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ABSTRAK 

 

Kata Kunci: Efikasi Diri, Pengetahuan Kewirausahaan, Minat Berwirausaha 

 

Minat Berwirausaha merupakan keinginan, ketertarikan, serta kesediaan kerja atau 

berkemauan keras dalam diri mahasiswa untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dan 

menciptakan usaha baru tanpa merasa takut dengan resiko yang akan terjadi serta senantiasa 

belajar dari kegagalan dalam berwirausaha. Beberapa faktor yang mempengaruhi minat 

berwirausaha adalah dikarenakan kurangnya efikasi diri dan pengetahuan kewirausahaan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh efikasi diri dan pengetahuan 

kewirausahaan terhadap minat berwirausaha pada siswa kelas XI jurusan tata niaga di SMK 

Negeri 1 Kota Jambi. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan tergolong pada penelitian 

Ex-Post Facto. Responden dalam penelitian ini berjumlah 55 siswa. Data variabel efikasi diri 

(XI), dan minat berwirausaha (Y) dikumpulkan melalui angket dan disusun berdasarkan indikator 

variabel. Untuk variabel pengetahuan kewirausahaan (X2), dilakukan uji test. Kemudian 

dianalisis dengan bantuan aplikasi IBM SPSS Statistic 21.0. 

Hasil penelitian dengan pengujian secara parsial melalui uji t membuktikan terdapat 

pengaruh efikasi diri (X1) terhadap Minat Berwirausaha (Y) dengan nilai thitung  4,289 > ttabel 2,006 

dan nilai signifikansinya sebesar 0,000 < α 0,05. Terdapat pengaruh Pengetahuan Kewirausahaan 

(X2) terhadap Minat Berwirausaha (Y) dengan nilai thitung  3,575 > ttabel 2,006 dan nilai 

signifikansinya sebesar 0,001 < α 0,05. Selanjutnya pengujian secara simultan melalui uji F 

membuktikan terdapat pengaruh  Efikasi Diri (X1) dan Pengetahuan Kewirausahaan (X2) 

terhadap Minat Berwirausaha (Y) dengan nilai Fhitung =25,549  > Ftabel = 3,18) dan Rsquare 

sebesar 0,496 atau 49,6%. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh efikasi 

diri dan pengetahuan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha pada siswa kelas XI jurusan 

tata niaga di SMK Negeri 1 Kota Jambi.Berdasarkan temuan penelitian ini disarankan kepada 

siswa agar dapat meningkatkan efikasi diri dan pengetahuan kewirausahaan karena kedua 

variabel ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwirausaha. 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dan tidak dapat dilepaskan dari 

kehidupan seseorang baik dalam keluarga, masyarakat dan bangsa. Kemajuan suatu bangsa 

ditentukan oleh tingkat keberhasilan pendidikan. Negara Indonesia sebagai negara 

berkembang dalam pembangunan membutuhkan sumber daya manusia yang dapat 

diandalkan, pembangunan. Jenjang pendidikan sekolah terdiri dari pendidikan dasar, 

pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 

 Pendidikan tingkat menengah, khususnya SMK memiliki karakter yang unik dalam 

menghasilkan lulusan yang siap kerja. Sesungguhnya potensi lulusan SMK bukan hanya 

siap kerja, namun memiliki peluang besar ikut mengembangkan ekonomi melalui 

kewirausahaan. Siswa SMK yang sedang menempuh pendidikan harus dipersiapkan tidak 

hanya untuk mengisi peluang kerja sebagai pekerja pada dunia usaha dan industri, akan 

tetapi juga upaya pendidikan yang memberikan lulusan SMK memiliki jiwa dan prilaku 

atau karakteristik kewirausahaan. Dengan diajarkannya kewirausahaan dan keterampilan 

diharapkan setiap lulusan mampu mengembangkan pada dunia usaha dengan menciptakan 

lapangan pekerjaan sendiri sesuai dengan keterampilannya masing-masing.  

