
1 

ARTIKEL ILMIAH 

 

PENGARUH PERSEPSI SISWA TENTANG KEWIRAUSAHAAN DAN 
LINGKUNGAN SOSIAL SEKOLAH TERHADAP MINAT  

BERWIRAUSAHA SISWA KELAS XI  
TATA NIAGA DI SMK NEGERI I  

KOTA JAMBI 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OLEH: 
HAIDA SURYANI DALIMUNTHE 

A1A112006 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS JAMBI 

MARET 2017 
 



2 

PENGARUH PERSEPSI SISWA TENTANG KEWIRAUSAHAAN DAN 
LINGKUNGAN SOSIAL SEKOLAH TERHADAP MINAT  

BERWIRAUSAHA SISWA KELAS XI  
TATA NIAGA DI SMK NEGERI I  

KOTA JAMBI 

 

Haida Suryani Dalimunthe 1), Prof. Dr. H. Ekawarna, M.Psi 2), Rosmiati, S.Pd,M.Pd 3) 
1)Alumni Prodi Pendidikan Ekonomi Jurusan PIPS FKIP Universitas Jambi 

Email: haidasuryani93@gmail.com 
2)Pembimbing Utama, Dosen Pendidikan Ekonomi Jurusan PIPS FKIP Universitas 

Jambi 
3)Pembimbing Pendamping, Dosen Pendidikan Ekonomi Jurusan PIPS FKIP 

Universitas Jambi 
 

ABSTRAK  

Dari hasil observasi di SMK N 1 kota Jambi jurusan Tata Niaga siswa 
mempelajari pelajaran Kewirausahaan yang mampu berwirausaha sendiri walaupun 
dalam skala kecil pada kenyataannya sasaran itu belum sepenuhnya tercapai, masih 
banyak siswa yang berdiam diri, pelajaran kewirausahaan yang didapat disekolah 
belum diimpelementasi dikehidupan nyata, padahal syarat utama berwirausaha ialah 
berani dan segera memulai sesuatu. Dari sini terlihat masih kurangnya minat siswa 
untuk memulai berwirausaha .Minat berwirausaha itu sendiri dipengaruhi oleh 
persepsi siswa tentang kewirausahaan dan dari luar yaitu Lingkungan sosial sekolah. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian 
deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan kegiatan penelitian yang 
dilakukan pada objek tertentu secara jelas dan sistematis untuk menerangkan dan 
memprediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di 
lapangan. Dengan jumlah sampel sebanyak 55 responden, karena jumlah siswa lebih 
dari 100 orang. Data dikumpulkan melalui angket instrument berupa kuesioner 
dengan 30 item pesepsi siswa tentang kewirausahaan, 30 item lingkungan sosial 
sekolah, dan 30 item minat berwirausaha siswa. 

Hasil penelitian menunjukkan hasil pengujian hipotesis pertama,berdasarkan 
hasil analisis dengan menggunakan regresi sederhana diketahui nilai signifikan 
sebesar 0,000 konstanta yang terbentuk 57,422 sedangakan koefisien persamaan 
regresi yang didapat sebesar 0,550. Sedangkan jawaban hipotesis kedua, berdasarkan 
hasil analisis dengan menggunakan regresi sederhana diketahui nilai signifikan 
sebesar 0,000 konstanta yang terbentuk 46.082 sedangakan koefisien persamaan 
regresi yang didapatsebesar 0,557. Selanjutnya untuk menjawab hipotesis ketiga, 
berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan regresi berganda diketahui nilai 
konstanta yang terbentuk 35,321 sedangkan koefisien persamaan bidang regresi 
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variabel persepsi siswa tentang kewirausahaan (X1) 0,388 danl ingkungan socials 
ekolah (X2) 0,400 

Dari hasil penelitian tersebut, dapat dijadikan informasi dana cuan, diharapkan 
siswa kelas XI Tata Niaga dapat memiliki minat berwiarusaha walaupun dalam skala 
kecil serta memiliki pandangan tentang kewirausahaan dan serta adanya dorongan 
lingkungan sosial sekolah untuk menumbuhkan 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 menengah diselenggarakan untuk 
melanjutkan atau memperluas pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didik 
menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan 
timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar serta dapat 
mengembangkan kemampuannya lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan 
tinggi. 
 

Sesuai dengan tujuan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yaitu menciptakan 
tenaga kerja tingkat menengah, siswa diharapkan mampu mengisi kebutuhan tenaga 
kerja pada instansi pemerintah maupun swasta. Siswa SMK setelah lulus akan 
mencari pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Walaupun demikian tidak 
semua lulusan SMK mendapatkan pekerjaan, sehingga dapat menimbulkan 
pengangguran.Banyaknya jumlah pengangguran disebabkan tidak relevannya produk 
lembaga pendidikan dengan kebutuhan atau daya tampung lapangan kerja, produk 
lembagapendidikan disinyalir rendah kualitasnya sehingga diragukan kepemilikan 
skillnya untuk menggeluti lapangan kerja yang tersedia. 

