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ABSTRAK 

Untuk meningkatkan minat wirausaha masyarakat khususnya siswa, sekolah 

memberikan mata pelajaran kewirausahaan. Akan tetapi, kenyataanya setelah 

pendidikan SMK usai, siswa tidak melanjutkan berwirausaha. Ada banyak faktor 

yang mempengaruhi minat berwirausaha yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

Dari faktor tersebut diantaranya adalah hasil belajar dan lingkungan keluarga.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh hasil belajar siswa 

terhadap minat berwirausaha siswa kelas XII  Multimedia SMK N 2 Tebo, (2) 

pengaruh lingkungan keluarga terhadap minat berwirausaha siswa kelas XII 

Multimedia SMK N 2 Tebo. dan (3) pengaruh hasil belajar dan lingkungan keluarga 

tehadap minat berwirausaha siswa kelas XII Multimedia SMK N 2 Tebo. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Sampel 

penelitian berjumlah 85 orang siswa yaitu kelas XII Multimedia sebanyak 85 orang 

siswa. Data penelitian ini dikumpulkan melalui angket kemudian diolah secara 

statistik dengan bantuan program SPSS for windows 23. 

Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh hasil belajar terhadap minat 

berwirausaha siswa kelas XII Multimedia SMK N 2 Tebo. Hal ini sesuai dengan nilai 

koefisien regresi parsial sebesar 0,238 dimana t hitung (3,837) > t tabel(1,658) atau nilai 

sig. (probabilitas) menunjukkan 0,000 < 0,05. Terdapat pengaruh lingkungan 

keluarga terhadap minat berwirausaha pada siswa kelas XII Multimedia SMK N 2 

Tebo. Hal ini berdasarkan hasil koefisien regresi parsial sebesar 0,242 dimana t hitung 

(7,401) > t tabel(1,658) atau nilai sig. (probabilitas) menunjukkan 0,000 < 

0,05.Terdapat pengaruh hasil belajar dan lingkungan keluarga terhadap minat 

berwirausaha siswa kelas XII Multimedia SMK N 2 Tebo. Pernyataan tersebut sesuai 

dengan hasil penelitian dimana koefisien regresi ganda (simultan) sebesar 0,637 
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dimana Fhitung dibandingkan dengan Ftabel pada taraf kesalahan 5% (α 0,05) maka 

Fhitung(9,952) > Ftabel (3,13) atau nilai sig. 0,00 < 0,05. 

Berdasarkan hasil penelitian disarankan kepada siswa meningkatkan hasil 

belajar dan lingkungan keluarga yang dimiliki dengan berbagai cara yang dapat 

menjadikan terpacu sehingga dapat dijadikan modal dalam berwirausaha.  

 

Kata Kunci: Minat Berwirausaha, Hasil Belajar dan Lingkungan Keluarga 

 

PENDAHULUAN 

Saat ini bangsa Indonesia sebagai negara yang berkembang sedang mengalami 

perkembangan perekonomian yaitu dari era pertanian menuju ke era industri dan jasa. 

Perubahan ini menuntut reorganisasi dunia kerja. Berdasarkan perkembangan 

tersebut, tentunya akan membawa konsekuensi terhadap kebutuhan sumber daya 

manusia yang dibutuhkan saat ini adalah manusia yang memiliki ketrampilan, luwes, 

menguasai teknologi. 

Menghadapi kenyataan yang ada tentang kebutuhan sumber daya manusia 

tersebut, maka Sekolah Menengah Kejuruan sebagai bagian dari sistem pendidikan 

menengah yang ikut berperan dalam mencetak generasi muda yang melanjutkan cita-

cita Pembangunan Nasional. Pendidikan kejuruan sebagai salah satu bagian dari 

Sistem Pendidikan Nasional mempunyai peran yang sangat penting untuk 

terwujudnya angkatan tenaga kerja yang terampil, karena itu setiap lulusan SMK 

diharapkan menjadi sumber daya manusia yang siap kerja dengan kualitas tinggi dan 

memiliki ketrampilan khusus. 

Selain kemampuan akademik dalam bidang kewirausahaan, siswa SMK juga 

membutuhkan kemampuan individu yang baik. Kemampuan indivisu yang baik 

dalam hal ini adalah lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga dalam peranannya 

untuk menumbuhkan minat berwirausaha tercermin dalam 4 dari 7 yang mendasari 

jiwa berwirausaha menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia (2004: 332) antara lain. 

(1) Dorongan Prestasi, (2) Bekerja keras, (3) Sangat bertanggung jawab (3) Mampu 

mengorganisasikan. Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik mengangkat judul 

penelitian “Pengaruh Hasil Belajar dan Lingkungan Keluarga terhadap Minat 

Berwirausaha Siswa Kelas XII SMK Negeri 2 Tebo”. 

