan Surabaya para guru yang 
berpartisipasi tidak melakukannya sebaik itu. Kami tidak dapat mengetahui 
mengapa peserta dalam ketiga lokakarya tersebut tampaknya memiliki nilai yang 
sangat rendah. Pendidikan mungkin bukanlah sebuah faktor karena peserta dalam 
semua lokakarya kurang lebih berpendidikan yang sama. Penjelasan bahwa 
lokakarya di Jakarta dan Makassar disampaikan dengan lebih baik dan dengan 
kualitas yang lebih tinggi juga bukanlah faktor penyebab karena semua lokakarya 
memiliki penilaian tingkat penghargaan yang lebih dari 4 dalam skala 1 ke 5 
dimana 5 adalah angka penilaian yang paling tinggi. Hasil-hasil ini ditunjukkan 
dalam tabel di bawah ini.  
 

Tabel 3- Tingkat penghargaan terhadap lokakarya 
 Jakarta Surabaya Denpasar Makassar Medan 

Tingkat penghargaan 
terhadap Lokakarya 

4.20 4.09 4.42 4.43 4.1 

 

Fasilitator Utama KAB juga menilai kapasitas guru yang berpatisipasi dalam 
menyampaikan KAB secara independen di sekolah setelah lokakarya selesai. 
Penilaian ini didasarkan pada tingkat partisipasi dalam lokakarya, keterampilan 
presentasi yang diamati melalui sesi pengajaran singkat dan pengujian 
pengetahuan. Tabel di bawah ini menunjukkan penilaian terhadap guru.  

Tabel 4 – Kapasitas Guru untuk Menyampaikan KAB 
Sepenuhnya mampu Butuh dukungan 

tambahan Lokakarya 
Perempuan Laki-

laki Perempuan Laki-
laki 

Jakarta 6 8 7 6 

Surabaya 6 6 10 4 

Denpasar 6 7 3 3 

Makassar 6 7 6 3 

Medan 4 9 6 3 

Total 28 37 32 19 
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Berdasarkan pada penilaian individual ini, dukungan tambahan diberikan kepada 
beberapa guru selama kunjungan pemantauan ke tiap sekolah. Namun, seperti 
yang diamati selama kunjungan ini, penilaian individual tidak selalu memberikan 
gambaran yang tepat, dan banyak guru yang sebenarnya cukup mampu 
menyampaikan KAB ketika kembali ke lingkungan pengajaran mereka yang aman 
dan terjamin. Hal ini terjadi mungkin karena mereka merasa lebih nyaman 
dibandingkan dengan TOT dimana mereka harus tampil di hadapan teman-teman 
mereka.  

Beberapa pengamatan umum dibuat oleh Fasilitator Utama KAB: 

Para peserta dengan cepat mengembangkan sebuah dinamika 
kelompok yang baik, berpartisipasi dengan baik dan sangat 
tertarik dengan pelajarannya. KAB dilihat sebagai sebuah program 
yang memenuhi kebutuhan kurikulum kewiraswastaan yang ada 
sekarang - Klaus Haftendorn, pelatih dan koordinator KAB global  

Latar belakang peserta yang berbeda menimbulkan beberapa 
tantangan. Beberapa peserta tidak memiliki pengalaman pelatihan 
kewiraswastaan sama sekali dan beberapa peserta telah 
melakukan pelatihan kewiraswastaan selama bertahun-tahun - 
Morten Lehmann – pelatih KAB  

Peserta pada awalnya berpikir bahwa akan sulit untuk 
menggunakan aktivitas yang berorientasi pada pelajar namun 
keengganan tersebut tampaknya menghilang selama lokakarya 
berjalan - Robert Nelson, pelatih dan pengembang materi KAB  

Pada akhir dari pelatihan tersebut, sebagian besar peserta 
memahami bahwa teknik pengajaran yang aktif sangatlah penting 
untuk keberhasilan dalam pendidikan kewiraswastaan. Mereka 
berusaha keras untuk meningkatkan teknik pengajaran aktif 
mereka, dan akan terus meningkatkannya ketika kembali ke 
sekolah mereka. Kita dapat melihat peningkatan dari satu guru ke 
guru lain, ketika mereka melakukan praktek mengajar -  Marta 
Arelanno Arrieta, pelatih KAB  
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5. Sikap Pelajar terhadap Kewiraswastaan dan Memulai 
Perusahaan 

Salah satu aspek penting dari pengujian perdana program KAB adalah untuk 
melihat bagaimana program ini memengaruhi persepsi pelajar terhadap 
kebudayaan kewairaswastaan serta persepsi mengenai kemampuan dan kapasitas 
mereka dalam membangun sebuah perusahaan di masa depan. Oleh sebab itu, 
semua siswa diminta untuk mengisi sebuah kuesioner dasar pada hari pertama 
KAB diterapkan sebagai sebuah mata pelajaran di sekolah mereka. Di akhir 
pengujian KAB, para pelajar akan mengisi sebuah kuesioner lanjutan dan 
perbedaan persepsi mengenai kewiraswastaan, sikap dan keterampilan serta 
pengetahuan mereka sendiri akan dinilai untuk menentukan dampak program KAB 
terhadap para pelajar.   

Bagian ini melihat secara lebih rinci profil pelajar yang berpartisipasi dan persepsi 
mereka mengenai kewiraswastaan pada saat mereka memulai mata pelajaran KAB 
dan tidak meliputi data lanjutan. Data ini akan dikumpulkan pada akhir pengujian 
di bulan Juni 2006. Sampai saat ini, kuesioner dasar telah dikumpulkan sebanyak  
3,385 pelajar dan dirangkum dalam sebuah paket software statistik2. Pelajar yang 
berpartisipasi berasal dari seluruh Indonesia seperti yang ditunjukkan tabel di 
bawah ini: 

Tabel 5 – Pelajar berdasarkan provinsi  

  # % 

Sulawesi Utara 287 10.33 
Sulawesi Selatan 433 15.59 
Papua 72 2.59 
Jawa Timur 248 8.93 
Bali 271 9.76 
Kalimantan Tengah 33 1.19 
Kalimantan Barat 123 4.43 
Kalimantan Selatan 273 9.83 
Maluku Utara 67 2.41 
Maluku Selatan 69 2.48 
Sumatra Barat 249 8.96 
Nusa Tenggara Barat 31 1.12 
Sumatra Selatan 492 17.71 
Bengkulu 36 1.30 
Riau 70 2.52 
Sumatra Utara 20 0.72 
Nanggroe Aceh Darussalam 4 0.14 

Total 2,778 100.00 

Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa jumlah pelajar laki-laki yang berpartisipasi 
sedikit lebih banyak daripada jumlah pelajar perempuan dalam pengujian perdana 

                                                           
 
2 Dalam bagian ini, ada beberapa jawaban yang hilang dan oleh karena itu beberapa tabel memiliki 
jumlah responden yang lebih sedikit yaitu 2778 responden, yang merupakan jumlah pelajar yang telah 
melengkapi formulir masuk KAB.  
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KAB dengan jumlah total 1,444 pelajar laki-laki dibandingkan dengan 1,334 pelajar 
perempuan. 

Tabel 6 – Pelajar yang berpartisipasi 

Pelajar perempuan  Pelajar laki-laki  Total 

1334 1444 2778 

48% 52% 100% 

Usia pelajar juga dicatat, dengan anggapan bahwa sebagian besar pelajar berusia 
antara 15 sampai 17 tahun, yang merupakan usia normal bagi murid sekolah 
menengah atas. Namun, di beberapa sekolah KAB diberikan pelajaran 
ekstrakurikuler dan oleh karenanya beberapa pelajar yang berusia sedikit lebih tua 
juga berpartisipasi, begitu juga dengan beberapa pelajar yang lebih muda seperti 
terlihat pada tabel di bawah: 

Tabel 7 – Usia Pelajar  

 Perempuan Laki-laki Total 
13 tahun 0.38 0.35 0.36 
14 tahun 8.97 4.44 6.61 
15 tahun 31.65 20.79 25.99 
16 tahun 35.49 40.75 38.23 
17 tahun 19.44 23.77 21.70 
18 tahun 3.47 8.04 5.85 
19 tahun 0.53 1.46 1.01 
20 tahun 0.08 0.14 0.11 
21 tahun   0.14 0.07 
25 tahun   0.07 0.04 

31 tahun   0.07 0.04 

Total % 100 100 100 

Meskipun demikian, mayoritas pelajar sejauh ini adalah dalam kelompok usia 15 
sampai 17 yang meliputi 85 persen dari total pelajar, dimana 6,61 persen pelajar 
tersebut berusia 14 tahun dan 5.85 persen berusia 18 tahun. Dalam kelompok usia 
15 tahun, ada lebih banyak pelajar perempuan yang berpartisipasi dan dalam 
kelompok usia 16 tahun, ada lebih banyak pelajar laki-laki. Temuan ini juga 
menunjukkan bahwa ada beberapa pelajar yang lebih tua, empat jumlah totalnya, 
yang berusia 20 tahun ke atas.  