 Dalam berwirausaha, tentunya siswa harus mempunyai minat yang tinggi untuk bisa 

mewujudkan dirinya menjadi seorang wirausahawan. Minat kewirausahaan sendiri adalah 

tingkat tinggi rendahnya minat siswa dalam berwirausaha. Minat berarti kecendrungan dan 

kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu (Syah,2012:152). Minat 

mengindikasikan apa yang di inginkan atau dilakukan orang atau apa yang mereka senangi 

seseorang yang berminat pada suatu hal, maka segala tindakan atau apa yang dilakukan 

akan mengarahkannya pada minat tersebut 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan guru setempat, yaitu Ibu Yulia sebagai wali 

kelas jurusan Tata Niaga mengatakan bahwa banyak alumni tamatan dari sekolah yang 

bekerja pada orang lain, atau tidak berwirausaha. Pendapat ini juga dipertegas dengan guru 

lain, yaitu Ibu Devi Yanti, S.E., selaku ketua prodi Tata Niaga yang menyatakan bahwa 

alumni siswa yang berwirausaha sendiri atau melanjutkan usaha orang tuanya hanya sekitar 

10%. Selebihnya banyak yang bekerja diperusahaan-perusahaan ataupun toko-toko, yang 

pada intinya mereka semua belum berwirausaha. Sementara siswa yang sekolah sambil 

berwirausaha sepengetahuan Ibu Devi Yanti.S.E sekitar 8% saja, sisanya masih berpangku 

tangan pada pemberian orangtua. Hal ini tak sesuai harapan pemerintah, pemerintah 

mengharapkan lulusan SMK mampu mandiri dan membuka lapangan pekerjaan kecil 

menengah, karena SMK dirancang untuk menyiapkan siswa dalam berwirausaha. Dari 

kenyataan bahwa minat siswa untuk membuka usaha ini sangat minim maka penulis tertarik 

untuk mengkajinya lebih dalam tentang kurangnya minat berwirausaha siswa. Kurangnya 

minat berwirausaha siswa bisa disebabkan oleh kurangnya pengetahuan siswa tentang 

kewirausahaan 

 Minat tidak muncul begitu saja tetapi tumbuh dan berkembang sesuai dengan 

faktor-faktor yang mempengaruhinya (Walgito,2005:148). Minat berwirausaha dipengaruhi 

oleh beberapa faktor diantaranya karakteristik kepribadian, faktor demografi, dan 

karakteristik lingkungan. Karakteristik kepribadian seperti efikasi diri dan kebutuhan akan 

prestasi merupakan prediktor yang signifikan minat berwirausaha, faktor demografi seperti 

umur, jenis kelamin, latar belakang pendidikan dan pengalaman bekerja seseorang 

diperhitungkan sebagai penentu bagi minat berwirausaha, faktor lingkungan seperti 

hubungan sosial, infrastruktur fisik dan institusional serta faktor budaya dapat 

mempengaruhi minat berwirausaha. 



Banyak peneliti percaya bahwa efikasi diri terkait erat dengan pengembangan minat karir 

khusunya karir dalam berwirausaha. Merujuk Betz dan Hacket (Indarti,2008:7), efikasi diri 

akan karir seseorang adalah domain yang menggambarkan pendapat pribadi seseorang 

dalam hubungannya dengan proses pemilihan dan penyesuaian karir. Dengan demikian, 

efikasi diri akan karir seseorang dapat menjadi faktor penting dalam penentuan apakah 

intensi kewirausahaan seseorang sudah terbentuk pada tahapan awal seseorang memulai 

karirnya 

 Selain efikasi diri, faktor personal peserta didik yaitu pengetahuan kewirausahaan 

juga mempengaruhi minat berwirausaha siswa. pengetahuan kewirausahaan didefinisikan 

sebagai tingkat pengetahuan sebagai hasil belajar setelah mengikuti proses pendidikan 

kewirausahaan yang diperlukan untuk memulai dan menjalankan usaha. Kewirausahaan 

adalah mata pelajaran yang dapat diajarkan di sekolah-sekolah dan telah bertumbuh pesat. 

