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Abstrak 

Berdasarkan UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, SMK merupakan 

salah satu jenjang pendidikan sekolah menengah kejuruan. SMK lebih menekankan pada penyiapan 

peserta didik untuk siap bekerja pada bidang tertentu atau berwirausaha. Untuk itulah perlu 

ditumbuhkan minat berwirausaha pada diri siswa SMK. Di SMKN 2 Kota Jambi, sekolah telah 

menjalankan kurikulum yang ditetapkan pemerintah dan telah mengintegrasikan pendidikan 

kewirausahaan pada tiap-tiap jurusan. Pada jurusan Pemasaran, Multimedia dan Produksi Grafika, 

sekolah bahkan menyediakan tempat unit produksi untuk siswanya berlajar berwirausaha. Dengan 

fasilitas tempat unit produksi yang sama tersebut, perlu diketahui manakah jurusan yang lebih baik 

minat berwirausahanya, untuk kemudian menjadi evaluasi bagi sekolah untuk lebih lagi 

menumbuhkan minat berwirausaha pada jurusannya masing-masing. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui ada atau tidaknya minat berwirausaha 

pada siswa jurusan Pemasaran, Multimedia dan Produksi Grafika di SMKN 2 Kota Jambi, 2) Untuk 

mengetahui perbandingan minat berwirausaha antara siswa jurusan Pemasaran, Multimedia dan 

Produksi Grafika, 3) Untuk mengetahui perbandingan minat berwirausaha antara siswa jurusan siswa 

jurusan Pemasaran dan Multimedia, 4) Untuk mengetahui perbandingan minat berwirausaha antara 

siswa jurusan siswa jurusan Pemasaran dan Produksi Grafika, dan 5) Untuk mengetahui perbandingan 

minat berwirausaha antara siswa jurusan Multimedia dengan Produksi Grafika. 

Jenis penelitian ini adalah  penelitian kuantitatif deskriptif komparatif. Subjek dalam penelitian 

ini adalah siswa kelas XII jurusan Pemasaran, Multimedia dan Produksi Grafika di SMKN 2 Kota 

Jambi, dengan sampel yaitu 42 siswa Pemasaran, 44 siswa Multimedia dan 35 siswa Produksi 

Grafika. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan angket mengenai minat berwirausaha yang 

berjumlah 37 item. Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2017. Data pada penelitian ini 

dianalisis menggunakan uji beda Kruskall Walls dengan bantuan program SPSS release 21.0. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar siswa jurusan Pemasaran (79%) berada 

dalam kategori tinggi untuk berwirausaha. Multimedia sebagian besar (57%) berada dalam kategori 

tinggi untuk berwirausaha dan untuk Produksi Grafika sebagian besar (64%) juga memiliki minat 

yang tinggi untuk berwirausaha. Kemudian terdapat perbedaan yang signifikan minat berwirausaha 

antara siswa jurusan pemasaran, multimedia dan produksi grafika dengan  p value = 0,001 < 0,05. 

Berdasarkan uji Kruskall Walls, jurusan Multimedia memiliki minat berwirausaha paling baik 

dibuktikan dengan mean reank sebesar 72,33. Sedangkan Pemasaran yaitu 63,98 dan 43,19 untuk 

Produksi Grafika (P < M > PG). 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diatas, peneliti berharap kedepannya sekolah 

dapat memberikan pembinaan dan pelatihan yang lebih lagi terhadap siswa dan juga rutin membuat 

acara-acara yang dapat menjadi wadah untuk siswa berwirausaha agar nantinya siswa dapat 

berwirausaha ketika lulus dari SMK.  