Para pelajar juga ditanya apakah mereka pernah ikut serta dalam semacam kursus 
pelatihan manajemen bisnis sebelumnya. Dimana sebagian besar pelajar belum 
pernah, namun mengejutkan bahwa  banyak pelajar yang sebenarnya pernah 
mengikuti pelatihan kewiraswastaan sebelumnya. Tidak ada perbedaan yang 
menyolok antara perempuan dan laki-laki dalam hal persentase.  

Tabel 8 – Berpartisipasi dalam pelatihan bisnis sebelumnya  

 Frekuensi 

 Ya Tidak Total 

Pelajar Perempuan  400 933 1333 

Pelajar Laki-laki 460 983 1443 
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Kasus 860 1916 2776 

Pada pertanyaan mengenai apakah pelajar mengetahui seseorang yang memiliki 
sebuah bisnis atau tidak, sekitar 85.6 persen baik laki-laki dan perempuan 
mengatakan ya. Hanya sebagian kecil pelajar yaitu sekitar 15 persen, untuk kedua 
jenis kelamin, yang tidak  mengenal secara pribadi seseorang yang memiliki sebuah 
bisnis. Angka-angka tersebut ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.  

Tabel 9 – Kenal dengan seseorang yang memiliki sebuah bisnis? 

 Ya Tidak Total 

 % # % # # 

Pelajar Perempuan 85.6 1141 14.4 192 1333 

Pelajar Laki-laki 85.0 1227 15.0 216 1443 

Kasus 85.3 2368 14.7 408 2776 

Pada pertanyaan lanjutan mengenai siapa yang mereka kenal memiliki sebuah 
bisnis, mayoritas pelajar perempuan yaitu 54.4 persen mengenal seorang anggota 
keluarga yang memiliki bisnis dibandingkan dengan 45.4 persen pelajar laki-laki.  

Tabel 10 – Siapa kenalan Anda yang memiliki sebuah bisnis? 

% 

Jenis Kelamin Keluarga Teman Lainnya 

Pelajar Perempuan 54.3 12.7 20.1 

Pelajar Laki-laki 45.4 19.3 24.9 

Pada pertanyaan lanjutan mengenai apakah mereka membantu dalam sebuah 
bisnis sebelum atau sesudah sekolah atau tidak, kedua jenis kelamin berkata tidak. 
Pelajar laki-laki membantu dalam sebuah bisnis dengan angka yang lebih tinggi 
yaitu 38.3 persen dibandingkan dengan 27.5 persen teman perempuan mereka. 
Para pelajar selanjutnya ditanya mengenai siapa yang merka bantu dan dari semua 
pelajar (termasuk pelajar yang tidak memberikan bantuan), lebih dari 21 persen 
pelajar perempuan dan 23 persen dari pelajar laki-laki membantu dalam sebuah 
bisnis keluarga.  Secara umum, laki-laki cenderung untuk sedikit lebih membantu 
daripada perempuan.  

Tabel 11 – Siapa yang kamu bantu? 

% 

Jenis kelamin Keluarga Teman Lainnya 

Pelajar Perempuan  21.4 3.6 3.4 

Pelajar Laki-laki 23.7 8.0 11.0 

Pada pertanyaan mengenai apakah pelajar pernah memikirkan untuk memulai 
bisnis mereka sendiri setelah lulus dari sekolah tinggi, persentase yang sangat 
tinggi baik dari laki-laki dan perempuan mengatakan ya, seperti yang diperlihatkan 
dalam tabel di bawah ini: 
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Tabel 12 – Apakah kamu pernah berpikir untuk memulai bisnismu sendiri? 

 % # 

 Ya Tidak Total 

Pelajar Perempuan 85.6 14.4 1330 
Pelajar Laki-laki 84.1 15.9 1442 
Kasus 2351 421 2772 

 

Sikap terhadap kewiraswastaan dan pilihan karir 
 
Para pelajar kemudian diminta untuk memberikan pendapat mereka terhadap 
empat puluh pernyataan yang berbeda, yang berkaitan dengan sikap mereka 
mengenai kewiraswastaan dan sebagainya. Jawaban dari para pelajar diberikan 
dalam tabel di bawah ini dalam persentase.   

Tabel 13 – Setelah lulus, saya akan mencoba mendapatkan pekerjaan yang aman 

  
Saya sangat 

setuju 
Saya 

setuju 
Saya tidak 

yakin 
Saya tidak 

setuju 
Saya sangat 
tidak setuju Total 

Pelajar 
Perempuan  61.3 26.8 10.3 1.4 0.2 

100.00 

Pelajar Laki-laki 53.2 32.6 10.0 2.6 1.5 100.00 

Total 57.1 29.8 10.1 2.0 0.9 100.00 

Seperti yang ditunjukkan tabel 13 di atas, 86.9 persen pelajar mengatakan bahwa 
mereka “sangat setuju” atau “setuju” terhadap pernyataan bahwa setelah lulus 
mereka akan mencoba mencari sebuah pekerjaan aman.  Meskipun demikian, 
persentase pelajar perempuan yang “sangat setuju” sedikit lebih tinggi, yaitu 61.3 
persen, dibandingkan pelajar laki-laki, dimana hanya 53.2 persen yang sangat 
setuju. Patut untuk diperhatikan bahwa sebagian besar pelajar pada tahap ini 
mencari sebuah pekerjaan aman, yang berarti pekerjaan dengan pemasukan yang 
rutin, sebagai pilihan karir mereka yang pertama, dan hanya sekitar tiga persen 
yang mengatakan tidak setuju dan sekitar sepuluh persen tidak yakin.  

Tabel 14 – Bila hendak memulai sebuah bisnis, saya ingin mengetahui bagaimana 
caranya  

  
Saya sangat 

setuju 
Saya 

setuju 
Saya tidak 

yakin 
Saya tidak 

setuju 
Saya sangat 
tidak setuju Total 

Pelajar 
Perempuan  54.6 42.2 1.9 1.0 0.4 100.00 

Pelajar Laki-laki 48.3 44.5 4.3 2.1 0.8 100.00 
Total 51.3 43.4 3.1 1.5 0.6 100.00 

Sebaliknya, seperti yang ditunjukkan tabel 14 di atas, hampir 95 persen pelajar 
sangat setuju atau setuju dengan pernyataan bahwa bila pelajar hendak memulai 
sebuah bisnis, mereka ingin mengetahui bagaimana sebenarnya caranya. Banyak 
pelajar juga tampaknya menyadari bahwa mengetahui cara mengelola sebuah bisnis 
itu penting dan ada beberapa pengetahuan yang harud dipelajari karena 28.4 
persen dari seluruh pelajar tidak setuju dengan pernyataan bahwa menjalankan 
sebuah bisnis yang sukses berhubungan dengan keberuntungan. Namun, masih 
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cukup banyak pelajar yang mersa tidak yakin, yaitu 38 persen, dan 33.7 persen 
percaya bahwa hal tersebut berhubungan dengan keberuntungan. Pelajar 
perempuan tampaknya lebih tidak yakin, sebesar 40.5 persen, dibandingkan 
dengan 35.7 persen untuk pelajar laki-laki, seperti yang ditunjukkan tabel 15 di 
bawah ini.  

 

Tabel 15 – Keberhasilan dalam kewirswastaan kecil adalah mengenai keburuntungan 
daripada perencanaan  

  
Saya sangat 

setuju 
Saya 

setuju 
Saya tidak 

yakin 
Saya tidak 

setuju 
Saya sangat 
tidak setuju Total 

Pelajar 
Perempuan  8.1 23.9 40.5 22.5 5.0 100.00 

Pelajar Laki-laki 8.4 26.8 35.7 23.5 5.7 100.00 
Total 8.3 25.4 38.0 23.0 5.4 100.00 

Sebagian besar pelajar, yaitu 63.1 persen tidak setuju bahwa pemilik usaha kecil 
berpenghasilan rendah, namun 23.7 persen tidak yakin mengenai hal ini. Hal ini 
ditunjukkan dalam Tabel 16 berikut.  

Tabel 16 – Mengingat semua kerja keras yang dilakukan, sebagian besar pemilik usaha 
kecil berpenghasilan rendah 

  
Saya sangat 

setuju 
Saya 

setuju 
Saya tidak 

yakin 
Saya tidak 

setuju 
Saya sangat 
tidak setuju Total 

Pelajar 
Perempuan  2.2 9.9 20.8 51.6 15.5 100.00 

Pelajar Laki-laki 2.4 11.8 26.4 44.4 15.0 100.00 
Total 2.3 10.9 23.7 47.8 15.3 100.00 

Sebagian besar pelajar juga mengagumi orang yang berhasil dalam bisnis seperti 
yang ditunjukkan Tabel 17.  Lebih dari 85 persen berpikir seperti itu, sedangkan 
hampir enam persen tidak memiliki kekaguman terhadap pemilik usaha yang 
sukses. Persentase pelajar perempuan yang beranggapan bahwa pemilik usaha 
tidak berpenghasilan rendah sedikit lebih tinggi dibandingkan persentase pelajar 
laki-laki.  