Pembangunan akan semakin berhasil jika ditunjang oleh wirausahawan yang 
dapat membuka lapangan kerja karena kemampuan pemerintah sangatlah terbatas. 
Menurut Soedjono dalam Suryana (2003:89) mengungkapkan bahwa, “Proses 
kewirausahaan atau tindakan kewirausahaan dipengaruhi oleh faktor-faktor pemicu, 
salah satunya adalah kemampuan efektif yang mencakup sikap, nilai-nilai aspirasi, 
perasaan dan emosi”. Atas dasar itulah, maka dapat diartikan bahwa seseorang yang 
berwirausaha perlu menumbuhkan minat didalam dirinya sehingga tindakan untuk 
berwirausaha dapat terbentuk. Demikian pulalah yang diharapkan dari siswa – siswi 
SMK Negeri 1 Kota jambi, di harapkan para siswanya mampu menjadi 
wirausahawan, namun pada kenyataan tujuan itu belum terwujud seutuhnya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru setempat, yaitu Ibu Yulia sebagai 
wali kelas jurusan pemasaran mengatakan bahwa banyak alumni tamatan dari sekolah 
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yang bekerja pada orang lain, atau tidak berwirausaha. Pendapat ini juga dipertegas 
dengan guru lain, yaitu Ibu Devi Yanti, SE selaku ketua prodi pemasaran yang 
menyatakan bahwa alumni siswa yang berwirausaha sendiri atau melanjutkan usaha 
orangtuanya hanya sekitar 10%, Selebihnya banyak yang berkerja diperusahaan-
perusahaan ataupun toko-toko, yang pada intinya mereka semua belum berwirausaha. 
Sementara siswa yang sekolah sambil berwirausaha sepengetahuan Ibu Devi 
Yanti.SE  sekitar 8% saja, sisanya masih berpangku tangan pada pemberian orangtua. 
 
KAJIAN PUSTAKA 
Minat Berwirausaha 
 

Minat berwirausaha terdiri dari dua suku kata, yaitu minat dan 
berwirausaha.Minat sebagai suatu keinginan yang kuat, kecenderungan hati yang 
sangat tinggi terhadap sesuatu, gairah, keinginan (Wojowasito, 2002:916). 
Selanjutnya Slameto (Djaali,2013:121) minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa 
ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada 
dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan suatu 
diluar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, maka semakin besar 
minat.Susanto (2013:16) minat berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi 
atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Sedangkan Slameto (2013:180) 
mengatakan bahwa minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada satu 
hal atau satu aktifitas tanpa ada yang menyuruh.  
 
Persepsi siswa tentang kewirausahaan  

Kotler (2000) menjelaskan pesepsi sebagai proses bagaimana seseorang 
menyeleksi, mengatur dan menginterprestasikan masukan-masukan informasi untuk 
menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti.  Mangkunegara (dalam Arindita, 
2002) berpendapat bahwa persepsi adalah suatu proses pemberian arti atau makana 
terhadap lingkungan. Robbins (2003) mendefinisikan persepsi dalam kaitannya 
dengan lingkungan, yaitu sebagai proses dimana individu-individu 
mengorganisasikan dan menafsirkan 
 
Lingkungan Sosial Sekolah  

Chaplin (dalam Soelaeman, 2006:78) mengemukakan bahwa “lingkungan 
adalah keseluruhan fenomena fisik/alam atau sosial yang mempengaruhi 
perkembangan individu”. Sementara Usman (2006:43) mengemukakan bahwa 
“lingkungan merupkan segala sesuatu yang berada diluar individu yang meliputi fisik 
dan sosial budaya”. Lingkungan ini merupakan sumber seluruh informasi yang 
diterima individu melalui alat inderanya yaitu penglihatan, penciuman, pendengaran, 
dan rasa. 
 
METODE PENELITIAN  

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti maka jenis penelitian ini adalah 
penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Sukardi (2003:14), penelitian deskriptif 
merupakan penelitian yang menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada 
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objek tertentu secara jelas dan sistematis untuk menerangkan dan memprediksi 
terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan. Dalam 
penelitian ini terdapat dua jenis variabel yaitu (1) variabel independen (X) yaitu X1 
adalah persepsi siswa tentang kewirausahaan dan X2 adalah lingkungan sosial sekolah 
dan (2) variabel dependen (Y) yaitu adalah minat berwirausaha. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh kelas XI Tata Niaga siswa SMK N1 Kota Jambi yang 
berjumlah 120 siswa yang kemudian ditetapkan sebagai sampel sebanyak 55 siswa. 