 

Kata Kunci: Minat Berwirausaha. 
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Abstrack 

 

Based on Law No. 20 of 2003 on National Education System, SMK is one of the 

vocational high school education level. SMK is more emphasis on the preparation of learners 

to be ready to work in a particular field or entrepreneurship. That's why it needs to grow 

entrepreneurship interest in SMK students. At SMKN 2 Kota Jambi, the school has run a 

government-defined curriculum and has integrated entrepreneurship education in each 

department. In the Department of Marketing, Multimedia and Graphics Production, the 

school even provides a place of production units for students to learn entrepreneurship. With 

the facilities of the same unit of production, it is necessary to know which department is 

better interest in entrepreneurship, to then become an evaluation for the school to furthermore 

develop entrepreneurship interest in their respective majors. 

The purpose of this research are: 1) To know the existence or absence of 

entrepreneurship interest in students majoring in Marketing, Multimedia and Graphic 

Production in SMKN 2 Jambi City, 2) To know the comparative interest in entrepreneurship 

among students majoring in Marketing, Multimedia and Graphic Production, 3) For knowing 

the comparison of interest in entrepreneurship between students majoring in Marketing and 

Multimedia, 4) To know the comparison of interest in entrepreneurship among students 

majoring in Marketing and Graphic Production, and 5) To know the comparative interest in 

entrepreneurship between students majoring in Multimedia and Graphic Production. 

This type of research is a comparative descriptive quantitative research. The subjects in this 

study were the students of class XII majoring in Marketing, Multimedia and Graphic 

Production at SMKN 2 Kota Jambi, with the sample of 42 Marketing students, 44 Multimedia 

students and 35 students of Graphic Production. Instruments in this study using a 

questionnaire about interest in entrepreneurship which amounted to 37 items. The research 

was conducted in December 2017. The data in this study were analyzed using Kruskall Walls 

different test with the help of SPSS release 21.0 program. 

The results showed that most students majoring in Marketing (79%) are in the high 

category for entrepreneurship. Multimedia (57%) is in the high category for entrepreneurship 

and for Graphic Production most (64%) also have a high interest in entrepreneurship. Then 

there is a significant difference between entrepreneurship interests between students majoring 

in marketing, multimedia and graphics production with p value = 0.001 <0.05. Based on the 

Kruskall Walls test, the Multimedia Department has the best entrepreneurship interest 

evidenced by the mean reank of 72.33. While Marketing is 63,98 and 43,19 for Graphic 

Production (P <M> PG). 

Based on the results of research that has been done above, the researchers hope the 

future school can provide more training and training to students and also regularly create 

events that can be a container for entrepreneurial students so that later students can 

entrepreneurship when graduated from vocational school. 

 

Keywords: Interest in Entrepreneurship. 

 

PENDAHULUAN  

  

Berdasarkan UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, SMK 

merupakan salah satu jenjang pendidikan sekolah menengah kejuruan. SMK lebih 

menekankan pada penyiapan peserta didik untuk siap bekerja pada bidang tertentu atau 

berwirausaha. Untuk itulah perlu ditumbuhkan minat berwirausaha pada diri siswa SMK. 

Perbedaan skill yang dimiliki lulusan SMK ini dapat mempengaruhi minat mereka setelah 

lulus dari pendidikan menengah. Apalagi memang ada beberapa keahlian yang diajarkan di 

SMK yang mencetak para siswa untuk siap bekerja setelah lulus. 



Menurut Slameto (2013: 180) minat adalah suatu rasa suka dan rasa ketertarikan pada 

suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Kemudian menurut Rast, Harmin dan 

Simon (dalam Mulyati, 2004: 46) menyatakan bahwa minat itu terdapat hal-hal pokok 

diantaranya: (1) adanya perasaan senang dalam diri yang memberikan perhatian pada objek 

tertentu, (2) adanya ketertarikan terhadap objek tertentu, (3) adanya aktivitas objek tertentu, 

(4) adanya kecenderungan berusaha lebih aktif, (5) objek atau aktivitas tersebut dipandang 

fungsional dalam kehidupan dan (6) kecenderungan bersifat mengarahkan dan mempengaruhi 

tingkah laku individu. Minat berwirausaha sendiri merupakan  suatu rasa suka dan rasa 

ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas berwirausaha. 