Tabel 17 – Saya mengagumi orang yang sukses dalam bisnis 

  
Saya sangat 

setuju 
Saya 

setuju 
Saya tidak 

yakin 
Saya tidak 

setuju 
Saya sangat 
tidak setuju Total 

Pelajar 
Perempuan  31.2 53.8 9.2 4.7 1.1 100.00 

Pelajar Laki-laki 30.5 55.1 8.7 4.7 1.0 100.00 
Total 30.8 54.5 8.9 4.7 1.0 100.00 

Berkaitan dengan pernyataan mengenai pentingnya bisnis kecil dibandingkan 
dengan bisnis besar, sebagian besar pelajar (48.4 persen) tidak beranggapan bahwa 
bisnis besar lebih penting dalam masyarakat dibanding bisnis kecil. 32.3 persen, 
sebuah persentase yang cukup besar, tetap tidak yakin akan hal itu dan sebaliknya 
hampir 20 persen berpikir bahwa bisnis besar lebih penting. Tidak ada perbedaan 
yang menyolok antara pelajar laki-laki dan perempuan.  
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Tabel 18 – Perusahaan besar lebih penting di masyarakat daripada bisnis kecil 

  
Saya sangat 

setuju 
Saya 

setuju 
Saya tidak 

yakin 
Saya tidak 

setuju 
Saya sangat 
tidak setuju Total 

Pelajar 
Perempuan  4.7 10.9 32.6 39.4 12.4 100.00 

Pelajar Laki-laki 6.9 15.7 32.1 33.7 11.7 100.00 
Total 5.9 13.4 32.3 36.4 12.0 100.00 

Berkaitan dengan memulai sebuah bisnis dan berusaha mewujudkannya, 55.3 
persen percaya bahwa mereka dapat melakukannya dan sedangkan lebih dari 41.4 
persen merasa tidak yakin. Hal ini menarik untuk diperhatikan bahwa pelajar laki-
laki lebih yakin dibandingkan pelajar perempuan karena persentase pelajar 
perempuan yang tidak yakin lebih tinggi dibandingkan dengan pelajar laki-laki, 
yaitu 47.7 persen banding 35.7 persen. Sebagai perbandingan, persentase pelajar 
laki-laki yang lebih tinggi menyatakan bahwa mereka dapat melakukan upaya yang 
dibutuhkan 

Tabel 19 – Saya  sangat yakin bahwa saya dapat melakukan upaya yang dibutuhkan 
untuk memulai sebuah bisnis 

  
Saya sangat 

setuju 
Saya 

setuju 
Saya tidak 

yakin 
Saya tidak 

setuju 
Saya sangat 
tidak setuju Total 

Pelajar 
Perempuan  14.2 35.8 47.7 1.9 0.4 100.00 

Pelajar Laki-laki 16.7 43.4 35.7 3.4 0.8 100.00 
Total 15.5 39.8 41.4 2.7 0.6 100.00 

Sebagian besar pelajar merasa tidak yakin apakah mereka memiliki pengetahuan 
yang diperlukan untuk memulai sebuah bisnis. Sekali lagi, pelajar perempuan 
sedikit lebih tidak yakin/rendah hati, yaitu 64 persen, dibandingkan dengan 57.7 
persen dari pelajar laki-laki, dan sebagai perbandingan ada sedikit lebih banyak 
pelajar laki-laki yang mereka bahwa mereka memiliki pengetahuan yang cukup. 
Satu hal yang menarik, hanya ada 8 persen dari seluruh pelajar yang merasa 
bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan yang dibutuhkan. Angka-angka ini, 
seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 20 berikut, menunjukkan bahwa pada 
kenyataannya sebagian besar pelajar merasa tidak yakin mengenai apa yang 
diperlukan untuk memulai sebuah bisnis.  

Tabel 20 – Saya memiliki semua pengetahuan yang dibutuhkan untuk memulai sebuah 
bisnis 

  
Saya sangat 

setuju 
Saya 

setuju 
Saya tidak 

yakin 
Saya tidak 

setuju 
Saya sangat 
tidak setuju Total 

Pelajar 
Perempuan  8.4 19.8 64.0 6.6 1.2 100.00 

Pelajar Laki-laki 13.4 20.8 57.7 6.5 1.5 100.00 
Total 11.0 20.3 60.7 6.6 1.4 100.00 

Walaupun ada sejumlah pelajar yang sebelumnya mengatakan bahwa mereka akan 
mencoba mendapatkan pekerjaan aman setelah lulus (Tabel 13 di atas), menarik 
untuk dicatat bahwa bila pelajar memiliki pengetahuan dan peluang maka sebagian 
besar dari mereka akan sangat senang untuk memulai bisnis mereka sendiri. Lebih 
dari 85 persen pelajar mengatakan demikian dan tidak ada perbedaan yang 
signifikan antara pelajar laki-laki dan perempuan. Hanya sedikit pelajar yang 
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tampaknya yakin bahwa mereka tidak ingin memulai sebuah bisnis. Angka-angka 
tersebut ditunjuukan dalam Tabel berikut. 

Tabel 21 – Saya akan sangat senang memulai bisnis sendiri 

  
Saya sangat 

setuju 
Saya 

setuju 
Saya tidak 

yakin 
Saya tidak 

setuju 
Saya sangat 
tidak setuju Total 

Pelajar 
Perempuan  41.7 46.4 10.0 1.5 0.4 100.00 

Pelajar Laki-laki 40.4 44.0 11.8 2.7 1.1 100.00 
Total 41.0 45.1 11.0 2.1 0.8 100.00 

Hal ini menjanjikan dan menunjukkan bahwa pendidikan kewiraswastaan yang 
berkualitas di sekolah menengah atas akan memungkinkan lebih banyak pelajar 
untuk dapat memulai bisnis mereka sendiri di masa mendatang.  

Tabel 22 di bawah menunjukkan bahwa mayoritas pelajar (56.9%) berpikir bahwa 
dengan ide yang baik dan sejumlah modal, maka seseorang dapat memulai sebuah 
bisnis. kedua elemen tersebut adalah satu-satunya yang dibutuhkan untuk 
memulai sebuah bisnis. Meskipun ini ada benarnya, namun   sebagian besar 
pelajar tidak yakin tidak yakin bahwa ini adalah unsur-unsur untuk memulai 
usaha.  

Tabel 22 – Untuk membangun sebuah bisnis baru, yang dibutuhkan hanyalah uang dan 
sebuah ide yang baik 

  
Saya sangat 

setuju 
Saya 

setuju 
Saya tidak 

yakin 
Saya tidak 

setuju 
Saya sangat 
tidak setuju Total 

Pelajar 
Perempuan  21.6 36.2 23.0 15.4 3.8 100.00 

Pelajar Laki-laki 23.5 36.4 23.1 13.9 3.0 100.00 
Total 22.6 36.3 23.1 14.6 3.4 100.00 

Pada pertanyaan apakah memulai sebuah bisnis adalah sebuah pilihan karir yang 
lebih diinginkan daripada pilihan karir lainnya, lebih dari 41 persen tampaknya 
berpikir demikian dan pelajar laki-laki yang berpikir demikian sedikit lebih banyak 
dibandingkan pelajar perempuan. Persentase yang cukup tinggi (37.6%) merasa 
tidak yakin.  

Tabel 23 – Memulai sebuah bisnis lebih diinginkan daripada pilihan karir lain 

  
Saya sangat 

setuju 
Saya 

setuju 
Saya tidak 

yakin 
Saya tidak 

setuju 
Saya sangat 
tidak setuju Total 

Pelajar 
Perempuan  10.4 27.7 38.0 21.1 2.9 100.00 

Pelajar Laki-laki 11.3 32.9 37.1 16.1 2.5 100.00 
Total 10.8 30.4 37.6 18.5 2.7 100.00 

Sebagian besar pelajar merasa bahwa bila  orang tidak dapat menemukan sebuah 
pekerjaan tidak berarti bahwa ia berwiraswasta. Oleh karena itu, sebagian besar 
pelajar percaya bahwa orang berwiraswasta bukan karena terpaksa dan beberapa 
orang memilih untuk berwiraswasta seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 24 di 
bawah ini.  
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Tabel 24 – “Berwiraswasta” berarti “tidak dapat menemukan sebuah pekerjaan” 

  
Saya sangat 

setuju 
Saya 

setuju 
Saya tidak 

yakin 
Saya tidak 

setuju 
Saya sangat 
tidak setuju Total 

Pelajar 
Perempuan  2.7 7.5 22.3 46.7 20.9 100.00 

Pelajar Laki-laki 3.5 10.2 23.6 41.0 21.7 100.00 
Total 3.1 8.9 23.0 43.7 21.3 100.00 

Tabel 25 di bawah ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelajar berpendapat 
bahwa sebuah ide bisnis yang baik itu penting untuk memulai dan mengelola 
sebuah bisnis. Sebuah persentase yang cukup besar (total 35.6%) merasa tidak 
yakin akan hal ini. Namun, angka-angka tersebut menunjukkan bahwa para pelajar 
benar adanya bahwa menemukan sebuah ide bisnis yang baik dan dapat terus 
berjalan mempermudah dalam memulai sebuah bisnis.  