 
Instrumen penelitian yang digunakan adalah angket. Untuk pengujian 

validitas instrumen dilakukan dengan cara menyebar angket kepada 30 siswa. 
Berdasarkan hasil uji coba angket yang dianalisis dengan bantuan program Microsoft 
Office EXEL 2007 maka dari 35 butir angket mengenai persepsi siswa tentang 
kewirausahaan diperoleh sebanyak 20 butir angket yang dinyatakan valid. Sementara 
untuk lingkungan sosial sekolah yang berjumlah 35 butir angket, diperoleh 30 butir 
angket yang dinyatakan valid dan untuk minat berwirausaha  berjumlah 35 butir 
angket dan 30 butir angket yang valid. Adapun untuk angket yang tidak valid 
berdasarkan hasil konsultasi dengan tim pembimbing maka soal tersebut dihilangkan 
dan tidak digunakan lagi karena masih ada soal yang valid yang dapat digunakan 
untuk mengukur indikator yang sama dengan butir soal yang tidak valid tersebut. 
Sebelum melakukan pengujian harus dipenuhi persyaratan analisis terlebih dahulu 
dengan asumsi bahwa data harus: Normal, artinya data yang dihubungkan 
berdistribusi normal maka perlu uji normalitas, Multikolinearitas artinya dilakukan 
untuk mengetahui apakah pengaruh antara variabel bebas persepsi siswa tentang 
kewirausahaan (X1) dan lingkungan sosial sekolah (X2) benar-benar independent 
(tidak berkorelasi satu sama lain) sehingga diketahui tidak terdapat multikolinearitas. 
Selanjutnya, dilakukan pengujian hipotesis untuk mengetahui hubungan antara 
variabel X1 dengan Ydan X2 dengan Y digunakan rumus korelasi produk moment dan 
untuk mengetahui signifikan koefisien korelasi dilakukan uji t. Kemudian untuk 
mengetahui hubungan variabel secara simultan digunakan rumus korelasi berganda 
dan untuk mengetahui signifikan korelasi ganda dilakukan uji F. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Sebelum melakukan analisis data untuk melakukan pengujian hipotesis maka 

dilakukan uji persyaratan analisis yang meliputi: 
1. Uji Normalitas  
a. Untuk variabel persepsi siswa tentang kewirausahaan diperoleh nilai 

(sig.=0.648) lebih besar jika dibandingkan dengan alpha (α = 0,05) maka 
dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. 

b. Untuk variabel lingkungan sosial sekolah diperoleh nilai (sig. = 0.966) lebih 
besar jika dibandingkan dengan alpha (α = 0,05) maka dapat disimpulkan 
bahwa data berdistribusi normal. 

c. Untuk variabel minat berwirausaha (sig. = 0.670)  lebih besar jika 
dibandingkan dengan alpha (α = 0,05) maka dapat disimpulkan bahwa data 
berdistribusi normal. 

2. Uji Linearitas  
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Menjelaskan bahwa Fhitung = 20,084 dan nilai probabilitas 0,000 sehingga 
dapat disimpulkan bahwa bentuk persamaan linier Y = a + bx sudah tepat dan 
dapat diterima. Hal ini sesuai dengan syarat uji linearitas yaitu apabila nilai 
probabilitas < 0,05 (dari tabel menjelaskan nilai probabilitas= 0,000 < 0,05). 

3. Uji Multikolinearitas  
nilai VIF adalah 1,195 dengan nilai signifikan alpha yang dianut adalah 0,05. 
Hasilnya adalah 1,195 > 0,05. Dengan demikian Ho diterima dan Ha ditolak. 
Hal ini berarti tidak terjadi multikolinearitas 

  selanjutnya dilakukan uji hipotesis dan diperoleh data sebagai berikut: 

a. Pengaruh antara X1  dan Y diketahui persamaan regresi yang diperoleh adalah 
Y = 57,422 + 0,550. Besaran pengaruh persepsi siswa tentang kewirausahaan 
terhadap minat berwirausaha adalah 0,550 pada Sig 0,000. Oleh karena itu 
terdapat pengaruh persepsi siswa tentang kewirausahaan terhadap minat 
berwirausaha. 

b. Pengaruh antara X2 dan Y diketahui persamaan regresi yang diperoleh adalah 
Y = 46,082 + 0,557. Besaran pengaruh lingkungan sosial sekolah terhadap 
minat berwirausaha adalah 0,557 pada Sig 0,000. Oleh karena itu terdapat 
pengaruh lingkungan sosial sekolah terhadap minat berwirausaha 

c. Pengaruh antara X1 dan X2 dengan Y diperoleh regresi ganda Y = a + b1x1 + 
b2x2, dimana a = 35,321 dan b1 = 0,388 dan b2 = 0,400 sehingga persamaan 
garis regresinya Y = 35,321 + 0,388x1 + 0,400x2. 