 

Gambar 1.1 Grafik Data Lulusan SMK N 2 Kota Jambi Tahun 2016 

*Sumber: Tata Usaha SMK N 2 Kota Jambi 

(data hanya mencakup siswa lulusan yang terdata oleh pihak sekolah) 

 

Berdasarkan tabel rekap data lulusan SMKN 2 Kota Jambi tahun 2016 diatas, terlihat 

bahwa siswa lulusan yang kemudian menjadi seorang wirausaha sangat sedikit sekali bahkan 

tidak ada. Dibandingkan dengan bekerja dan melanjutkan studi. Selebihnya memilih untuk 

tidak bekerja dan tidak melanjutkan studi (menganggur).  

Rendahnya lulusan yang berwirausaha kemudian membuat pertanyaan apakah ada 

minat berwirausaha dalam diri siswa SMK tersebut, atau ada faktor lain yang menyebabkan 

siswa menjadi tidak berwirausaha ketika lulus SMK. Padahal sesuai dengan UU No 20 Tahun 

2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, SMK merupakan sekolah yang lebih menekankan 

pada penyiapan peserta didik untuk siap bekerja pada bidang tertentu atau berwirausaha. 

Kurikulum SMK pun dibuat untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada diri siswa. 

Pada Kurikulum 2013, mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan menjadi mata 

pelajaran wajib untuk para siswa. Mata pelajaran Kewirausahaan ini kemudian juga 

diintegrasikan pada mata pelajaran produktif kejuruan di SMK. Di SMK N 2 Kota Jambi 

contohnya, 3 jurusan yaitu Pemasaran, Multimedia dan Produksi Grafika telah 

mengintegrasikan Pendidikan Kewirausahaan dan mata pelajaran produktif kejuruan. 

Di SMK N 2 Kota Jambi, pada jurusan Pemasaran disediakan Mini Market yang 

dikelola oleh sekolah. Siswa juga terjun langsung pada Mini Market tersebut. Pada jurusan 

Multimedia, SMK N 2 Kota Jambi juga memiliki unit produksi multimedia untuk para siswa 

mengasah keterampilannya. Di unit produksi multimedia tersebut  juga siswa dapat menerima 

jasa editing untuk foto, web dan sebagainya. Pada jurusan Produksi Grafika, SMK N 2 Kota 
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Jambi memiliki unit produksi untuk usaha percetakan di dalam sekolah. Unit produksi ini 

dikelola langsung oleh siswa dengan bimbingan guru kejuruannya. 

Namun jika dilihat dari banyaknya jumlah siswa yang berwirausaha pada jurusan 

Pemasaran, Multimedia dan Produksi Grafika di SMK N 2 Kota Jambi memiliki jumlah 

lulusan berwirausaha yang sedikit sekali. Bahkan di Produksi Grafika tidak ada sama sekali 

lulusan yang berwirausaha. Hal ini menjadi masalah karena ketiganya sama-sama belajar 

pendidikan kewirausahaan dan memiliki tempat usaha di dalam sekolah yang dapat membina 

dan menumbuhkan minat berwirausaha siswa.   

Melihat uraian diatas, penulis menjadi tertarik untuk mengangkat judul tentang 

“Perbandingan Minat Berwirausaha Pada Siswa Kelas XII Jurusan Pemasaran, 

Multimedia dan Produksi Grafika di SMKN 2 Kota Jambi.” 

 

METODE PENELITIAN 

1. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif dengan pendekatan 

kuantitatif. Metode deskriptif merupakan metode yang menggambarkan sesuatu yang terjadi 

apa adanya pada saat penelitian dilakukan (Arikunto, 2006: 234). Penelitian Komparatif 

sendiri merupakan penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada 

dua atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda.  Untuk penelitian ini 

juga menggunakan pendekatan kuantitif yaitu penelitian berupa angka-angka dan analisis 

menggunakan statistik. Dalam penelitian ini akan membandingkan minat berwirausaha antara 

siswa jurusan Pemasaran, Multimedia dan Produksi Grafika di SMK N 2 Kota Jambi. 