Tabel 25 – Bila Anda memiliki sebuah ide bisnis yang baik, maka memulai dan 
mengelola bisnis itu mudah 

  
Saya sangat 

setuju 
Saya 

setuju 
Saya tidak 

yakin 
Saya tidak 

setuju 
Saya sangat 
tidak setuju Total 

Pelajar 
Perempuan  14.4 39.5 35.9 8.9 1.4 100.00 

Pelajar Laki-laki 14.9 38.7 35.3 9.0 2.1 100.00 
Total 14.7 39.1 35.6 8.9 1.7 100.00 

Tabel 26 menunjukkan bahwa sebagian besar pelajar (dengan jumlah mutlak)  
beranggapan bahwa pengalaman mereka sebelumnya dapat membantu dalam 
memulai sebuah bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelajar berpikir 
bahwa beberapa pengalaman hidup dibutuhkan untuk memulai sebuah bisnis dan 
pendidikan kejuruan yang dimiliki akan bermanfaat bagi mereka juga. 

Tabel 26 – Pengalaman akan membantu saya dalam memulai sebuah bisnis 

  
Saya sangat 

setuju 
Saya 

setuju 
Saya tidak 

yakin 
Saya tidak 

setuju 
Saya sangat 
tidak setuju Total 

Pelajar 
Perempuan  35.2 50.1 12.4 1.8 0.4 100.00 

Pelajar Laki-laki 36.5 49.5 10.6 2.8 0.6 100.00 
Total 35.9 49.8 11.5 2.3 0.5 100.00 

Tabel 27 menunjukkan bahwa sepertinya pelajar tidak setuju dengan pernyataan 
bahwa para pemilik usaha hanya ingin menghasilkan uang untuk diri mereka 
sendiri. Sebuah persentase yang signifikan (27.6 persen) percaya bahwa hal itu 
benar adanya, 22.4 persen tidak yakin, dan pada dasarnya setengah dari seluruh 
pelajar, yaitu 49.9 persen, tidak setuju dengan hal ini.   

Tabel 27 – Sebagian besar pemilik usaha hanya tertarik untuk menghasilkan uang 
sebanyak mungkin untuk diri mereka sendiri  

  
Saya sangat 

setuju 
Saya 

setuju 
Saya tidak 

yakin 
Saya tidak 

setuju 
Saya sangat 
tidak setuju Total 

Pelajar 
Perempuan  6.7 16.8 20.2 40.0 16.3 100.00 

Pelajar Laki-laki 8.0 23.6 24.4 31.7 12.3 100.00 
Total 7.3 20.3 22.4 35.7 14.2 100.00 
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Tabel 28 menunjukkan bahwa sebagian besar pelajar merasa bahwa mereka tidak 
cukup memahami dunia bisnis. Hal ini berhubungan dengan pernyataan 
sebelumnya di atas dimana sebagian besar pelajar juga merasa mereka 
membutuhkan lebih banyak pengetahuan mengenai bagaimana memulai sebuah 
bisnis.  

Tabel 28 – Saya tidak cukup memahami dunia bisnis 

  
Saya sangat 

setuju 
Saya 

setuju 
Saya tidak 

yakin 
Saya tidak 

setuju 
Saya sangat 
tidak setuju Total 

Pelajar 
Perempuan  13.1 62.8 17.7 5.0 1.4 100.00 

Pelajar Laki-laki 11.9 55.7 22.5 7.6 2.2 100.00 
Total 12.5 59.1 20.2 6.4 1.8 100.00 

Tabel 29 menunjukkan bahwa para pelajar merasa bahwa perusahaan besar 
umumnya menawarkan pekerjaan yang lebih menarik dibandingkan bisnis-bisnis 
kecil. Hal ini dapat menunjukkan mengapa para pelajar memilih pekerjaan yang 
aman sebagai pilihan pertama dan juga mengapa memulai sebuah bisnis tidak 
menjadi pilihan pertama bagi pelajar-pelajar yang lulus.  

Tabel 29 – Secara umum, perusahaan besar menawarkan pekerjaan yang lebih menarik 
daripada perusahaan kecil 

  
Saya sangat 

setuju 
Saya 

setuju 
Saya tidak 

yakin 
Saya tidak 

setuju 
Saya sangat 
tidak setuju Total 

Pelajar 
Perempuan  11.5 37.8 36.9 12.6 1.3 100.00 

Pelajar Laki-laki 15.4 44.3 30.6 8.2 1.5 100.00 
Total 13.5 41.2 33.6 10.3 1.4 100.00 

Meskipun demikian, seperti yang ditunjukkan Tabel 30 berikut, mayoritas pelajar, 
yaitu 74.3 persen, setuju bahwa mereka akan memulai bisnis bila mereka 
mengetahui bahwa bisnis tersebut akan sukses, 19.7 persen merasa tidak yakin, 
namun hanya persentase kecil (6 persen) yang tidak akan memulai sebuah bisnis. 
Tidak ada perbedaan menyolok antara pelajar perempuan dan laki-laki. Temuan ini 
menarik dan menunjukkan bahwa sebagian besar pelajar memiliki cita-cita untuk 
menjadi seorang pengusaha, namun mereka juga merasa takut untuk terjun ke 
dunia bisnis. Kurikulum KAB mungkin dapat menjadi materi pembelajaran yang 
memungkinkan pelajar untuk membuat pilihan pilihan berdasarkan pengetahuan.  

Tabel 30 – Bila saya tahu bahwa kemungkinan suksesnya tinggi,  saya akan memulai bisnis sendiri  

  
Saya sangat 

setuju 
Saya 

setuju 
Saya tidak 

yakin 
Saya tidak 

setuju 
Saya sangat 
tidak setuju Total 

Pelajar 
Perempuan  27.4 45.5 20.8 5.5 0.7 100.00 

Pelajar Laki-laki 29.2 46.5 18.6 5.3 0.6 100.00 
Total 28.3 46.0 19.7 5.4 0.6 100.00 

Tabel 31 menunjukkan bahwa hampir setengah dari seluruh pelajar (49.1%) setuju 
bahwa mereka tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan saat ini untuk 
memulai sebuah bisnis sedangkan 37.4 persen merasa tidak yakin dan 13.5 persen 
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merasa bahwa mereka memiliki keterampilan yang memadai untuk memulai 
sebuah bisnis.  

 

Tabel 31 – Pengetahuan dan keterampilan saya tidak cukup untuk memulai sebuah bisnis 

  
Saya sangat 

setuju 
Saya 

setuju 
Saya tidak 

yakin 
Saya tidak 

setuju 
Saya sangat 
tidak setuju Total 

Pelajar 
Perempuan  7.6 42.8 38.3 9.8 1.6 100.00 

Pelajar Laki-laki 6.6 41.2 36.6 13.7 1.9 100.00 
Total 7.1 42.0 37.4 11.8 1.7 100.00 

Tabel 32 menunjukkan bahwa 56.4 persen dari seluruh pelajar berpikir bahwa 
mereka yang mampu menghasilkan uang ketika melakukan bisnis harud dihargai 
oleh masyarakat, 16.5 persen merasa tidak yakin dan 27.2 persen berpikir bahwa 
hal ini tidak berarti pemilik usaha mempunyai hak untuk mendapatkan 
penghargaan khusus.  

Tabel 32 – Orang yang menghasilkan banyak uang dari memulai sebuah bisnis baru haruslah 
dihargai oleh masyarakat 

  
Saya sangat 

setuju 
Saya 

setuju 
Saya tidak 

yakin 
Saya tidak 

setuju 
Saya sangat 
tidak setuju Total 

Pelajar 
Perempuan  18.9 36.2 13.8 23.7 7.4 100.00 

Pelajar Laki-laki 19.3 38.2 19.0 17.8 5.7 100.00 
Total 19.1 37.3 16.5 20.6 6.6 100.00 

Tabel 33 menunjukkan bahwa 37.5 persen pelajar lebih memilih untuk memiliki 
bisnis mereka sendiri daripada mengejar karir lain yang menjanjikan, namun 30.4 
persen merasa tidak yakin akan hal ini dan 32.1 persen tidak setuju. Pelajar laki-
laki sedikit lebih cenderung untuk memiliki bisnis sendiri dibandingkan dengan 
pelajar perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa banyak pelajar ingin berusaha 
untuk memiliki bisnis sendiri, mereka tidak melihat hal ini sebagai satu-satunya 
pilihan karir bila ada pilihan karir lain yang menjanjikan yang dapat diambil.  

Tabel 33 – Saya lebih memilih untuk memiliki bisnis sendiri daripada mengejar karir yang 
menjanjikan 

  
Saya sangat 

setuju 
Saya 

setuju 
Saya tidak 

yakin 
Saya tidak 

setuju 
Saya sangat 
tidak setuju Total 

Pelajar 
Perempuan  10.2 23.9 31.1 28.7 6.1 100.00 

Pelajar Laki-laki 14.3 26.2 29.8 24.7 5.1 100.00 
Total 12.4 25.1 30.4 26.6 5.5 100.00 

Pelajar-pelajar tersebut merasakan sebentuk kekaguman terhadap pemilik usaha 
skala kecil seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 34, dimana 65.7 persen setuju 
bahwa pemilik usaha kecil memainkan peranan penting dalam masyarakat. Hanya 
sebagian kecil pelajar yang tidak berpendapat demikian dalam kasus ini.   
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Tabel 34 – Orang yang memiliki dan mengelola bisnis kecil memainkan peranan penting dalam 
masyarakat 

  
Saya sangat 

setuju 
Saya 

setuju 
Saya tidak 

yakin 
Saya tidak 

setuju 
Saya sangat 
tidak setuju Total 

Pelajar 
Perempuan  17.3 48.3 27.4 6.1 0.8 100.00 

Pelajar Laki-laki 16.5 49.2 27.0 6.0 1.3 100.00 
Total 16.9 48.8 27.2 6.0 1.1 100.00 

Tabel 35 menunjukkan bahwa 35.4 persen dari seluruh pelajar tidak pernah 
berpikir sebelumnya untuk berwiraswasta setelah lulus, sedangkan 46 persen 
menyatakan bahwa gagasan itu pernah terlintas di pikiran mereka dan 18.7 persen 
merasa tidak terlalu yakin apakah mereka pernah memikirkan hal ini.  

