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ABSTRAK 

 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya minat berwirausaha 

siswa kelas XII Jurusan Pemasaran SMK Negeri 2 Kota Jambi, padahal lulusan SMK 

dipersipakan untuk bekerja dan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri 

(berwirausaha). Rendahnya minat berwirausaha siswa XII bisa disebabkan oleh 

kurangnya pengalaman praktik kerja industri dan motivasi internal terhadap minat 

berwirausaha. Minat seseorang bisa muncul karena pengalaman dan motivasi yang 

baik. Semakin baik pengalaman praktik kerja industri dan motivasi internal maka 

semakin baik juga minat berwirausaha siswa SMK Negeri 2 Kota Jambi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Pengaruh pengalaman praktik 

kerja industri terhadap minat berwirausaha siswa kelas XII Jurusan Pemasaran SMK 

Negeri 2 Kota Jambi. 2) Pengaruh motivasi internal terhadap minat berwirausaha 

siswa kelas XII Jurusan Pemasaran SMK Negeri 2 Kota Jambi. 3) Pengaruh 

pengalaman praktik kerja industri dan motivasi internal terhadap minat berwirausaha 

siswa kelas XII Jurusan Pemasaran SMK Negeri 2 Kota Jambi. 

Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif asosiatif. Penelitian 

dilakukan di SMK Negeri 2 Kota Jambi. Data diperoleh dengan cara menyebarkan 

angket kepada siswa kelas XII SMK Negeri 2 Kota Jambi. Populasi seluruh siswa 

kelas XII Jurusan Pemasaran SMK Negeri 2 Kota Jambi berjumlah 81 siswa. 

Instrumen yang digunakan dalam pengambilan data penelitian berupa kuesioner yang 

berisikan 30 item untuk variabel pengalaman praktik kerja industri, 30 untuk variabel 

motivasi internal dan 33 item untuk variabel minat berwirausaha siswa.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan pengalaman 

praktik kerja industri terhadap minat berwirausaha siswa sebesar 8,673 dengan uji 

signifikan 0,000 < 0,05. Ada pengaruh signifikan antara motivasi internal terhadap 

minat berwirausaha sebesar 10,164 dengan uji signifikan yakni 0,000 < 0,05. 

Selanjutnya ada pengaruh signifikan pengalaman praktik kerja industri dan motivasi 
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internal terhadap minat berwirausaha siswa Kelas XII Jurusan Pemasaran SMK 

Negeri 2 Kota jambi dengan nilai f hitung 61,918 > f tabel 3.11 pada signifikansi 

0.000, serta hasil koefisien determinasi sebesar 0,614 atau 61,4 % persen. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan antara pengalaman praktik kerja industri dan motivasi 

internal terhadap minat berwirausaha siswa kelas XII SMK Negeri 2 Kota Jambi. 

Disarankan agar siswa lebih meningkatkan minat berwirausaha siswa  dan penelitian 

ini diharapkan bisa menjadi berguna bagi peneliti selanjutnya. 

 

Kata Kunci: Pengalaman Praktik Kerja Industri, Motivasi Internal, dan Minat   

Berwirausaha 

PENDAHULUAN 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan salah satu jenis pendidikan 

formal yang dapat menjadi solusi untuk mengurangi tingkat pengangguran di 

Indonesia, karena SMK memiliki karakter unik yang bertujuan agar menghasilkan 

lulusan siswa yang mampu mempersiapkan diri untuk memasuki dunia 

kerja.Sesungguhnya potensi lulusan SMK bukan hanya siap kerja, namun memiliki 

peluang besar untuk ikut mengembangkan usaha agar dapat bekerja secara mandiri. 

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 

perilaku atau karakteristik kewirausahaan. 

