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ABSTRAK
Dari hasil survey pelajaran kewirausahaan yang mampu berwirausaha sendiri

walaupun hanya sebagian kecilpada kenyataan siswa masih ada yang belum tercapai, padahal
siswa dibekali dengan ilmu kewirausahaan yang seharusnya lebih yakin bahwa dirinya mampu
untuk berwirausaha. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, salah satu faktor penyebabnya
adalah sikap mandiri dan dukungan sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besaran pengaruh antara Sikap Mandiri dan
Dukungan Sosial  terhadap Intensi Berwirausaha Pada siswa kelas XI SMK PGRI 2 Kota Jambi .

Jenis penelitian ini adalah deskriptip kuantitatif, dengan subjek penelitian sebanyak 95
orang siswa. Data dikumpulkan melalui angket instrumen dengan jumlah 27 item Sikap Mandiri,
28 item Dukungan Sosial dan 28 item Intensi Berwirausaha, kemudian dianalisis dengan bantuan
aplikasi IBM SPSS statistic 21.0.

Hasil penelitian menunjukan hasil pengujian hipotesis pertama, berdarsakan hasil analisis
dengan menggunakan regresi sederhana diketahui nilai signifikan sebesar 0,000 konstanta 28,773
sedangkan koefesien persamaan regresi yang didapat sebesar 0,670. Sedangkan jawaban
hipotesis kedua, berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan regresi sederhana diketahui
nilai signifikan sebesar 0,000 konstanta 32,881 sedangkan koefesien persamaan regresi yang
didapat sebesar 0,671. Selanjutnya menjawab hipotesis ketiga, berdasarkan hasil analisis dengan
menggunakan regresi berganda diketahui nilai konstanta 21,230 sedangkan koefesien persamaan
bidang regresi variabel sikap mandiri (X1) 0,386 dan dukungan sosial (X2) 0.390.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh Sikap
Mandiri dan Dukungan Sosial terhadap Inteni Berwirausaha pada siswa kelas XI jurusan
pemasaran SMK PGRI 2 Kota Jambi. Berdasarkan temuan penelitian ini maka disarankan agar
siswa dapat meningkatkan Sikap Mandiri dan Dukungan Sosial karena kedua variabel ini
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Intensi Berwirausaha.

Kata Kunci: Sikap Mandiri, Dukungan Sosial, Intensi Berwirausaha.



PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan salah satu syarat untuk mempertahankan martabat hidup manusia,

yang memiliki kesempatan dalam mengembangkan kemampuan dan membina kehidupannya,
dalam masyarakat yaitu melalui pendidikan. Pendidikan yang diarahkan membentuk sikap dan
perilaku seseorang yang memilki kemampuan inovatif serta bermanfaat bagi masyarakat luas
salah satunya dapat dilakukan melalui pendidikan kewirausahaan.

Pada era globalisasi dan industrialisasi siswa SMK dituntut harus memiliki kemampuan
dan keterampilan yang sesuai dengan keahlianya sehingga setelah lulus diharapkan mereka dapat
memasuki dunia kerja sesuai dengan komptensinya baik bekerja pada perusahaan orang lain
maupun membuka usaha sendiri, selain itu siswa SMK juga dituntut kreatif dan inovatif dalam
menciptakann sesuatu hal yang baru agar mampu bersaing di dunia kerja. Dengan demikian
keberhasilan dari pendidikan di SMK diukur dari seberapa besar lulusan SMK tersebut dapat
terserap ke dunia kerja sehingga pada akhirnya dapat mengurangi jumlah pengganguran bahkan
dapat menciptakan lapangan kerja sendiri. Untuk bisa berwirausaha atau menciptakan lapangan
kerja sendiri harus diberikan pendidikan tentang kewirausahaan agar dalam dirinya terbekali
ilmu yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan diri untuk berwirausaha, proses
yang tidak sebentar selain itu juga harus dipikirkan dan diniatakan dengan sungguh-sungguh dan
terencana baik sehingga terwujud yang diinginkan.