Mata pelajaran kewirausahaan termasuk salah satu ciri muatan yang dibelajarkan pada 

kurikulum SMK sekarang ini, dengan diajarkan mata pelajaran kewirausahaan akan 

semakin menambah pengetahuan kewirausahaan siswa SMK tentang wirausaha. Hal ini 

diharapkan akan semakin menumbuhkan minat berwirausaha siswa, dengan di ajarkan mata 

pelajaran kewirausahaan, diharapkan siswa mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri 

sesuai dengan keterampilan masing-masing. Kegiatan di lingkungan sekolah dan faktor-

faktor personal peserta didik yang meliputi pengetahuan, sikap, dan keyakinan diri atau 

efikasi diri saling mempengaruhi dan dipengaruhi hingga peserta didik melanjutkan ke 

jenjang pendidikan yang selanjutnya sesuai dengan pilihannya dan harapannya sukses 

dalam memperoleh pekerjaan setelah lulus . Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka 

peneliti ingin mengadakan penelitian tentang: “Pengaruh Efikasi Diri dan Pengetahuan 

Kewirausahaan Terhadap Minat Berwirausaha Pada Siswa Kelas XI Jurusan Tata 

Niaga SMK Negeri 1 Kota Jambi”. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Minat berwirausaha menurut Sutanto (dalam Sifa, 2016:277) minat berwirausaha 

adalah keinginan, ketertarikan, serta kesediaan bekerja keras atau berkemauan keras untuk 

berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dan menciptakan usaha baru tanpa merasa takut 

dengan resiko yang akan terjadi serta senantiasa belajar dari kegagalan dalam berwirausaha. 

Menurut walgino (2004:234) mengungkapkan minat berwirausaha adalah motif 

yang timbul karena organisme tertarik pada obyek sebagai hasil eksplorasi, sehingga 

organisme mempunyai minat terhadap obyek yang bersangkutan. 

Menurut Basrowi (2016:34) minat berwirausaha adalah perubahan sikap dan 

pandangan generasi muda calon intelektual bangsa kita dan perubahan sikap orang tua yang 

menyenangi dan mengizinkan putra-putrinya untuk terjun kebidang bisnis. Para remaja 

banyak mengatakan bahwa mereka sangat menyenangi kegiatan bisnis, karena pekerjaan 

bisnis cukup menjanjikan dimasa depan. 

 

Efikasi Diri 

 

Priyoto (2014:58) efikasi diri adalah penilaian diri, apakah dapat melakukan 

tindakan yang baik atau buruk, tepat atau salah, bisa atau tidak bisa mengerjakan sesuai 

dengan yang dipersyaratkan. Efikasi diri atau keyakinan kebiasaaan diri itu dapat diperoleh, 

diubah, ditingkatkan atau diturunkan, melalui salah satu atau kombinasi empat sumber 

yakni pengalaman menguasai sesuatu prestasi, pengalaman vikarius, persuasi sosial, dan 

pembangkitan emosi. 



 Menurut Frett ( dalam Padmomartono 2016:97) efikasi diri atau self efficacy 

merupakan kepercayaan seseorang tentang peluang sukses menyelesaikan suatu tugas 

spesifik. Sumber efikasi diri ini berasal dari perilaku model yang diteladaninnya, 

pengalaman sebelumnya, bujukan dari sebaya/guru/orang tua, serta penilaian individu 

sendiri terhadap kondisi fisik dan emosionalitasnya. 

Menurut Bandura ( dalam Yusuf & Nurihsan 2008:13) efikasi diri atau self efficacy 

merupakan keyakinan diri ( sikap percaya diri) terhadap kemampuan sendiri untuk 

menampilkan tingkah laku yang akan mengarahkannya kepada hasil yang diharapkan. 
Sedangkan menurut Ghufron (2016:77) efikasi diri adalah keyakinan seseorang mengenai 

kemampuan-kemampuannya dalam mengatasi beraneka ragam situasi yang muncul dalam 

hidupnya. 

 

Pengetahuan Kewirausahaan 

 

Menurut Nursito dan Nugroho (2013) menyatakan bahwa “pengetahuan 

kewirausahaan didefinisikan sebagai tingkat pengetahuan sebagai hasil belajar setelah 

mengikut proses pendidikan kewirausahaan yang diperlukan untuk memulai dan 

menjalankan usaha” 

Menurut Premaratne (dalam Aprilianty, 2012) menyatakan bahwa “pengetahuan 

kewirausahaan dapat didefinisikan sebagai pengetahuan multifungsi yang terdiri dari 

produk, pasar, organisasi dan pendanaan. Dapat diasumsikan bahwa pengusaha tidak secara 

pribadi memegang semua “pengetahuan bisnis yang diperlukan untuk mendapatkan 

keunggulan kompetitif” 

Menurut Kuntowicaksono (dalam Supraba, 2012) menyatakan bahwa pengetahuan 

wirausaha adalah pemahaman seseorang terhadap wirausaha dengan berbagai karakter 

positif, kreatif dan inovatif dalam mengembangkan peluang-peluang usaha menjadi 

kesempatan usaha yang menguntungkan dirinya dan konsumennya”.  