SMK dituntut untuk mengadakan program untuk mendukung proses 

pembelajaran yang mengarahkan keterkaitan peserta didik pada hal yang 

berhubungan dengan wirausaha.Salah satu upaya yang dilakukan adalah Praktik 

Kerja Industri (prakerin) yaitu suatu program yang bersifat wajib tempuh bagi siswa 

SMK yang merupakan bagian dari program Pendidikan Sistem Ganda (PSG).Praktik 

kerjaindustri dibeberapa sekolah disebut dengan On The Job Training (OJT) 

merupakan modal latihan yang diselenggarakan di lapangan,bertujuan untuk memberi 

kecakapan yang diperlukan dalam pekerjaan tertentu sesuai dengan tuntutan 

kemampuan bagi pekerjaan (Hamalik, 2007:21). Dengan adanya prakerin tersebut 

diharapkan siswa memiliki pengalaman dan pengetahuan baru yang didapat langsung 

dari lapangan. 

Untuk bisa menerapkan kesadaran akan pentingnya berwirausaha, diperlukan 

motivasi dan dorongan dari dalam diri seseorang. Sehingga dengan adanya motivasi 

tersebut akan membuat seseorang bisa berfikir dan mengerjakan sesuatu yang 

berkaitan dengan kewirausahaan. Motivasi sebagai salah satu faktor penting yang 

dapat mendorong keberanian seseorang untuk berwirausaha dan sangat perlu 

ditumbuhkan dalam diri siswa. Motivasi yang dimaksudkan disini adalah motivasi 

internal siswa, yaitu motivasi yang timbul dalam diri individu itu sendiri mengingat 

motivasi eksternal yaitu motivasi yang timbul sebagai akibat pengaruh dari luar yaitu 

dalam hal ini dari sekolah maupun guru telah coba diberikan kepada siswa. Menurut 

Schunk, Pintrich dan Meece (2012:357) motivasi internal mengacu pada motivasi 



melibatkan diri dalam sebuah aktivitas karena nilai/manfaat aktivitas itu sendiri 

(aktivitas itu sendiri merupakan tujuan akhir). Lepper dan Hodell (dalam Schunk, 

Pintrich dan Meece, 2012:357) mengidentifikasikan empat sumber utama motivasi 

internal: tantangan, keingintahuan, kontrol, dan fantasi. Motivasi internal sebagian 

berasal dari pengalaman para murid merasakan kontrol atas pembelajaran dan 

partisipasi pengerjaan tugas mereka. Aktivitas yang membantu para pembelajar 

menjadi terlibat dalam khayalan dan fantasi mungkin meningkatkan motivasi internal. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik mengangkat judul 

penelitian“Pengaruh Pengalaman Prakerin (Praktik Kerja Industri) dan Motivasi 

Internal Terhadap Minat Berwirausaha Siswa Kelas XII Jurusan Pemasaran SMK 

Negeri 2 Kota Jambi”. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini bersifat deskriptif asosiatif, metode ini digunakan karena dalam 

penelitian ini bertujuan untuk menemukan ada tidaknya pengaruh pengalaman praktik 

kerja industri dan motivasi internal terhadap minat berwirausaha  siswa kelas XII 

jurusan pemasaran di SMK Negeri 2 Kota Jambi. Dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan populasi 81 siswa.  

 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1 Analisis regresi berganda dengan menggunakan bantuan SPSS release 21.0  

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

 

T 

 

Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 17,780 7,313  2,431 ,017 

Pengalaman Praktik 

Kerja Industri 

,341 ,111 ,318 3,076 ,003 

Motivasi Internal ,531 ,105 ,520 5,038 ,000 

a. Dependent Variable: Minat Berwirausaha 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui bentuk persamaan analisis regresi berganda 

sebagai berikut: Y = 17,780+0,318 X1+ 0,520 X2. Dari persamaan regresi berganda 

diperoleh konstanta sebesar 17,780. Artinya jika variabel minat berwirausaha (Y) 

dipengaruhi kedua variabel bebasnya ( nilai X1 dan X2 = 0) maka besarnya minat 

berwirausaha adalah 17,780.  



 Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan searah antara variabel 

pengalaman praktik kerja industri terhadap minat berwirausaha. Dan terdapat 

hubungan searah antara variabel motivasi internal terhadap minat berwirausaha. 

 Setelah model persamaan regresi berganda kita analisis, selanjutnya kita 

memeriksa apakah minat berwirausaha sudah baik dengan menghitung koefisien 

determinasi yang dilambangkan dengan R
2
. Analisis koefisien determinasi (R

2
) 

digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan suatu model menerangkan 

variasi variabel dependen.  