Menurut Kasmir (2014:19) wirausaha merupakan seseorang yang berjiwa berani
mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan, berjiwa berani mengambil
risiko artinya bermental mandiri dan berani memulai usaha, tanpa diliputi rasa takut ataupun
cemas sekalipun dalam kondisi tidak pasti, seorang wirausahawan dalam pikirannya selalu
berusaha, mencari, memanfaatkan, serta menciptakan peluang usaha yang dapat memberikan
keuntungan.

Namun kenyataannya intensi berwirausaha masih rendah, pada proses pembelajaran
kewirausahaan disekolah belum diikuti dengan penerapan pengetahuan dan keterampilan
kewirausahaan yang rill. Tidak optimunya proses pembelajaran kewirausahaan yang rill. Tidak
optimunya proses pembelajaran kewirausahaan, akhirnya membuat lulusan SMK tidak
mempunyai semangat berwirausaha.

Berdasarkan hasil observasi awal penulis ke SMK PGRI 2 Kota Jambi, SMK ini terdapat 4
program studi yakni multimedia, akutansi, pemasaran dan administrasi perkantoran. Namun
peneliti lebih focus kepada jurusan pemasaran melalui survey yang dilakukan peneliti pada
beberapa siswa-siswi SMK PGRI 2 Kota Jambi menunjukan bahwa banyak dari siswa SMK
yang berwirausaha sendiri atau melanjutkan usaha orang tuanya hanya sekitar 24%, selebihnya
banyak yang bekerja diperusahaan atau melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi, yang pada
intinya mereka semua belum berwirausaha. Padahal siswa dibekali ilmu kewirausahaan yang
seharusnya siswa lebih yakin bahwa dirinya  mampu untuk berwirausaha karena dengan
berwirausaha bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain.

Hal tersebut dapat disebabkan karena beberapa faktor seperti sikap mandiri siswa yang
hasil rendah dimana pada faktor sikap mandiri yang seharusnya tercipta keiinginaan untuk
mandiri, mendapatkan penghasilan yang lebih besar dan kebebasan untuk menentukan arah
berwirausaha, akan tetapi hal ini tidak dimiliki banyak siswa. Dengan adanya sikap mandiri,
siswa berani untuk memilai berwirausaha sesuai kemampuan yang dimiliki dan memanfaatkan,



serta menciptakan peluang usaha yang dapat memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan
lingkungan sekitar. Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi intensi berwirausaha adalah
dukungan sosial yang diterima oleh siswa. Masih kurang baik seperti dukungan dari orang tua,
teman dan lingkungan sekitar. Dengan dukungan sosial yang baik dari lingkungan terdekat
sangat dibutuhkan untuk menimbulkan rasa percaya diri dan memberikan motivasi untuk siswa
mencoba berwirausaha tanpa rasa takut untuk mengalami kegagalan sehingga intensi
berwirausaha pada siswa khususnya siswa  SMK dapat meningkat.

KAJIAN PUSTAKA

Menurut Joseph Schumpeter (dalam Alma 2016: 24) wirausaha adalah orang yang
mendobrak system ekonomi yang ada dengan memperkenalkan barang dan jasa yang baru,
dengan menciptakan bentuk organisasi baru atau mengolah bahan baku baru. Menurut
Sumarsono (2013:1) wirausaha adalah seseorang yang memiliki hasil inovasi dikembangkan
bisnisnya dengan menggunakan modal dari pihak lain. Menurut Kasmir (2014:21)
kewirausahaan merupakan suatu kemampuan dalam hal menciptakan kegiatan usaha.

Menurut Suryana (2014:2) kewirausahaan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari
tentang nilai, kemampuan, dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup dan cara
memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang mungkin dihadapinya. Sedangkan menurut
Basrowi (2016: 3) wirausaha adalah orang yang mendobrak system ekonomi yang ada dengan
memperkenalkan barang dan jasa yang baru dengan menciptakan bentuk organisasi baru atau
mengolah bahan baku baru.