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Dan Sesuai dengan masalah yang 

dikemukakan, maka penelitian ini tergolong pada penelitian Ex-Post Facto. Menurut 

Sugiyono (2014:6) disebutkan penelitian Ex-Post Facto adalah penelitian yang bertujuan 

mencari  pengaruh sebab akibat yang ada (dampak) dan melihat kebelakang untuk melihat 

faktor penyebabnya. Adanya sebab akibat didasarkan atas teoritis bahwa sesuatu variabel 

disebabkan atau di latar belakangi oleh variabel tertentu. Data yang dikumpulkan diukur 

secara langsung menggunakan angka-angka untuk mendeskripsikan pengaruh efikasi diri 

dan pengetahuan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha siswa kelas XI Tata Niaga di 

SMKN 1 Kota Jambi. 

         . Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMK Negeri 1 Kota Jambi kelas XI Tata 

Niaga sebanyak 120 orang dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Populasi 

NO Kelas Jumlah Siswa 

1 XI TN 1 39 

2 XI TN 2 40 

3 XI TN 3 41 

Jumlah 120 

Sumber: Tata usaha SMK N 1 Kota Jambi 



Sampel Penelitian 

         Berdasarkan jumlah populasi diatas, maka penentuan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

Slovin (dalam Sugiyono, 2014:146) 

𝑛 =
𝑁

1+𝑁 (𝑒)2
  

 
Keterangan: 

n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

       e  = presentase kelonggaran ketidak   telitian karena kesalahan pengambilan sampel 

sebesar (10%) 

Berdasarkan rumus pengambilan sampel di atas, maka diperoleh: 

𝑛 =
120

1+120(0,1)2
= 54,54 dibulatkan menjadi 55 

Tabel 3.2 

Perhitungan Proporsi Sampel Dari Perwakilan Tiap Kelas 

Kelas 
Jumlah 

Siswa 

Perhitungan 

Jumlah 

Sampel 

X I TN 1 39 39/120x55 18 

X I TN 2 40 40/120x55 18 

X I TN 3 41 41/120x55 19 

Jumlah 120  55 

 Berdasarkan tabel di atas, maka jumlah sampel yang digunakan yaitu dengan rincian 

55 siswa. 

 

Uji Validitas 

Uji validitas bertujuan untuk mengetahui apakah instrument yang digunakan betul-

betul tepat untuk mengukur apa yang akan diukur. Menurut Sudijono (2008:190) untuk 

menguji validitas dapat menggunakan rumus “korelasi product moment”  

 

Indeks Kesukaran Soal (P) 

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak sukar. Soal yang 

terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk mempertinggi usaha memecahkannya. 

Sebaliknya soal yang terlalu sukar akan menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak 

mempunyai semangat untuk mencoba lagi karena diluar jangkauannya. Rumus yang 

digunakan untuk menentukan indeks kesukaran soal seperti yang dikemukakan oleh 

Arikunto (2013:223) yaitu: 

P = 
B

Js
 

Daya Pembeda Soal (D) 

 Daya Pembeda soal merupakan indikator untuk membedakan siswa yang pandai dan 

siswa yang kurang pandai. Cara menghitung daya beda menurut Suharsimi, 

Arikunto(2013:228) adalah : 

D = 
𝐵𝑎

𝐽𝑎
 - 

𝐵𝑏

𝐽𝑏
 

 



Uji Reliabilitas 

Reliabilitas instrumen menggambarkan padaalat ukur yang digunakan. Reliabilitas 

berkenaan dengan pertanyaan, apakah suatu instrumen dapat dipercaya sesuai dengan 

kriteria yang telah ditetapkan. Suatu instrumen dapatdikatakanreliabeljika selalu 

memberikan hasil yang sama jika diujikan padakelompok yang sama pada waktu atau 

kesempatan yang berbeda. 