 

2. Populasi dan Sampel  

 Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan adalah yang homogen. Menurut Sugiyono 

(2014: 199), dalam penelitian komparatif, analisis varian dapat digunakan apabila ketiga 

kelompok data tersebut homogen. Uji homogenitas yang dilakukan pada penelitian ini 

menggunakan nilai prakerin siswa kelas XII Pemasaran, Multimedia dan Produksi Grafika di 

SMKN 2 Kota Jambi. Hal ini dikarenakan karena nilai prakerin (Praktek Kerja Industri) 

merupakan nilai yang dianggap mampu mempresentatifkan tingkat kemampuan siswa SMK 

sesuai kejuruannya. Setelah di uji homogenitasnya, kelas yang dijadikan sampel pada 

penelitian ini adalah kelas Pemasaran 1= 42 siswa, Multimedia 2= 44 siswa, dan Poduksi 

Grafika= 35 siswa. 

 

3. Instrumen Penelitian 

Instrumen Penelitian merupakan  suatu alat yang digunakan untuk mengukur variabel 

yang diamati (Sugiyono, 2014: 102). Pada penelitian ini menggunakan menggunakan alat 

ukut yaitu angket (kuesioner) secara tertutup dan dokumentasi. Angket dalam penelitian ini 

berjumlah 37 butir pernyataan dengan pilihan antara lain: 4= Sangat Berminat; 3= Berminat; 

2= Kurang Berminat; 1= Tidak Berminat. Skala yang digunakan dalam oenelitian ini adalah 

skala data ordinal. 

 

4.  Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder. Sumber 

primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, 

sedangkan  sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data. 

 

 

 



5. Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini teknik analisis data menggunakan uji komparatif Kruskall Walls dan 

Mann Whitney U-Test. Uji Kruskall Walls merupakan uji beda pada statistik nonparametris 

yang digunakan untuk menguji hipotesis k sampel independen bila data berbentuk ordinal. 

Sedangkan uji Mann Whitney U-Test yaitu untuk menguji signifikasi hipotesis komparatif 

dua sampel independen (Sugiyono, 2015: 223). Penelitian ini juga menggunakan bantuan 

SPSS realease 21.0. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

  

 Penelitian ini mendeskripsikan data hasil penelitian mengenai Minat Berwirausaha pada 

3 sampel, yaitu Pemasaran, Multimedia dan Produksi Grafika yang bisa dilihat pada tabel 

dibawah ini: 

 

 Tabel 4.2 Kategori Minat Berwirausaha pada jurusan Pemasaran 

No Interval Nilai  F Persentase (%)  Kategori 

1 112 - 148   9 21% Sangat Tinggi 

2  75  - 111 33 79% Tinggi 

3  38  - 74 0 0% Rendah 

4  0    - 37 0 0% Sangat Rendah 

Jumlah 42 100  
Sumber: Pengolah Data Penelitian (2017) 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa minat berwirausaha pada jurusan Pemasaran 

pada kategori sangat tinggi sebanyak 9 siswa (21%), pada kategori tinggi sebanyak 33 siswa 

(79%), pada kategori rendah 0 siswa (0%), dan pada kategori sangat rendah 0 siswa (0%). 

Jadi, dapat disimpulkan dari penjelasan di atas sebagian besar siswa Pemasaran minat 

berwirausahanya tinggi.  

Siswa  pada jurusan Pemasaran berminat untuk berwirausaha dikarenakan para siswa 

memiliki kecenderungan bersifat mengarahkan tingkah laku untuk berwirausaha. Hal ini 

dibuktikan dengan dominannya siswa memilih indikator kecenderungan bersifat 

mengarahkan tingkah laku individu berwirausaha. Sejalan dengan itu, pendapat Mulyati 

(2004) juga menyatakan bahwa kecenderungan bersifat mengarahkan tingkah laku individu 

merupakan salah satu hal-hal pokok yang mempengaruhi minat seseorang. 