PEMBAHASAN  

Dalam rumusan masalah pertama yaitu, Apakah terdapat pengaruh persepsi 
siswa tentang kewirausahaan  terhadap minat berwirausaha siswa XI Tata Niaga 
di SMK N 1 Kota Jambi, berdasarkan hasil analisis dengan mengunakan regresi 
sederhana diperoleh nilai signifikan sebesar 0.000 konstanta yang terbentuk 
46,082, sedangkan koefisien persamaan garis regresi yang didapat sebesar 0,557. 
Hal ini sejalan dengan pendapat (Slameto, 2010:102) mengungkapkan bahwa 
persepsi adalah proses yang menyangkut masukan pesan atau informasi ke dalam 
otak manusia 

Untuk rumusan masalah kedua yaitu, Apakah lingkungan sosial sekolah dapat 
berpengaruh terhadap minat berwirausaha siswa XI Tata Niaga di SMK N 1 Kota 
Jambi, berdasarkan analisis regresi sederhana diketahui nilai signifikasi sebesar 
0,000 konstanta sebesar 46,082, sedangkan koefisien persamaan garis regresi 
yang didapat sebesar 0,557. Hal ini sejalan dengan pendapat Aqib (2010:1) 
lingkungan sosial sekolah dipahami sebagai lembaga pendidikan formal, dimana 
ditempat inilah kegiatan belajar mengajar berlangsung, ilmu pengetahuan 
diajarkan dan dikembangkan kepada anak didik. 

Terakhir, untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga yaitu, Apakah 
persepsi siswa tentang kewirausahaan dan lingkungan sosial sekolah dapat 
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berpengaruh terhadap minat berwirausaha siswa X1 Tata Niaga  di SMK N 1 
Kota Jambi. Berdasarkan analisis regrasi berganda dijelaskan bahwa nilai 
konstanta  yang terbentuk  sebesar 35,321, sedangkan koefisien persamaan garis 
regresi yang didapat sebesar  variabel  persepsi siswa tentang kewirausahaan (X1) 
0,388 dan  lingkungan sosial sekolah (X2) 0,400. 

PENUTUP 

Kesimpulan: 

1. Terdapat pengaruh yang signifikansi antara persepsi siswa tentang 
kewirausahaan terhadap minat berwirausaha siswa kelas XI Tata Niaga di 
SMK N 1 Kota Jambi. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan 
regresi sederhana diketahui nilai signifikan sebesar 0,000 konstanta yang 
terbentuk 57,422 sedangakan  koefisien persamaan regresi yang didapat 
sebesar 0,550. 

2. Terdapat pengaruh yang signifikansi antara lingkungan sosial sekolah 
terhadap minat berwirausaha siswa kelas XI Tata Niaga di SMK N 1 Kota 
Jambi. Berdasarkan hasi lanalisis dengan menggunakan regresi sederhana 
diketahui nilai signifikan sebesar 0,000 konstanta yang terbentuk 46.082 
sedangakan koefisien persamaan regresi yang didapat sebesar 0,557. 

3. Terdapat pengaruh yang signifikansi antara persepsi siswa tentang 
kewirausahaan dan  lingkungan sosial sekolah terhadap minat berwirausaha 
siswa kelas XI Tata Niaga di SMK N 1 Kota Jambi. Berdasarkan hasil analisis 
dengan menggunakan regresi berganda diketahui nilai konstanta yang 
terbentuk 35,321 sedangakan koefisien persamaan bidang regresi variabel 
persepsi siswatentang kewirausahaan  (X1) 0,388 dan lingkungan sosial 
sekolah (X2) 0,400. 
 
Saran: 
1. Bagi siswa untuk lebih memahami tentang kewirausahaan melalui 

kegiatan-kegiatan kewirausahaan 
2.  Bagi guru hendaknya selalu membantu siswa dalam upaya meningkatkan 

persepsi siswa tentang kewirausahaan dan lingkungan sosial sekolah guna 
untuk meningkatkan minat berwirausaha siswa untuk mewujudkan 
pesertadidik yang benar-benar terampil dan inovatif. 

3. Bagi penulis memilih subjek penelitian dengan karakteristik yang berbeda. 
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