Sikap Mandiri

Sikap adalah sebagai kombinasi dari reaksi kognutuf, afektif, dan kecenderungan
perilaku, atau sebagai penilaian positif atau negatif terhadap suatu objek tertentu Rahman
(2014:149). Sedangkan menurut Slameto (2003) sikap merupakan sesuatu yang dipelajari dan
bagaimana individu beraksi terhadap situasi serta menentukan apa yang dicari individu dalam
kehidupan. Dimensi kepribadian seseorang selalu dipengaruhi dan dikendalikan faktor internal
dan faktor eksternal. Bagi sebagian orang kekuatanya selalu tergantung pada dirinya sendiri
tetapi bagi orang lain kekuatanya tidak tergantung pada diriya sendiri tetapi bagi orang lain
kekuatanya tidak tergantung pada dirinya sendiri melainkan faktor eksternal seperti
oranglain,nasib,keberuntungan atau kebetulan. Dikatakan sikap mandiri apabila orang tersebut
mampu mendewasakan dirinya sendiri dan apabila berhasil mendewasakan dirinya sendiri akan
mampu membentuk pendapat atau pandanganya sendiri tentang masalah atau peristiwa yang
terjadi dalam lingkunganya.

Orang yang selalu mengandalkan kekuatan yang ada pada dirinya sendiri disebut juga
mempunyai keinginan untuk menguasai dan mengendalikan tindakan sendri dengan tidak
mengharapkan bantuan atau pengaruh orang lain. Sikap mandiri adalah kemampuan seseorang
berdiri sendiri dalam segala aspek kehidupannya. Dengan demikian individu yang berdiri diatas
kaki sendiri akan mengambil insiatif, mengatasi sendiri kesulitanya dan ingin melakukan hal-hal
oleh dirinya sendiri. Tanda tanda dari sikap mandiri adalah pengambilan insiatif, mencoba
mengatasi rintangan-rintangan dalam lingkunganya, mencoba mengarahkan tingkah laku kearah



yang sempurna, memperoleh kepuasaan dari bekerja dan mencoba mengerjakan tugas-tugas
rutinya.

Dukungan Sosial

Dukungan sosial adalah informasi  atau umpan balik dari orang lain yang  menunjukan
bahwa seseorang dicintai dan diperhatikan, dihargai, dan dihormati, dan dilibatkan dalam
jaringan komunikasi dan kewajiban yang timbal balik (King, 2012:226). Sedangkan menurut
Ganster dkk (dalam Apollo & Cahyadi, 2012:261) dukungan sosial adalah  tersedianya hubungan
yang bersifat menolong dan mempunyai nilai khusus bagi individu  yang menerimanya.

Dukungan sosial menurut Cohen & Syme (dalam  Apollo& Cahyadi, 2012:261) adalah
sumber-sumber yang disediakan orang lain terhadap individu yang dapat mempengaruhi
kesejahteraan individu bersangkutan. Lebih lanjut dukungan sosial menurut House & Khan
(dalam Apollo & Cahyadi, 2012:261) adalah tindakan yang bersifat membantu yang melibatkan
emosi, pemberian informasi, bantuan instrument, dan penilaian positif pada individu dalam
menghadapi permasalahannya. Menurut Rook dan Smet (dalam Kumalasari dan Ahyani
2012:25) mengatakan bahwa dukungan sosial merupakan salah satu fungsi dari ikatan sosial dam
ikatan-ikatan sosial tersebut mengambarkan tingkat kualitas umum dari hubungan interpesonal.

METODE PENELITIAN

Dalam Penlitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode deskritif,
yaitu berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu
variabel atau lebih (Sugiyono, 2014-54). Bertujuan untuk melihat sejauh mana pengaruh antara
satu variabel dengan variabel lainnya. Di dalam penelitian ini peneliti mencari pengaruh antar
sikap mandi dan dukungan sosial terhadap intensi berwirausaha pada siswa kelas XI jurusan
pemasaran SMKPGRI 2 Kota Jambi.

Menurut Sugiyono (2014:117) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas
objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini yang menjadi
populasi ialah siswa yang telah mengikuti pelajaran kewirausahaan. Yaitu siswa-siswi yang saat
ini menduduki kelas XI SMK PGRI 2 Kota Jambi dengan jumlah 95 orang siswa.

Tabel 3.1 Populasi Kelas XI SMKPGRI 2 Kota Jambi
No Kelas Jumlah Siswa
1. XI PM 1 36
2. XI PM 2 29
3. XI PM 3 30

Jumlah 95

Uji Validitas



Validitas atau valid adalah hasil yang didapat dari instrumen penelitian terdapat
kesamaan data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.
Instrumen yang valid berarti mengukur apa yang seharusnya diukur.