Tabel 35 – Saya tidak pernah berpikir untuk berwiraswasta setelah lulus 

  
Saya sangat 

setuju 
Saya 

setuju 
Saya tidak 

yakin 
Saya tidak 

setuju 
Saya sangat 
tidak setuju Total 

Pelajar 
Perempuan  12.8 21.5 17.9 33.2 14.7 100.00 

Pelajar Laki-laki 10.8 25.8 19.4 30.2 13.9 100.00 
Total 11.7 23.7 18.7 31.7 14.3 100.00 

Tabel 36 menunjukkan bahwa 47.3 persen dari seluruh pelajar akan mengambil 
resiko untuk memulai bisnis sendiri sementara 25.5 persen tidak akan mengambil 
resiko untuk memulai bisnis. Persentase pelajar yang cukup besar, yaitu 27.2 
persen merasa tidak yakin.  

Tabel 36 – Bahkan bila saya memiliki sebuah ide bisnis yang baik, saya tidak akan mengambil 
resiko untuk memulai bisnis sendiri 

  
Saya sangat 

setuju 
Saya 

setuju 
Saya tidak 

yakin 
Saya tidak 

setuju 
Saya sangat 
tidak setuju Total 

Pelajar 
Perempuan  5.5 15.6 26.9 39.6 12.4 100.00 

Pelajar Laki-laki 8.7 20.8 27.5 33.4 9.6 100.00 
Total 7.2 18.3 27.2 36.4 10.9 100.00 

Sehubungan dengan pilihan untuk bekerja di perusahan kecil daripada di 
perusahaan besar, lebih dari setengah dari seluruh pelajar, yaitu 51.7 persen, lebih 
memilih bekerja di perusahaan besar bila mereka dapat memilih, 25.2 persen 
merasa tidak yakin dan 23.5 persen tidak setuju dengan pernyataan bahwa bekerja 
di perusahaan besar itu lebih baik.   

Tabel 37 – Bila dapat memilih, saya akan lebih memilih sebuah karir di perusahaan besar daripada 
perusahaan kecil  

  
Saya sangat 

setuju 
Saya 

setuju 
Saya tidak 

yakin 
Saya tidak 

setuju 
Saya sangat 
tidak setuju Total 

Pelajar 
Perempuan  13.9 34.9 27.6 20.0 3.5 100.00 

Pelajar Laki-
laki 15.0 39.3 25.2 16.1 4.4 100.00 

Total 14.5 37.2 26.4 18.0 4.0 100.00 
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Tabel 38 menunjukkan bahwa sejumlah besar pelajar, yaitu 44.8 persen, merasa 
tidak yakin apakah sulit untuk mengelola bisnis sendiri atau tidak. Hal ini 
menunjukkan bahwa mereka memiliki sedikit pengetahuan mengenai apa yang 
diperlukan dari mengelola bisnis. 32.5 persen setuju bahwa hal ini sangatlah sulit 
sedangkan 22.8 persen tidak setuju.  

Tabel 38 – Saya rasa akan sangat sulit untuk mengelola bisnis sendiri  

  
Saya sangat 

setuju 
Saya 

setuju 
Saya tidak 

yakin 
Saya tidak 

setuju 
Saya sangat 
tidak setuju Total 

Pelajar 
Perempuan  5.2 25.3 47.4 20.0 2.0 100.00 

Pelajar Laki-laki 6.1 28.3 42.3 20.4 2.9 100.00 
Total 5.7 26.8 44.8 20.3 2.5 100.00 

Tabel 39 menunjukkan bahwa hampir 50% dari seluruh siswa tidak setuju dengan 
pernyataan bahwa pemilik usaha tidak peduli terhadap orang lain, contohnya 
karyawan mereka, sedangkan 25.8 persen beranggapan bahwa pernyataan ini 
benar.   

Tabel 39 – Sebagian besar pemilik usaha tidak peduli terhadap orang lain  

  
Saya sangat 

setuju 
Saya 

setuju 
Saya tidak 

yakin 
Saya tidak 

setuju 
Saya sangat 
tidak setuju Total 

Pelajar 
Perempuan  7.7 18.8 23.3 37.7 12.5 100.00 

Pelajar Laki-laki 6.9 18.3 28.5 32.3 13.9 100.00 
Total 7.3 18.5 26.0 34.9 13.2 100.00 

Berkaitan dengan angka-angka di atas, Tabel 40 berikut menunjukkan bahwa 
mayoritas pelajar, sebesar 65.6 persen, setuju bahwa pemilik usaha yang sukses 
peduli terhadap karyawannya, 29.6 persen merasa tidak yakin, dan hanya 
persentase kecil, sebesar 4.9 persen, beranggapan bahwa hal ini tidak benar.  

Tabel 40 – Pengusaha yang sukses peduli terhadap pegawainya  

  
Saya sangat 

setuju 
Saya 

setuju 
Saya tidak 

yakin 
Saya tidak 

setuju 
Saya sangat 
tidak setuju Total 

Pelajar 
Perempuan  23.5 38.9 33.0 3.5 1.1 100.00 

Pelajar Laki-laki 25.8 42.7 26.5 3.8 1.2 100.00 
Total 24.7 40.9 29.6 3.7 1.2 100.00 

Tabel 41 di bawah ini menunjukkan bahwa para pelajar menyadari bahwa 
mengelola sebuah bisnis memerlukan perencanaan dan tidaklah mudah. Sekali lagi, 
26.5 persen pelajar merasa tidak yakin akan hal ini, namun lebih dari 10 persen 
beranggapan bahwa pernyataan ini benar.  

Tabel 41 – Memulai dan mengelola sebuah perusahaan memerlukan banyak perencanaan yang 
tidak mudah 

  
Saya sangat 

setuju 
Saya 

setuju 
Saya tidak 

yakin 
Saya tidak 

setuju 
Saya sangat 
tidak setuju Total 

Pelajar 
Perempuan  13.3 48.2 27.7 9.7 1.0 100.00 
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Pelajar Laki-laki 13.2 50.8 25.3 9.2 1.5 100.00 
Total 13.2 49.6 26.5 9.5 1.2 100.00 

Tabel 42 menunjukkan bahwa 17.6 persen pelajar tidak beranggapan bahwa 
memulai bisnis adalah sebuah pilihan untuk mereka, namun lebih dari 54 persen 
akan mempertimbangkannya.  

Tabel 42 – Memulai sebuah bisnis bukanlah sebuah pilihan untuk saya 

  
Saya sangat 

setuju 
Saya 

setuju 
Saya tidak 

yakin 
Saya tidak 

setuju 
Saya sangat 
tidak setuju Total 

Pelajar 
Perempuan  2.5 13.1 26.9 45.6 11.9 100.00 

Pelajar Laki-laki 4.7 15.0 28.0 38.4 13.9 100.00 
Total 3.6 14.1 27.5 41.9 12.9 100.00 

Sebagian besar pelajar (76.3%) beranggapan bahwa pemilik usaha kecil penting bagi 
keadaan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.  

Tabel 43 – Pemilik usaha kecil menciptakan pekerjaan dan oleh karenanya sangat penting bagi 
ekonomi negara  

  
Saya sangat 

setuju 
Saya 

setuju 
Saya tidak 

yakin 
Saya tidak 

setuju 
Saya sangat 
tidak setuju Total 

Pelajar 
Perempuan  31.0 47.2 17.1 3.8 0.9 100.00 

Pelajar Laki-laki 30.8 43.9 18.7 4.6 2.0 100.00 
Total 30.9 45.4 17.9 4.2 1.5 100.00 

Mayoritas pelajar (76.7%) juga percaya bahwa keterampilan yang dimiliki akan 
membantu mereka dalam memulai sebuah bisnis, seperti yang ditunjukkan dalam 
Tabel 44 berikut.  

Tabel 44 – Secara keseluruhan, keterampilan dan kemampuan saya akan membantu dalam 
memulai sebuah bisnis 

  
Saya sangat 

setuju 
Saya 

setuju 
Saya tidak 

yakin 
Saya tidak 

setuju 
Saya sangat 
tidak setuju Total 

Pelajar 
Perempuan  27.2 47.4 23.1 1.9 0.5 100.00 

Pelajar Laki-laki 29.3 49.3 18.2 3.0 0.3 100.00 
Total 28.3 48.4 20.5 2.4 0.4 100.00 

47.4 persen percaya bahwa memulai sebuah bisnis itu rumit, namun persentase 
pelajar yang besar (31.7) tidak terlalu yakin mengenai hal ini.   