 

Uji Persyaratan Analisis 

1. Uji Normalitas  

 Uji normalitas suatu uji yang digunakan untuk mengetahui apakah data dari setiap 

variabel yang akan di analisis berdistribusi normal. Dalam penelitian ini, untuk menguji 

normalitas data digunakan rumus kolmogorov smirnov dengan aplikasi SPSS version 21.0.  

Data dikatakan normal jika nilainya > 0,05 maka data diambil dari sampel yang normal.   

2. Uji Homogenitas 

     Uji homogenitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah beberapa varian data adalah 

sama atau berbeda. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa 

varian dari dua atau lebih kelompok data adalah sama. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan SPSS Version 21.0 

3. Uji Linearitas  

    Uji linieritas digunakan untuk melihat apakah spesifik model yang digunakan sudah 

benar atau tidak. Apakah fungsi yang digunakan dalam suatu empiris sebaiknya berbentuk 

linear, kuadrat atau kubik. Penggunaan metode linear ini dikatakan tepat dan dapat 

digunakan apabila Fhitung  > Ftabel atau dengan membandingkan probabilitas dengan taraf 

nyatanya (0,05). Jika probabilitas > 0,05 maka model ditolak dan jika probabilitas < 0,05 

maka model diterima. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan SPSS version 21.0. 

 

Uji Hipotesis 

     Uji hipotesis penelitian ini dilakukan dengan rumus statistik regresi linier dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

 

 

Formulasi Regresi 

    Untuk melakukan uji hipotesis pertama, uji hipotesis kedua dan uji hipotesis ketiga maka 

peneliti terlebih dahulu membuat formulasi regresi (Khairinal, 2016: 353). 

Y   =  ao  + b1X1 + b2X2  + e 

 

Uji t 

Uji hipotesis parsial digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas memiliki 

pengaruh signifikan atau tidak dengan variabel terikat secara individual untuk setiap 

variabel.  

Kriteria pengujian: 

 Jika tℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  < t𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka Ho diterima dan Ha ditolak, ini berarti tidak terdapat 

pengaruh bermakna oleh variabel X dan Y, jika tℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > t𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka Ho ditolak dan Ha 

diterima ini berarti terdapat pengaruh antara variabel X dan Y. 

Untuk membantu proses pengolahan data digunakan aplikasi SPSS version 21.0. 

 



Uji F 

Selanjutnya untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga yaitu apakah terdapat 

pengaruh efikasi diri dan pengetahuan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha, maka 

digunakan rumus persamaan regresi berganda dengan uji F. analisis regresi berganda 

berguna untuk mendapatkan pengaruh dua variabel prediktor atau lebih dengan variabel 

kriteriumnya, atau untuk meramalkan dua variabel prediktor atau lebih terhadap variabel 

kriteriumnya. 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara 

simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dalam 

penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS 21.0 untuk uji F. 

 

Koefisien Determinasi 

Selain melakukan pembuktian dengan uji F dan Uji t perlu juga dicari besarnya koefisien 

determinasi ( 𝑅2 ) parsialnya untuk masing-masing variabel bebas. Menghitung ( 𝑅2 ) 

digunakan untuk mengetahui sejauh mana sumbangan dari masing-masing variabel bebas, 

jika variabel lainnya konstan terhadap variabel terikat.  

 

HASIL PENELITIAN 

Penelitian ini memaparkan tentang Pengaruh Efikasi Diri dan Pengetahuan 

Kewirausahaan Terhadap Minat Berwirausaha Siswa Kelas XI Jurusan Tata Niaga di SMK 

Negeri 1 Kota Jambi. Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama yaitu apakah 

pengaruh efikasi diri terhadap minat berwirausaha pada siswa kelas XI jurusan Tata Niaga 

SMK Negeri 1 Kota Jambi tahun pelajaran 2017/2018. Dari hasil penelitian ini Efikasi diri 

mempengaruhi Minat Berwirausaha pada siswa kelas XI jurusan Tata Niaga SMK Negeri 1 

Kota Jambi. Ini terlihat dari thitung efikasi diri 4,829 > ttabel 2,006. Dengan nilai signifikansi 

0,000 < α = 0,05. Ini berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima . 