Dalam penelitian ini akan menggunakan korelasi product moment (Riduwan 2012:99)
sebagai berikut:

Rumus : product moment= ∑ − (∑ )(∑ ){ ∑ − (∑ ) } { ∑ − (∑ ) }
Keterangan
ƩƩX = jumlah skor butir soal
ƩY = jumlah skor total
ƩXY = jumlah perkalian skor butir soal
ƩX2 = jumlah kuadrat skor butir soal
ƩY2 = jumlah kuadrat skor total

Uji Reliabilitas

Arikunto (2012:115) mengemukakan reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa
sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena
instrumen tersebut sudah baik. Menurut Sugiyono (2014:172) hasil penelitian yang reliabel, bila
terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Instrumen yang reliabel adalah instrumen
yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data
yang sama. Menurut Riduwan (2012:115) realibilitas angket dapat diuji dengan menggunakan
Cronbach Alpha. Adapun rumus koefisien Cronbach Alpha sebagai berikut:

= − 1 1 − ∑∑Keterangan:
= Reliabilitas instrumen
= Jumlah item
= Jumlah varians skor tiap item
= Jumlah varian skor total

Selanjutnya koefisien reliabilitas dikonsultasikan dengan nilai r tabel pada taraf kesalahan
5%. Apabila rhitung > rtabel, maka instrumen tersebut dinyatakan reliabel dan dapat digunakan
dalam penelitian.

Uji Persyaratan Analisis
1. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan suatu uji yang digunakan untuk mengetahui apakah
data dari setiap variabel yang akan dianalisis berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian
ini untuk menguji Normalitas dapat dilakukan dengan rumus:= ( − )

Ketrangan:
X2 = Koefesien chi square
fe = Frekuensi harapan



fo = Koefesien yang telah ada / koefesien obserfasi
Kriteria uji normalitas:
Jika X2

hitung ≥ X2
tabel, artinya distribusi data tidak normal

Jika X2
hitung ≤ X2

tabel, artinya distribusi data normal
2. Uji Linearitas

Uji linearitas digunakan untuk melihat apakah spesifik model yang digunakan
sudah benar atau tidak.apakah fungsi yang digunakan 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.

3.Uji Multikolinearitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah pengaruh antara variabel bebas sikap mandiri
(X1) dan dukungan sosial (X2) benar-benar independent (tidak berkorelasi satu sama lain)
sehingga diketahui tidak terdapat multikolinearitas. Untuk keperluan pengujian ini digunakan
matrik korelasi produk momen person.
Hipotesisnya adalah:
• Ho : sesama variabel bebas tidak terjadi multikolinearitas.
• Ha : sesama variabel bebas terjadi multikolinearitas.
Dasar pengambilan keputusan :
• Jika skor Variance Inflation Factor (VIF) > Signifikasi Alpha (0,05) berarti Ho diterima.
• Jika skor Variance Inflation Factor (VIF) < Signifikasi Alpha (0,05) berarti Ho ditolak.

Untuk membantu proses pengolahan data secara cepat dan tepat maka dalam penelitian
ini pengolahan data dilakukan melalui SPSS version 21.

Uji Hipotesis
a.Uji Hipotesis 1

Pengujian ini dilakukan untuk menguji signifikan pada rumusan masalah pertama yaitu pengaruh
sikap mandiri (X1) terhadap intensi berwirausaha (Y). maka digunakan rumus persamaan regresi
sederhana dengan uji t.
Digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh masing-masing variabel secara sendiri-
sendiri, sehingga bias diketahui apakah dugaan yang sudah ada, dapat diterima atau ditolak.