Tabel 45 – Memulai sebuah perusahaan sangatlah rumit; Anda harus memikirkan banyak persoalan 
yang berbeda-beda 

  
Saya sangat 

setuju 
Saya 

setuju 
Saya tidak 

yakin 
Saya tidak 

setuju 
Saya sangat 
tidak setuju Total 

Pelajar 
Perempuan  9.2 38.3 31.7 18.0 2.9 100.00 

Pelajar Laki-laki 9.4 37.9 31.7 16.9 4.1 100.00 
Total 9.3 38.1 31.7 17.4 3.5 100.00 
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Selain itu, mayoritas pelajar menyadari bahwa untuk memulai sebuah bisnis 
membutuhkan kerja keras, dimana 86.3 persen dari seluruh siswa percaya bahwa 
hal ini benar adanya dan hanya sedikir pelajar yang tidak setuju atau merasa tidak 
yakin.   

Tabel 46 – Agar dapat berhasil menjadi seorang  pemilik dan pengelola bisnis, Anda harus bekerja 
lebih keras dari orang lain 

  
Saya sangat 

setuju 
Saya 

setuju 
Saya tidak 

yakin 
Saya tidak 

setuju 
Saya sangat 
tidak setuju Total 

Pelajar 
Perempuan  39.1 47.6 8.3 4.3 0.7 100.00 

Pelajar Laki-laki 38.7 47.2 8.9 4.6 0.6 100.00 
Total 38.9 47.4 8.6 4.4 0.6 100.00 

Meskipun demikian, persentase yang sama, sebesar 86.3 persen, mengatakan 
bahwa mereka akan menikmati dalam mengelola bisnis sendiri seperti yang 
ditunjukkan Tabel 47 berikut.  

Tabel 47 – Saya akan menikmati mengelola bisnis sendiri  

  
Saya sangat 

setuju 
Saya 

setuju 
Saya tidak 

yakin 
Saya tidak 

setuju 
Saya sangat 
tidak setuju Total 

Pelajar 
Perempuan  17.8 49.6 22.8 9.1 0.8 100.00 

Pelajar Laki-laki 21.7 49.0 20.9 7.1 1.2 100.00 
Total 38.9 47.4 21.8 8.0 1.0 100.00 

Mayoritas pelajar tidak setuju atau merasa tidak yakin mengenai apakah memiliki 
pekerjaan permanen lebih baik daripada memulai bisnis sendiri, namun 24.4 
persen menyatakan bahwa mereka lebih memilih pekerjaan permanen seperti yang 
diperlihatkan dalam Tabel 48 berikut.  

Tabel 48 – Saya lebih memilih pekerjaan permanen, memulai bisnis bukanlah untuk saya 

  
Saya sangat 

setuju 
Saya 

setuju 
Saya tidak 

yakin 
Saya tidak 

setuju 
Saya sangat 
tidak setuju Total 

Pelajar 
Perempuan  5.6 16.1 35.1 35.6 7.7 100.00 

Pelajar Laki-laki 5.8 21.0 37.7 26.6 8.9 100.00 
Total 5.7 18.7 36.4 30.9 8.3 100.00 

Sebagian besar muris setuju atau tidak yakin mengenai apa yang mereka ketahui 
tentang bisnis kecil, sedangkan 12 persem menyatakan bahwa mereka mengetahui 
cukup banyak seperti yang diperlihatkan dalam Tabel 49 di bawah ini.  

Tabel 49 – Saya mengetahui cukup banyak tentang perusahaan kecil 

  
Saya sangat 

setuju 
Saya 

setuju 
Saya tidak 

yakin 
Saya tidak 

setuju 
Saya sangat 
tidak setuju Total 

Pelajar 
Perempuan  4.8 17.5 66.6 8.9 2.2 100.00 

Pelajar Laki-
laki 7.1 21.8 58.3 11.4 1.4 100.00 

Total 6.0 19.7 62.3 10.2 1.8 100.00 
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Tabel 50 di bawah ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh jumlah pelajar 
(50.1%) beranggapan bahwa sebagian besar kekayaan di masyarakat diciptakan 
oleh orang yang telah memulai bisnis. Sebagian pelajar, dengan angka yang cukup 
besar ( 32.7%), merasa tidak yakin kan hal ini.  

Tabel 50 – Sebagian besar kekayaan dalam masyarakat atau negara diciptakan oleh orang-orang 
yang mendirikan perusahaan  

  
Saya sangat 

setuju 
Saya 

setuju 
Saya tidak 

yakin 
Saya tidak 

setuju 
Saya sangat 
tidak setuju Total 

Pelajar 
Perempuan  11.9 35.3 35.9 14.2 2.8 100.00 

Pelajar Laki-laki 14.3 40.0 29.7 12.0 3.9 100.00 
Total 13.1 37.8 32.7 13.1 3.4 100.00 

32 persen pelajar merasa bahwa saat ini mereka tidak memiliki keterampilan dan 
pengetahuan yang dibutuhkan untuk memulai sebuah bisnis, 39 persen merasa 
tidak yakin, namun 28.9 persen percaya bahwa mereka memiliki keterampilan yang 
dibutuhkan seperti diperlihatkan dalam Tabel 51 berikut ini.  

Tabel 51 – Saat ini saya tidak memiliki pengetahuan, keterampilan dan sifat yang diperlukan 
untuk memulai dan menjalankan bisnis sendiri  

  
Saya sangat 

setuju 
Saya 

setuju 
Saya tidak 

yakin 
Saya tidak 

setuju 
Saya sangat 
tidak setuju Total 

Pelajar 
Perempuan  6.5 25.2 39.2 24.3 4.8 100.00 

Pelajar Laki-laki 5.6 26.6 38.9 22.8 6.0 100.00 
Total 6.1 25.9 39.0 23.5 5.4 100.00 

Tabel 52 berikut menunjukkan bahwa mayoritas pelajar cukup yakin bahwa mata 
pelajaran KAB akan memungkinkan mereka untuk memulai bisnis sendiri, dimana 
78.9 persen dari seluruh pelajar mengatakan demikian. Hanya sebagian kecil, yaitu  
3.6 persen, yang yakin bahwa mereka tidak ingin memulai sebuah bisnis. 

  

Tabel 52 – Saya ingin memulai bisnis sendiri setelah pelatihan selesai  

  
Saya sangat 

setuju 
Saya 

setuju 
Saya tidak 

yakin 
Saya tidak 

setuju 
Saya sangat 
tidak setuju Total 

Pelajar 
Perempuan  28.8 50.4 18.1 2.5 0.3 100.00 

Pelajar Laki-laki 34.0 44.6 17.0 3.5 0.9 100.00 
Total 31.5 47.4 17.5 3.0 0.6 100.00 

Temuan-temuan di atas menunjukkan bahwa sebagian besar pelajar sebenarnya 
cenderung untuk memulai bisnis mereka sendiri, namun juga ada banyak pelajar 
yang menolak untuk mengambil resiko dan tidak mengetahui apa yang diperlukan 
untuk memulai sebuah bisnis. Temuan tersebut juga menunjukkan bahwa 
sebagian besar pelajar menghargai orang-orang yang mampu memulai bisnis sendiri 
dengan sukses dan para pelajar juga melihat bahwa bisnis ini memberikan 
kontribusi yang penting untuk masyarakat. Menarik untuk diperhatikan bahwa 
pada awalnya pilihan pertama para pelajar adalah untuk mencoba mendapatkan 
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sebuah pekerjaan yang aman seperti yang diperlihatkan dalam Tabel 13 di atas. 
Namun, berdasarkan jawaban terhadap pertanyaan selanjutnya, tampaknya di saat 
yang sama para pelajar juga tidak tertutup pada gagasan untuk memulai bisnis 
sendiri. Selain itu, ada perbedaan respon yang sedikit signifikan antara pelajar laki-
laki dan perempuan, walaupun di beberapa kasus pelajar laki-laki tampaknya lebih 
yakin akan kapasitas mereka untuk memulai sebuah bisnis.    

Implikasinya adalah bahwa memperkenalkan pendidikan kewiraswastaan sebagai 
kurikulum standar dalam sistem sekolah akan memberikan pelajar lebih banyak 
pengetahuan mengenai dunia bisnis serta memberikan keterampilan yang 
dibutuhkan yang memungkinkan mereka untuk membuat keputusan berdasarkan 
informasi mengenai apakah mereka harus mengejar sebuah pekerjaan aman 
(diartikan sebagai pekerjaab dengan upah atau penghasilan yang teratur) atau 
memulai bisnis mereka sendiri.  
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6. Temuan dari pemantauan terhadap sekolah yang berpartisipasi  

Modul KAB diajarkan di Sekolah  
KAB diajarkan baik dalam kelas biasa dan kelas kewiraswastaan yang sudah 
disiapkan secara khusus oleh DEPDIKNAS bagi para pelajar yang berminat untuk 
memulai sebuah bisnis. Temuan dari kunjungan pemantauan ke sekolah 
memperlihatkan bahwa beberapa guru tidak menggunakan materi pembelajaran 
KAB sesuai dengan urutannya sebagai respon dari garis besar silabus yang 
diberikan oleh DEPDIKNAS untuk pelajar tahun pertama, kedua dan ketiga. Guru-
guru lainnya menyampaikan kedelapan modul dengan berurutan dalam 60 jam 
seperti yang dianjurkan untuk periode pengujian, dan bukan 120 jam seperti yang 
biasanya diwajibkan KAB. Setiap sekolah disediakan buku tugas pelajar untuk para 
pelajar, permainan bisnis dan tas KAB untuk para pelajar yang berpartisipasi dan 
melengkapi Formulir Masuk KAB. Sementara modul-modul tersebut hanya 
diajarkan dalam jam sekolah biasa, beberapa guru juga melakukan permainan 
bisnis di luar jam resmi sekolah bagi pelajar-pelajar lain yang tertarik.     