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian I Wayan Edi Gunawan yang 

berjudul “Pengaruh Pengalaman Prakerin Terhadap Minat Berwirausaha Siswa Kelas XII 

Jurusan Pemasaran SMKN 1 Klingkung 2012/2013”, dalam penelitiannya dikatakan bahwa 

minat berwirausaha siswa jurusan Pemasaran tergolong sangat baik dengan persentase 

82,211%, skor berada pada konversi 68,233 - 89,433. 

 

Tabel 4.4 Kategori Minat Berwirausaha pada jurusan Multimedia 

No Interval Nilai  F Persentase (%)  Kategori 

1 112 - 148   19 43% Sangat Tinggi 

2  75  - 111 25 57% Tinggi 

3  38  - 74 0 0% Rendah 

4   0   - 37 0 0% Sangat Rendah 

Jumlah 44 100  
Sumber: Pengolah Data Penelitian (2018) 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa minat berwirausaha pada jurusan Multimedia 

minat berwirausaha pada kategori sangat tinggi sebanyak 19 siswa (43%), pada kategori 

tinggi sebanyak 25 siswa (57%), pada kategori rendah 0 siswa (0%), dan pada kategori sangat 



rendah 0 siswa (0%). Jadi dapat disimpulkan dari penjelasan di atas sebagian besar siswa 

Multimedia minat berwirausahanya tinggi. 

Siswa jurusan Multimedia berminat berwirausaha dikarenakan siswa memiliki 

harapan dan kebutuhan akan berwirausaha di masa depan. Hal ini dibuktikan dengan 

cenderungnya siswa menjawab pada indikator kegiatan berwirausaha dianggap fungsional 

dalam kehidupan. Pernyataan ini menyangkut harapan dan kebutuhan siswa akan 

berwirausaha di masa depan dan didukung oleh pernyataan Holland (dalam Djaali 2006: 122) 

yang juga mengatakan bahwa minat tidak tumbuh sendirian, namun ada unsur kebutuhan. 

 

Tabel 4.6 Kategori Minat Berwirausaha pada jurusan Produksi Grafika 

No Interval Nilai  F Persentase (%)  Kategori 

1 112 - 148   6 14% Sangat Tinggi 

2  75  - 111 28 64% Tinggi 

3  38  - 74 1 2% Rendah 

4   0   - 37 0 0% Sangat Rendah 

Jumlah 35 100  
Sumber: Pengolah Data Penelitian (2018) 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa minat berwirausaha pada jurusan Produksi 

Grafika, minat berwirausahanya pada kategori sangat tinggi sebanyak 6 siswa (14%), pada 

kategori tinggi sebanyak 28 siswa (64%), pada kategori rendah 1 siswa (2%), dan pada 

kategori sangat rendah 0 siswa (0%). Jadi dapat disimpulkan dari penjelasan di atas sebagian 

besar siswa Produksi Grafika minat berwirausahanya tinggi, 

Siswa jurusan Produksi Grafika berminat berwirausaha dikarenakan ketertarikan 

terhadap kegiatan berwirausaha. Ketertarikan ini mencakup bagaimana siswa tertarik mencari 

tahu sampai merencanakan usaha yang ingin ia buka setelah lulus dari SMK. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Slameto (2010) yang menyatakan bahwa minat merupakan suatu rasa suka 

dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. 

Penelitian lain yang mendukung yaitu penelitian oleh Alan Agoez Pamungkas (2011) 

yang berjudul “Peran Unit Produksi Terhadap Minat Berwirausaha Siswa Kelas XII Produksi 

Grafika SMK N 11 Semarang Tahun Pelajaran 2010/2011” yang menyatakan bahwa minat 

berwirausaha siswa jurusan Produksi Grafika rata-rata dalam kategori baik dengan persentase 

79,91%. 