Rumus = √√(
Keterangan:
r : koefisien regresi
n : jumlah responden
t : uji hipotesis

Kriteria pengujian:



Jika t hitung < t tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak, ini berarti tidak terdapat
pengaruh bermakna oleh variabel X dan Y, jika t hitung > t tabel 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.
b. Uji Hipotesis 2

Pengujian ini dilakukan untuk menguji signifikan pada rumusan masalah pertama yaitu
pengaruh dukungan sosial (X2) terhadap intensi berwirausaha (Y). maka digunakan rumus
persamaan regresi sederhana dengan uji t.
Digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh masing-masing variabel secara sendiri-
sendiri, sehingga bias diketahui apakah dugaan yang sudah ada, dapat diterima atau ditolak.

Rumus = √√(
Keterangan:
r : koefisien regresi
n : jumlah responden
t : uji hipotesis
Kriteria pengujian:

Jika t hitung < t tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak, ini berarti tidak terdapat
pengaruh bermakna oleh variabel X dan Y, jika t hitung > t tabel 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.
c. Uji Hipotesis 3

Selanjutnya untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga yaitu apakah terdapat pengaruh sikap
mandiri (X1) dan dukungan sosial (X2) terhadap intensi berwirausaha (Y), maka digunakan
rumus persamaan regresi berganda dengan uji F. Analisis regresi berganda digunakan untuk
meramalkan perubahan variabel satu disebabkan oleh variabel yang lainnya.. Menurut Sugiyono
(2014:275) dejelaskan analisis 2 prediktor. Digunakan uji persamaan regresi berganda dengan
rumus:

Y = a + bX1 + bX2
Keterangan:
Y   = Intensi Berwirausaha
a    = Bilangan Konstanta
X1 = Sikap Mandiri
X2 = Dukungan Sosial
b    = Koefisien Regresi masing-masing variabel

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.

Hipotesis yang diuji dengan F ini kriterianya adalah:
 Jika F hitung > F tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Sehingga dapat dikatakan

bahwa variabel bebas dari model regresi dapat menerangkan variabel terikat secara
serentak. Berarti dapat dinyatakan terdapat pengaruh Sikap Mandiri  (X1) dan Dukungan
Sosial (X2) terhadap Intensi Berwirausaha (Y).

 Jika F hitung < F tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak. Sehingga dapat dikatakan
bahwa variabel bebas dari model regresi linear berganda tidak mampu dapat



menerangkan variabel terikat. Berarti dapat dinyatakan tidak  terdapat pengaruh Sikap
Mandiri (X1) dan Dukungan Sosial (X2) terhadap Intensi Berwirausaha (Y).

Hipotesis Statistik

Penelitian yang merumuskan hipotesis adalah penelitian yang menggunakan pendekatan
kuantitatif, seperti hipotesis dalam bentuk kalimat seperti di bawah ini:

1. Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan sikap mandiri (X1) terhadap intensi berwirausaha
(Y).

2. Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan dukungan sosial (X2) terhadap intensi
berwirausaha (Y).

3. Ha  : Terdapat pengaruh yang signifikan sikap mandiri (X1) dan dukungan sosial (X2)
terhadap intensi berwirausaha (Y).

HASIL PENELITIAN
Berdasarkan hasil pengujian yang telah diuraikan dalam uji hipotesis sebelumnya, maka

terbukti bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara Sikap Mandiri dan Dukungan Sosial
terhadap Intensi berwirausaha pada siswa kelas XI SMK PGRI 2 Kota Jambi.
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Untuk mejawab rumusan masalah yang pertama yaitu pengaruh sikap mandiri terhadap
intensi berwirausaha. Dari hasil penelitian ini sikap mandiri mempengaruhi intense
berwirausaha. Ini terlihat dari thitung sikap mandiri sebesar 3,683 > ttabel 1,985. Dengan  nilai
signifikansi 0,000 < α = 0,05. Sehingga disimpulkan bahwa jika semakin tinggi sikap mandiri
siswa, maka semakin tinggi intensi untuk berwirausaha.

Untuk menjawab rumusan masalah yang kedua yaitu pengaruh dukungan sosial terhadap intensi
berwirausaha. Dari hasil penelitian ini dukungan sosial mempengaruhi intensi berwirausaha. Ini terlihat
dari thitung hasil studi sebesar 3,720 > ttabel 1,985. Dengan  nilai signifikansi 0,000 < α = 0,05. Sehingga
disimpulkan bahwa jika semakin tinggi dukungan sosial siswa, maka semakin tinggi intensi untuk
berwirausaha.