Meskipun para guru yang berpartisipasi sepakat bahwa KAB lebih baik hanya 
diajarkan kepada pelajar-pelajar tahun kedua, namun pada kenyataannya beberapa 
sekolah tidak menerapkan ini dimana para guru masih harus berkonsultasi dengan 
Kepala Sekolah dan divisi kurikulum mereka. Beberapa Kepala Sekolah 
memutuskan untuk memperkenalkan KAB ke pelajar-pelajar tahun pertama. Pada 
banyak kasus, hal ini terjadi karena guru-guru yang dilatih tersebut ditugaskan 
untuk mengajar pelajar tahun pertama dan bukan pelajar tahun kedua.    

TOT KAB diselenggarakan setelah sekolah-sekolah yang diundang mengembangkan 
jadwal pengajaran mereka. Lima puluh persen guru yang berpartisipasi dalam ToT 
mengajarkan mata pelajaran yang berkaitan dengan produksi dan beberapa guru 
juga mengajarkan teori kewiraswastaan. Bagi guru yang tidak memiliki sesi teori 
kewiraswastaan dalam jadwal mengajar mereka, guru tersebut harus menunggu 
sampai tahun ajaran 2006/2007 untuk mengajar KAB di kelas. Selain itu, sebagian 
besar pelajar diwajibkan untuk melakukan praktek kerja lapangan di tahun kedua 
mereka. Oleh karenanya beberapa guru juga harus menunggu sampai pelajar 
tersebut kembali dari praktek kerjanya, dan sehubungan dengan hal itu, sampai 
saat ini beberapa sekolah hanya dapat menyampaikan kurang lebih lima puluh 
persen dari keseluruhan kurikulum KAB.   

Di masa mendatang dan terutama disebabkan oleh sistem pendidikan yang 
didesentralisasi, penting untuk membiasakan para pihak-pihak yang 
berkepentingan di tingkat provinsi dan kabupaten dengan program KAB sebelum 
ToT dilaksanakan. Lokakarya sehari dapat diadakan untuk mengenalkan program 
KAB tersebut kepada pejabat yang bekerja di bidang pendidikan dan Kepala 
sekolah. Hal ini diharapkan dapat mengarah kepada pemilihan guru yang lebih baik 
dan penerapan yang efektif di sekolah.  
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Bagan 4: Jumlah Guru yang Menerapkan KAB 
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Perencanaan pengajaran KAB yang diperbaiki kembali  
Sebagian besar guru merasa bahwa materi pembelajaran KAB sangat tepat dan 
perencanaan sesi yang dibuat untuk setiap topik mempermudah mereka dalam 
mengembangkan sesi pengajarannya. Para guru merasa bahwa perencanaan sesi 
dalam Modul KAB sudah cukup memadai tanpa harus membuat penyesuaian 
dengan kurikulum yang ada. Sebagian besar guru kemudian mengajukan 
perencanaan sesi KAB yang asli sebagai perencanaan pengajaran mereka ketika 
menyerahkan laporan pengajaran ke kepala sekolah daripada perencanaan 
pengajaran yang sudah diubah. Meskipun demikian, tim pemantau masih merasa 
bahwa lebih baik bila para guru mengembangkan perencanaan sesi mereka sendiri 
(mengapa?), dan oleh karenanya mereka mengusulkan adanya sebuah penekanan 
pada pengembangan perencanaan sesi dalam ToT KAB di masa mendatang agar 
para guru dapat mengembangkan dan menyesuaikan perencanaan sesi KAB 
standar ke dalam jam pelajaran sesi kurikulum kewiraswastaan yang sebenarnya. 
Hal ini berarti membagi modul-modul KAB menjadi sesi selama 45 menit. 
Memberikan para guru waktu untuk mengembangkan perencanaan sesi mereka 
sendiri juga memungkinkan mereka untuk memeriksa materi KAB dan metode 
pengajaran yang dibutuhkan topik-topik tertentu dengan lebih kritis.             

KAB sebagai sebuah metode pembelajaran partisipatif  
Kunjungan ke sekolah-sekolah yang dilaksanakan oleh PPPG juga mengungkapkan 
bahwa beberapa guru mengikuti langkah-langkah yang diberikan pada setiap topik 
di kelas mereka sehingga memungkinkan mereka untuk menggunakan teknik 
pengajaran yang berbeda, namun sebagian besar guru tidak dapat menggunakan 
teknik partisipatif yang dianjurkan dan dilatih dalam ToT. Beberapa guru menemui 
kesulitan untuk mengubah gaya pengajaran tradisional mereka yang menjadi gaya 
lebih partisipatif. Pembangunan kapasitas KAB para guru di masa mendatang dapat 
memberikan lebih banyak penekanan pada metodologi pembelajaran partisipatif 
dan memberikan lebih banyak kesempatan pada para guru untuk berlatih 
menggunakan metode tersebut di depan teman sejawat mereka. Kapasitas guru 
untuk memfasilitasi haruslah dikembangkan daripada sekadar memberikan kuliah, 
dimulai dengan teknik bertanya yang sederhana dan dilanjutkan dengan bagaimana 
memfasilitasi kerja kelompok pelajar.     
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Para pelajar melakukan Permainan Bisnis 

Modul KAB sebagai materi pembelajaran standar 
Pada dasarnya tanpa pengecualian, semua guru dan pelajar yang diajak berdiskusi 
selama kunjungan pemantauan menyukai materi pembelajaran KAB dan 
khususnya Permainan Bisnis yang diperkenalkan kepada mereka untuk 
menjelaskan siklus bisnis dasar. Struktur dan kesederhanaan materi serta buku 
tugas pelajar yang dilengkapi dengan latihan, contoh-contoh dan kasus 
memungkinkan para guru untuk menggunakan teknik pengajaran aktif dan 
partisipatori dan hal ini sangat dihargai oleh para pelajar. Pemantauan di kelas juga 
menunjukkan bahwa beberapa konsep dan istilah KAB sulit dipahami oleh 
beberapa pelajar. Konsep dan istilah ini kemudian dijelaskan dengan cara lain oleh 
para guru, yang kemudian mencatat kata dan konsep yang harus diperbaiki guna 
membuat materi menjadi lebih mudah dipahami. Direncanakan bahwa sebelum 
penerapa KAB dalam skala besar dimulai,  materi pembelajaran KAB harus ditinjau 
secara menyeluruh oleh PPPG bekerja sama dengan instituti pelatihan guru di 
tingkat provinsi (LPMP) dan departemen pengembangan kurikulum di DEPDIKNAS.  
 

 
Pelajar-pelajar di Makassar berdiskusi selama sesi KAB 
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Jaminan mutu  
Perangkat jaminan mutu berikut dikembangkan untuk memantau proses 
penyampaian dan penerapan KAB di sekolah.  
 
Formulir Masuk/Keluar untuk pelajar KAB 
Alat ini mengumpulkan informasi rinci (misalnya nama, jenis kelamin, dst.) dari 
para pelajar serta informasi mengenai sikap mereka terhadap kewiraswastaan. 
Formulir ini diberikan kepada setiap pelajar untuk diisi sebelum mata pelajaran 
KAB dimulai. Formulir yang sama akan dilengkapi pada akhir program perintis 
KAB. Hal ini memungkinkan dilakukannya perbandingan persepsi dan sikap pelajar  
 
Modul Penilaian Pembelajaran Siswa 
Alat ini digunakan oleh para guru di sekolah pada akhir dari tiap modul untuk 
menilai pemahaman pelajar. Alat ini juga dapat digunakan untuk menilai pelajar 
karena kunci jawaban yang berisi jawaban yang benar disediakan bagi para guru.   
 
Formulir evaluasi di akhir KAB 
Pada akhir tahun ajaran 2005/2006, dan penyelesaian program perintis KAB, 
formulir evaluasi ini akan didistribusikan ke semua pelajar di hari terakhir 
pelajaran KAB. Para pelajar akan diminta untuk memberikan komentar mengenai 
apakah materi pembelajaran KAB bermanfaat bagi mereka dan apakah mereka 
merasa mengetahui lebih banyak mengenai kewiraswastaan. Selanjutnya para guru 
memiliki sebuah kartu penilaian yang disertai dengan panduan tentang bagaimana 
mengisi kartu tersebut dan mereka kemudian dapat menghitung tingkat 
pengetahuan menyeluruh dari mata pelajaran KAB dalam skala 1 sampai 5.  