Kemudian penelitian dilanjutkan dengan menguji perbandingan minat berwirausaha 

antara siswa jurusan Pemasaran,  Multimedia dan Produksi Grafika di SMK N 2 Kota Jambi 

menggunakan Uji Kruskall Walls dengan bantuan SPSS realease 21.0.  

 

Tabel 4.8 Uji Hipotesis: Perbedaan minat berwirausaha antara siswa jurusan 

Pemasaran, siswa jurusan Multimedia dan siswa jurusan Produksi Grafika 

 Minat Berwirausaha 

Chi-Square 13,954 

Df 2 

Asymp. Sig. ,001 

 
Ranks 

 Jurusan N Mean Rank 

MinatBerwirausaha 

Pemasaran 42 63,98 

Multimedia 44 72,33 
Produksi Grafika 35 43,19 

Total 121  
Sumber: Pengolah Data Penelitian (2018) 



Kriteria pengujian diambil dari nilai probabilitas (Sig.), jika nilai probabilitas (Sig.) > 

0,05, maka Ho diterima, sebaliknya jika nilai probabilitas (Sig.) < 0,05, maka Ho ditolak. 

Berdasarkan tabel di atas perhitungan dengan bantuan SPSS release 21.0, dapat dilihat 

bahwasanya apabila dimasukkan pada persamaan Kruskal Wallis didapat hasil sbb: 

  
  

      
   

   
   

  
        = -146,77. 

Jika dibandingkan dengan nilai chi square tabel pada taraf sig. 5% dan df (degree of 

freedom) 2 sebesar 5,991 maka, H= -146,77 < 5,991 chi square tabel. Hal ini juga didukung 

oleh nilai signifikan atau p value sebesar 0,01. Kemudian dibandingkan dengan nilai 

probabilitas 0,05 maka, diperoleh hasil p value= 0,01 < 0,05. Kesimpulannya, Ho ditolak dan 

Ha diterima yang berarti terdapat perbedaan minat berwirausaha antara siswa jurusan 

Pemasaran, siswa jurusan Multimedia dan siswa jurusan Produksi Grafika di SMKN 2 Kota 

Jambi. Berdasarkan uji Kruskall Walls, jurusan Multimedia lebih tinggi minat 

berwirausahanya dibandingkan jurusan Pemasaran dan jurusan Produksi Grafika (P < M > 

PG), dengan mean rank 72,33 sedangkan Pemasaran 63,98 dan Produksi Grafika 43,19. 
Selanjutnya setelah didapati perbandingan antara ketiga jurusan, kemudian penelitian 

dilanjutkan dengan menganalisis perbandingan antar jurusan menggunakan uji komparatif Mann 

Whitney U-Test seperti pada tabel dibawah ini: 

 

Tabel 4.9 Uji hipotesis: Perbedaan minat berwirausaha siswa jurusan Pemasaran 

dengan Multimedia 

 Minat Berwirausaha 

Mann-Whitney U 759,500 

Wilcoxon W 1662,500 

Z -1,422 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,155 

 
Ranks 

 Jurusan N Mean Rank Sum of Ranks 

MinatBerwirausaha 

Pemasaran 42 39,58 1662,50 
Multimedia 44 47,24 2078,50 

Total 86   
Sumber: Pengolah Data Penelitian (2018) 

Hipotesis yang diuji dalam penelitian ini yang berbunyi terdapat perbedaan antara 

minat berwirausaha siswa jurusan Pemasaran dengan siswa jurusan Multimedia. Berdasarkan 

perhitungan dengan bantuan SPSS versi 21.0. Pada tabel diatas didapati hasil p value = 0,155 

dan jika dibandingkan dengan nilai probabilitas 0,05 adalah lebih besar (0,155 > 0,05) maka, 

Ho diterima yang berarti tidak terdapat perbedaan minat berwirausaha siswa pada jurusan 

Pemasaran dengan siswa jurusan Multimedia di SMKN 2 Kota Jambi. 

 Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hipotesis awal karena pada jurusan 

Pemasaran, siswa mempelajari bagaimana caranya berniaga dan menjual suatu barang 

dagangan. Siswa jurusan Pemasaran juga diajarkan untuk mampu menemukan inovasi untuk 

barang yang akan mereka jual. Di SMKN 2 Kota Jambi, jurusan Pemasaran diberikan 

fasilitas minimarket untuk siswanya dapat menumbuhkan minat berwirausaha serta melatih 

diri untuk berwirausaha langsung.  

 Berdasarkan uji Mann Whitney U test, minat berwirausaha siswa jurusan Multimedia 

lebih tinggi daripada jurusan Pemasaran (M > P) ditunjukkan dengan mean rank sebesar 

47,24 untuk Multimedia dan 39,58 untuk Pemasaran. 

 

 

 

 



Tabel 4.10 Uji hipotesis: Perbedaan minat berwirausaha siswa jurusan Pemasaran 

dengan Produksi Grafika 

 

 Minat Berwirausaha 

Mann-Whitney U 445,500 

Wilcoxon W 1075,500 

Z -2,971 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,003 

 
Ranks 

 Jurusan N Mean Rank Sum of Ranks 

MinatBerwirausaha 

Pemasaran 42 45,89 1927,50 

Produksi Grafika 35 30,73 1075,50 

Total 77   

Sumber: Pengolah Data Penelitian (2018) 

 Selanjutnya pada pengujian hipotesis perbedaa minat berwirausaha atara siswa 

jurusan Pemasaran dengan Produksi Grafika didapati hasil signifikan atau p value sebesar 

0,03. Hasil tersebut jika dibandingkan dengan nilai probabilitas 0,05 adalah lebih kecil (0,03 

< 0,05) maka, Ho ditolak. Dengan kata lain terdapat perbedaan minat berwirausaha antara 

jurusan Pemasaran dan Produksi Grafika di SMK N 2 Kota Jambi. 

 Berdasarkan uji Mann Whitney U test jurusan Pemasaran lebih tinggi minat 

berwirausahanya daripada Produksi Grafika (P > PG), hal ini ditunjukkan oleh mean rank 

sebesar 45,89 untuk Pemasaran dan 30,73 untuk Produksi Grafika. 

 Produksi Grafika merupakan jurusan yang siswanya mempelajari ilmu grafika, 

tentang bagaimana desain grafis sampai usaha pecetakan. Produksi Grafika merupakan salah 

satu jurusan dibidang keahlian Teknologi Informasi di SMK. Hal ini jelas berbeda dengan 

Pemasaran yang berada bidang keahlian Bisnis dan Manajemen. Siswa Pemasaran lebih 

fokus mempelajari bagaimana berniga, mempromosikan suatu barang hingga terjual dan juga 

menciptakan inovasi untuk dapat di jual ke tengah masyarakat. Produksi Grafika, siswa lebih 

fokus mempelajari bagaimana mengolah kreativitas pada desain grafis dan juga percetakan.  

 

Tabel 4.11 Uji hipotesis: Perbedaan minat berwirausaha siswa jurusan Multimedia 

dengan Produksi Grafika 

 Minat Berwirausaha 

Mann-Whitney U 445,500 

Wilcoxon W 1075,500 

Z -2,971 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,003 

 
Ranks 

 Jurusan N Mean Rank Sum of Ranks 

MinatBerwirausaha 

Multimedia 44 47,59 2094,00 

Produksi Grafika 35 30,46 1066,00 

Total 79   

Sumber: Pengolah Data Penelitian (2018) 

 Pada pengujian hipotesis perbedaan minat berwirausaha antara siswa jurusan 

Multimedia dengan Produksi Grafika, didapati nilai signifikan atau p value sebesar 0,01 (p 

value= 0,01) yang jika dibandingkan dengan nilai probabilitas 0,05 maka hasilnya lebih kecil 

(0,01 < 0,05). Maka ditarik kesimpulan bahwa Ho ditolak yang berarti terdapat perbedaan 

minat berwirausaha antara siswa jurusan Multimedia dengan siswa jurusan Produksi Grafika 

di SMK N 2 Kota Jambi. 