Untuk menjawab hipotesis yang ketiga, yaitu terdapat pengaruh sikap mandiri dan
dukungan sosial terhadap intensi berwirausaha. Dari tabel diperoleh nilai Fhitung sebesar 49,975
dengan nilai probabilitas (sig) sebesar 0,000. Selanjutnya koefisien determinasinya R2 = 0,521
hal ini berarti intensi berwirausaha siswa sebesar 52,1% ditentukan oleh sikap mandiri dan
dukungan sosial, melalui persamaan regresi Y = 21,230 + 0,401 X1 + 0,376 X2 sedangkan
sisanya (100%-52,1% = 47,9%)  merupakan kontribusi dari faktor-faktor lain. Hal ini berarti
bahwa Ho ditolak dan Ha diterima atau terdapat pengaruh positif dan signifikan antara sikap
mandiri dan dukungan sosial terhadap intense berwirausaha pada siswa kelas XI SMK PGRI 2
Kota Jambi.



KESIMPULAN

1. Terdapat pengaruh sikap mandiri (X1) terhadap intensi berwirausaha  (Y) pada siswa
kelas XI Jurusan Pemasaran di SMK PGRI 2 Kota Jambi. Berdasarkan hasil analisis
regresi sederhana diketahui nilai signifikan sebesar 0,000 konstanta yang terbentuk
28,773 sedangkan koefesien persamaan regresi yang didapat sebesar 0,670. Nilai tersebut
menunjukan adanya pengaruh sikap mandiri terhadap intensi berwirausaha siswa kelas XI
Jurusan Pemasaran  SMK PGRI 2 Kota Jambi. Ini berarti semakin tinggi sikap mandiri
maka akan mengakibatkan intensi berwirausaha kelas XI di SMK PGRI 2 Kota Jambi
juga tinggi.

2. Terdapat pengaruh dukungan sosial (X2) terhadap intensi berwirausaha  (Y) pada siswa
kelas XI Jurusan Pemasaran SMK PGRI 2 Kota Jambi. Berdasarkan hasil analisis regresi
sederhana diketahui nilai signifikan sebesar 0,000 konstanta yang terbentuk 32,881
sedangkan koefesien persamaan regresi yang didapat sebesar 0,671. Nilai tersebut
menunjukan adanya pengaruh dukungan sosial terhadap intensi berwirausaha siswa kelas
XI Jurusan Pemasaran SMK PGRI 2 Kota Jambi. Ini berarti semakin tinggi dukungan
sosial maka akan mengakibatkan intensi berwirausaha kelas XI di SMK PGRI 2 Kota
Jambi juga baik.

3. Terdapat pengaruh sikap mandiri (X1) dan dukungan sosial (X2) terhadap intensi
berwirausaha (Y) pada siswa kelas XI Jurusan Pemasaran SMK PGRI 2 Kota Jambi
Berdasarkan hasil analisis regresi berganda diketahui nilai konstanta yang terbentuk
21,230 sedangkan koefesien persamaan bidang regresi variabel sikap mandiri (X1) 0,386
dan dukungan sosial (X2) 0,390. Nilai tersebut menunjukan adanya pengaruh sikap
mandiri dan dukungan sosial terhadap intensi berwirausaha siswa kelas XI di SMK PGRI
2 Kota Jambi. Ini berarti semakin tinggi sikap mandiri dan dukungan sosial maka akan
mengakibatkan intensi berwirausaha kelas XI di SMK PGRI 2 Kota Jambi juga tinggi.

SARAN
1. Bagi guru

Bagi guru SMK PGRI 2 Kota Jambi supaya melakukan pembinaan terhadap seberapa
besar sikap mandiri dan dukungan sehimgga siswa lebih bisa mengambil keputusan yang
baik dan dapat menumbuhkan intensi berwirausaha siswa.

2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk:
a. Memilih subjek penelitian dengan karakteristik yang berbeda.
b. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik, maka perlu menambah dan

memperluar indikator masing-masing variabel yang digunakan. Indikator yang
lengkap akan tercermindalam kuisioner, sehingga dapat mempermudah responden
dalam menjawab setiap pernyataan yang diajukan.
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