          Untuk menjawab rumusan masalah yang kedua yaitu apakah pengaruh pengetahuan 

kewirausahaan terhadap minat berwirausaha pada siswa kelas XI jurusan Tata Niaga SMK 

Negeri 1 Kota Jambi tahun pelajaran 2016/2017. Dari hasil penelitian ini pengetahuan 

kewirausahaan memiliki pengaruh terhadap minat berwirausaha pada siswa kelas XI 

jurusan Tata Niaga SMK Negeri 1 Kota Jambi tahun pelajaran 2016/2017. Ini terlihat dari 

thitung pengetahuan kewirausahaan 3,575 > ttabel 2,006. dengan nilai signifikansi 0,001 < α = 

0,05. Ini berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. atau terdapat pengaruh yang signifikan 

antara pengetahuan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha pada siswa kelas XI 

jurusan Tata Niaga SMK Negeri 1 Kota Jambi tahun pelajaran 2016/2017. Dengan kata lain 

semakin tinggi Pengetahuan Kewirausahaan maka Minat Berwirausahameningkat. 

           Untuk menjawab rumusan masalah ketiga adalah apakah terdapat pengaruh Efikasi 

Diri dan Pengetahuan Kewirausahaan terhadap Minat Berwirausaha pada Siswa Kelas XI 

Jurusan Tata Niaga SMK Negeri 1 Kota Jambi Tahun Pelajaran 2016/2017. Dari hasil 

penelitian ini Efikasi Diri dan Pengetahuan Kewirausahaan terhadap Minat Berwirausaha 

pada Siswa Kelas XI Jurusan Tata Niaga SMK Negeri 1 Kota Jambi Tahun Pelajaran 

2016/2017 ini terlihat dari nilai F-hitung sebesar 25,549 dengan signifikasi 0,000 < 0,05 

dan nilai Rsquare = 0,496 atau 49,6%, berarti efikasi diri dan pengetahuan memberi 

kontribusi sebesar 49,6 % terhadap minat berwirausaha. sedangkan sisanya (100% - 49,6 

%= 50,4 %). Hal ini berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima atau terdapat pengaruh 

positif dan signifikan antara Efikasi Diri dan Pengetahuan Kewirausahaan terhadap Minat 

Berwirausaha pada Siswa Kelas XI Jurusan Tata Niaga SMK Negeri 1 Kota Jambi Tahun 



Pelajaran 2016/2017. Dengan kata lain semakin tinggi efikasi diri dan pengetahuan 

kewirausahaan maka minat berwirausaha siswa meningkat. 

  

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Efikasi Diri (X1) terhadap Minat Berwirausaha 

pada Siswa Kelas XI Jurusan Tata Niaga SMK Negeri 1 Kota Jambi Tahun Pelajaran 

2016/2017. 

2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Pengetahuan Kewirausahaan (X2) terhadap 

Minat Berwirausaha pada Siswa Kelas XI Jurusan Tata Niaga SMK Negeri 1 Kota 

Jambi Tahun Pelajaran 2016/2017 

3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan  Efikasi Diri (X1)dan Pengetahuan 

Kewirausahaan (X1) terhadap Minat Berwirausaha (Y) pada Siswa Kelas XI Jurusan 

Tata Niaga SMK Negeri 1 Kota Jambi Tahun Pelajaran 2016/2017 

 

SARAN 

 Dari Analisis yang diperoleh peneliti ingin menyampaikan beberapa saran sebagai 

berikut: 

1. Kepada  siswa untuk lebih meningkatkan minat berwirausaha siswa walaupun siswa 

tidak memiliki efikasi diri dan pengetahuan kewirausahaan dengan baik. Dengan 

adanya efikasi diri dan pengetahuan diharapkan dapat meningkatkan minat 

berwirausaha siswa yang semakin baik. 

2. Diharapakn agar guru  dalam mempersiapkan kegiatan pembelajaran agar selalu 

memperhatikan hal–hal yang dapat menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menimbulkan minat siswa untuk berwirausaha. 

3. Diharapkan kepada pihak sekolah, untuk berusaha menjalankan peraturan yang telah 

ditetapkan sehingga dengan menjalankan seluruh peraturan maka dapat meningkatkan 

minat berwirausaha siswa– siswanya. 
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