 Berdasarkan uji Mann Whitney U test jurusan Multimedia lebih tinggi minatnya 

dibandingkan dengan Produksi Grafika, hal ini ditunjukkan oleh mean rank sebesar 47,59 

untuk Multimedia dan 30,46 untuk Produksi Grafika. 

 Multimedia dengan Produksi Grafika merupakan jurusan pada bidang keahlian yang 

sama yaitu Teknologi Informasi. Yang membedakan antara Multimedia dengan Produksi 

Grafika adalah siswa pada jurusan Multimedia lebih fokus mempelajari bagaimana 

menciptakan dan mengolah software atau website sedangkan Produksi Grafika lebih 

mempelajari bagaimana mendesain sesuatu hingga sampai mencetaknya.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dapat 

diambil kesimpulan bahwa : 

1.) Terdapat perbedaan minat berwirausaha antara siswa jurusan pemasaran, siswa jurusan 

multimedia dan siswa jurusan produksi grafika di SMKN 2 Kota Jambi dengan nilai p 

value sebesar 0,01 < 0,05. Hal ini berarti bahwa terdapat perbandingan minat 

berwirausaha pada siswa jurusan pemasaran, siswa jurusan multimedia dan siswa 

jurusan produksi grafika. 

2.) Tidak terdapat perbedaan minat berwirausaha antara siswa jurusan pemasaran dengan 

siswa jurusan multimedia, dengan nilai p value sebesar 0,155 > 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa pada jurusan pemasaran dan multimedia, siswa tidak memiliki 

perbedaan minat berwirausaha. 

3.) Terdapat perbedaan minat berwirausaha antara siswa jurusan pemasaran dengan siswa 

jurusan produksi grafika dengan p value sebesar 0,03 < 0,05. Hal ini menunjukkan 

bahwa ada perbedaan minat berwirausaha siswa jurusan pemasaran dengan produksi 

grafika. 

4.) Terdapat perbedaan minat berwirausaha antara siswa jurusan multimedia dengan 

produksi grafika yaitu sebesar 0,01 < 0,05. Hal ini menunjukkan siswa pada jurusan 

multimedia dengan produksi grafika memiliki perbedaan minat berwirausaha. 

 

2. Saran 

Sehubungan dengan hasil penelitian yang telah didapat, maka penulis mengemukakan 

saran sebagai berikut: 

1.) Bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan dan koreksi untuk lebih 

menanamkan minat berwirausaha pada masing-masing jurusannya dengan maksimal.  

2.) Bagi guru, hasil penelitian dapat diharapkan menjadi evaluasi berhasil atau tidaknya 

guru pada bidang kejuruan memberikan ilmu-ilmu berwirausaha dalam upaya 

menanamkan minat berwirausaha pada siswanya 

3.) Bagi siswa, hasil penelitian ini dapat diharapkan menjadi informasi bahwa memiliki 

minat berwirausaha dalam diri itu penting, untuk kemudian menjadi dapat 

dikembangkan dan dapat memicu untuk membuka lapangan pekerjaan sendiri setelah 

lulus sekolah 

4.) Mengingat penelitian ini hanya sebatas membandingkan minat berwirausaha pada 3 

jurusan di SMK, maka pada penelitian selanjutnya dapat diteruskan dengan mencari 

tahu faktor apa saja yang menyebabkan terdapatnya perbandingan minat berwirausaha 

tersebut. 
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