Laporan Kegiatan di akhir KAB  
Ini adalah laporan akhir yang harus diserahkan oleh setiap sekolah ke Departemen 
Pendidikan Nasional. Laporan ini memberikan peluang pada para guru dan pelajar 
yang berpartisipasi untuk memberikan masukan terhadap segala aspek dalam 
pengujian perdana KAB berkaitan dengan pelatihan para guru, isi dari materi 
pembelajaran dan metodologi pengajaran, serta semua hambatan dan tantangan 
yang dihadapi ketika menyampaikan KAB di sekolah. Hal ini akan menjadi dasar 
bagi perbaikan kurikulum KAB dan penerapannya di masa mendatang.  

Proses pemantauan telah menunjukkan bahwa hampir semua guru menyebarkan 
Formulir Masuk ke pelajar KAB yang berpartisipasi. Temuan dalam Bagian 5 di atas 
didasarkan pada formulir masuk dari 2778 pelajar, namun pada waktu penulisan 
laporan ini, DEPDIKNAS telah menerima 3385 formulir dari sekolah yang 
berpartisipasi. Meskipun demikian, beberapa guru tidak memahami tujuan dari 
Formulir Masuk ini dan dalam beberapa kasus mereka juga tidak mengerti alasan 
di balik pertanyaan-pertanyaan dalam formulir tersebut. Hal ini membuat para 
guru kesulitan untuk menjawab pertanyaan para pelajar mengenai pertanyaan-
pertanyaan tertentu dalam formulir masuk tersebut. Temuan juga menunjukkan 
bahwa beberapa sekolah juga merasa bahwa mengopi atau mencetak formulir 
masuk dari CD-ROM yang diberikan bersama dengan materi sangatlah mahal. Oleh 
karena itu beberapa guru hanya mengopi formulir dalam jumlah yang terbatas dan 
menyebarkannya ke para pelajar dengan penjelasan bahwa pelajar harus 
menjawabnya di selembar kertas kosong. Namun, tidak satupun dari temuan ini 
yang menjadi masalah besar terhadap analisis formulir masuk dimana para pelajar 
sebenarnya dapat mengisinya tanpa panduan apapun.     

Halaman 33 dari 36 



Hasil termuan  pertengahan semester Know About Business 

Sebagian besar guru memahami tujuan dari Penilaian Pembelajaran. Para guru 
menggunakan alat penilaian pembelajaran untuk setiap topik sebelum dan sesudah 
sesi pengajaran. Namun, beberapa guru tidak menggunakan alat ini dan 
berargumentasi bahwa kurikulum sekarang menekankan pada proses pembelajaran 
dan kompetensi daripada hasil tes dan oleh karena itu mereka enggan 
menggunakannya.  

Alat lain akan digunakan pada akhir tahun ajaran Juni-Juli 2006, namun sudah 
diusulkan bahwa formulir masuk KAB dan formulir penilaian pembelajaran harus 
diperbaiki karena beberapa pertanyaan pilihan ganda tidaklah jelas. Selain itu, 
DEPDIKNAS harus mengalokasikan anggaran untuk sekolah yang akan 
berpartisipasi di masa mendatang agar sekolah tersebut dapat membagikan 
formulir ke seluruh siswa yang berpartisipasi. Penaksiran biaya yang menyangkut 
pengajaran KAB juga akan dilakukan.  

Peran dan tanggung jawab PPPG  
Para guru dari PPPG berpartisipasi dalam TOT guna mempelajari tentang materi 
dan peranan mereka untuk memantau penerapan selama proses pengujian. Tujuan 
untuk jangka yang lebih panjang adalah bahwa mereka pada akhirnya, bersama 
dengan lembaga  pelatihan guru (LPMP) dan mungkin universitas, dapat melatih 
guru untuk mengajarkan program KAB. Berkaitan dengan peran itu pulalah, 
ditentukan bahwa mereka dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi 
peninjauan dan perbaikan materi pada akhir tahap perintis. Enam PPPG 
berkomitmen dan setuju untuk mengirimkan beberapa guru demi memantau 
kemajuan penerapan di sekolah. PPPG, DEPDIKNAS dan staf proyek 
Ketenagakerjaan Kaum Muda ILO melaksanakan kunjungan pemantauan pertama 
mereka di bulan November 2005. Dalam penerapan program KAB di masa 
mendatang, dianjurkan bahwa staf LPMP (lembaga penjamin mutu pendidikan) juga 
dilatih untuk melatih para guru, dan untuk memantau kinerja guru.  Diusulkan 
juga agar PPPG mendukung LPMP dalam usaha ini.  
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7. Kesimpulan & rekomendasi  

Kesimpulannya, pengujian materi pembelajaran KAB sebagai kurikulum standar di 
sekolah menengah kejuruan berjalan dengan baik seperti yang diharapkan oleh 
Departemen Pendidikan Nasional dan ILO. Terlepas dari adanya pelatihan bagi para 
guru, materi pelatihan dan tas sekolah promosi dengan logo KAB untuk para 
pelajar, belum ada anggaran diberikan ke sekolah untuk berpartisipasi dalam 
pengujian ini. Namun, 42 sekolah tetap memutuskan untuk berpartisipasi dalam 
pengujian perdana, dimana hal ini menunjukkan komitmen SMK dan bahwa 
mereka melihat program KAB relevan bagi pengajaran pendidikan kewiraswastaan.  

Dalam hal menyelesaikan pengujian perdana KAB, tantangannya tetap pada 
memastikan kunjungan pemantauan dilaksanakan secara terus menerus oleh 
DEPDIKNAS dan bahwa para guru didukung secara teknis ketika mereka 
membutuhkannya, terutama karena hanya 34 persen guru yang dilatih dalam mata 
pelajaran KAB pada lima TOT di bulan Juli-Agustus 2005 yang merupakan guru 
kewiraswastaan. Pengaturan yang ada sekarang, dengan PPPG sebagai pemberi 
dukungan ke sekolah haruslah dilanjutkan dengan dukungan dari staf DEPDIKNAS 
yang telah dilibatkan dalam TOT dan kunjungan pemantauan.   

Indikasi awal menunjukkan bahwa baik DEPDIKNAS dan SMK berpendapat bahwa 
KAB sangatlah relevan sebagai materi pembelajaran standar bagi kurikulum 
kewiraswastaan dan bahwa materi tersebut harus diperkenalkan di semua 5,300 
SMK di seluruh Indonesia. Namun, peninjauan dan perbaikan materi diperlukan 
sebelum paket KAB disebarkan ke semua SMK. Hal ini meliputi perbaikan atas 
beberapa konsep dan menemukan kata-kata yang lebih baik dalam konteks 
Indonesia serta pengembangan perencanaan sesi mengajar 45 menit standar yang 
sesuai dengan celah silabus kewiraswastaan yang ada pada tahun pertama, kedua 
dan ketiga. Hal ini akan dilakukan atas kerja sama dengan sub direktorat yang 
tepat untuk pengembangan kurikulum.   

Kesimpulannya, di pertengahan pengujian ini, DEPDIKNAS dan ILO dapat, dengan 
cukup yakin, menyimpulkan bahwa KAB dapat dan harus diperkenalkan sebagai 
kurikulum kewiraswastaan standar di SMK di Indonesia. Pertanyaan selanjutnya 
adalah apakah materi pembelajaran juga harus diperkenalkan pada arus akademis 
menengah umum.  Ketika pengujian perdana KAB selesai pada bulan Juni 2006, 
sebuah tinjauan akhir terhadap tahap pengujian termasuk penilaian atas dampak 
terhadap persepsi dan sikap kewiraswastaan pelajar akan dibuat. Hal ini akan 
menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi akhir mengenai bagaimana kurikulum 
kewiraswastaan standar dapat diselesaikan dan diperkenalkan dalam sistem 
pendidikan guru dan sistem pendidikan menengah di seluruh Indonesia.  

Analisis terhadap persepsi pelajar mengenai kewiraswastaan dan dunia bisnis 
menunjukkan bahwa para pelajar tidak sepenuhnya tertutup pada gagasan untuk 
memulai bisnis mereka sendiri. Sebaliknya, sebagian besar pelajar menyatakan 
bahwa mereka ingin memulai bisnis sendiri seandainya mereka memiliki lebih 
banyak pengetahuan mengenai bagaimana memulai sebuah bisnis dan bila mereka 
lebih memahami dunia bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa kaum muda Indonesia 
adalah pengusaha yang potensial dan mereka akan mencoba memulai bisnis sendiri 

   



Hasil termuan  pertengahan semester Know About Business 

apabila mereka memiliki latar belakang pendidikan untuk membuat lebih banyak 
keputusan berdasarkan informasi mengenai apa yang dibutuhkan untuk 
melakukan hal tersebut. Materi pembelajaran KAB mungkin merupakan sesuatu 
yang mereka dan Indonesia butuhkan untuk memberdayakan bahan baku bangsa 
yang paling penting,  yakni pemuda dan pemudi cerdas dengan mana masa depan 
indonesia bergantung.   
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