 

 

  

Tabel 2. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Model Summary 

R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

,614 ,604 10,49114 

a. Predictors: (Constant), Motivasi Internal, Pengalaman Praktik Kerja 

Industri 

 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas menunjukkan nilai R square sebesar 

0,614 memberi pengertian bahwa 61,4% minat berwirausaha ditentukan oleh 

pengalaman praktik kerja industri dan motivasi internal sedangkan sisanya (100%- 

61,4%= 38,6%) merupakan kontribusi variabel yang tidak diteliti oleh peneliti. 

a. Pengaruh pengalaman praktik kerja industri terhadap minat berwirausaha siswa. 

Dari hasil analisis uji t dengan bantuan SPSS release 21.0 diperoleh thitung X1= 

8,673 dan ttabel 1,66 sehingga dapat diketahui bahwa thitung > ttabel  dan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 nilai Sig lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau 

0,000<0,05 maka dapat dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan antara 

pengalaman praktik kerja industri terhadap minat berwirausaha siswa, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. 

b. Pengaruh motivasi internal terhadap minat berwirausaha siswa. 

Dari hasil analisis uji t dengan bantuan SPSS release 21.0 diperoleh thitung X2= 

10,164 dan ttabel 1,66 sehingga dapat diketahui bahwa thitung > ttabel  dan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 nilai Sig lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau 

0,000<0,05 maka dapat dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi 

internal terhadap minat berwirausaha siswa, sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho 

ditolak dan Ha diterima. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 3 Uji Hipotesis: pengaruh X1 dan X2 terhadap Y 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 13629,891 2 6814,945 61,918 ,000
b
 

Residual 8584,998 78 110,064   

Total 22214,889 80    

a. Dependent Variable: Minat Berwirausaha 

b. Predictors: (Constant), Motivasi Internal, Pengalaman Praktik Kerja Industri 

Sumber: Pengolah Data Penelitian (2018) 

 Berdasarkan hasil perhitungan SPSS versi 21.0 diperoleh nilai Fhitung yakni 

61.918 >3.11, dan signifikansi sebesar 0,000. Dalam penelitian ini menggunakan 

tingkat signifikansi dari 0,05 maka signifikansi F sebesar 0,000 menunjukan lebih 

kecil dari 0,05 sehingga, dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima yaitu 

terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pengalaman praktik kerja 

industri dan motivasi internal terhadap minat berwirausaha siswa kelas XII Jurusan 

Pemasaran SMK Negeri 2 Kota Jambi. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

 Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian inni dan hasil analisis yang 

telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan oleh peneliti dalam 

penelitian ini adalah 

1. Terdapat pengaruh signifikan antara variabel pengalaman praktik kerja 

industri terhadap minat berwirausaha siswa kelas XII Jurusan Pemasaran 

SMK Negeri 2 Kota Jambi. 

2. Terdapat pengaruh signifikan antara variable motivasi internal terhadap minat 

berwirausaha siswa kelas XII Jurusan Pemasaran SMK Negeri 2 Kota Jambi. 

3. Terdapat pengaruh signifikan antara variabel pengalaman praktik kerja 

industri dan motivasi internal terhadap minat berwirausaha siswa kelas XII 

Jurusan Pemasaran SMK Negeri 2 Kota Jambi. 

 

Saran 

Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dalam mempersiapkan kegiatan 

pembelajaran agar selalu memperhatikan hal–hal yang dapat menarik perhatian siswa 

sehingga dapat menimbulkan minat siswa untuk berwirausaha. Bagi siswa, hasil 

penelitian ini dapat diharapkan menjadi informasi dalam usaha meningkatkan minat 

berwirausaha pada siswa walaupun tidak memiliki pengalaman praktik kerja industri 



dan motivasi internal yang cukup baik. Dengan adanya pengalaman praktik kerja 

industri dan motivasi internal diharapkan dapat meningkatkan minat berwirausaha 

siswa yang semakin baik. 
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