 

  

 

 

 

 



METODE PENELITIAN 

penelitian ini adalah penelitian deskriftif kuantitatif. “penelitian deskriftif 

yaitu penelitian yang berusaha memberikan gambaran informasi mengenai status 

gejala yang ada, yaitu gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan” 

(Sugiyono, 2011 : 34). Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian 

kuantitatif, dimana peneliti mencoba menjelaskan pengaruh hasil belajar dan 

lingkungan keluarga terhadap minat berwirausaha siswa. Penelitian ini menggunakan 

sampel 85 siswa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan Probability Samplinng 

bagian simple random sampling yaitu teknik pengambilan anggota sampel dari 

populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi 

itu. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hipotesis pengaruh  X1 terhadap Y 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 62.131 16.313  3.737 .000 

Hasil Belajar .238 .216 .121 2.102 .001 

a. Dependent Variable: Minat Berwirausaha    

Diperoleh thitung X1= 2,102 dan ttabel 1,67 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 hal ini berarti Ho ditolak dan Ha diterima.. Hasil 

penelitian inisejalan dengan pendapat Anurrahman (2012:109) hasil belajar yang 

diharapkan dicapai oleh anak adalah terjadinya perubahan perilaku secara holistik. 

Pandangan yang menitikberatkan hasil belajar dalam bentuk penambahan 

pengetahuan saja merupakan wujud dari pandangan yang sempit, karena belajar dan 

pembelajaran harus dapat menyentuh dimensi-dimensi individual anak secara 

menyeluruh, termasuk dimensi emosional yang dalam waktu cukup lama luput dari 

perhatian. 

 

 



Hipotesis pengaruh X2 terhadap Y 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 67.482 9.045  7.201 .000 

Lingkungan Keluarga .242 .162 .154 2.010 .000 

a. Dependent Variable: Minat Berwirausaha    

Diperoleh thitung X2= 2,010 dan ttabel 1,67 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 hal ini berarti Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Slameto (2013:2) menyatakan “Belajar ialah suatu proses 

usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang barusecara keseluruhan, sebagai pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya”. 

Hipotesis pengaruh X1 dan X2 terhadap Y 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 255.185 2 127.592 5.593 .000
a
 

Residual 6568.109 82 80.099   

Total 6823.294 84    

a. Predictors: (Constant), Lingkungan Keluarga, Hasil Belajar   

b. Dependent Variable: Minat Berwirausaha    

 

Berdasarkan perhitungan dengan bantuan SPSS release 21 secara simultan 

pengaruh hasil belajar dan lingkungan belajar diperoleh nilai Fhitung = 5,593 dan 

Ftabel = 3,17 atau (Fhitung = 5,593 > Ftabel = 3,15) dengan signifikansi sebesar 

0,000. Dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 0,05 maka signifikansi 

F sebesar 0,000 menunjukan lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian H0 ditolak dan 

Ha diterima, maka disimpulkan “ terdapat Pengaruh Hasil Belajar dan Lingkungan 

Keluarga terhadap Minat Berwirausaha Siswa Kelas XII SMK Negeri 2 Tebo”. 

 

 



Koefisen Determinasi (R
2
) 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square Std. Error of the Estimate 

1 .193
a
 .637 .940 4.47702 

a. Predictors: (Constant), Lingkungan Keluarga, Hasil Belajar 

 

Berdasarkann tabel diatas ditunjukkan bahwa nilai R Square sebesar 0,637. 

Jadi besarnya Pengaruh Hasil Belajar dan Lingkungan Keluarga terhadap Minat 

Berwirausaha Siswa Kelas XII SMK Negeri 2 Tebo sebesar 63,7% sedangkan sisanya 

36,3% disebabkan faktor lain. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa : 

1. Terdapat pengaruh hasil belajar terhadap minat berwirausaha siswa  kelas 

XII SMK Negeri 2  Tebo sebesar 0,238 nilai tersebut di peroleh melalui 

analisis regresi sederhana menggunkan uji t. 

2. Terdapat pengaruh lingkungan keluarga terhadap minat berwirausaha 

siswa  kelas XII SMK Negeri 2  Tebo sebesar 0,242, nilai tersebut di 

peroleh melalui analisis regresi sederhana menggunakan uji t. 

3. Terdapat pengaruh hasil belajar siswa dan lingkungan keluarga terhadap 

minat berwirausaha siswa  kelas XII SMK Negeri 2  Tebo sebesar 0,637, 

nilai tersebut di peroleh melalui analisis regresi berganda menggunakan 

uji anova (F).  

 

 

 

 

 



Saran 

Dari analisis yang diperoleh peneliti ingin menyampaikan beberapa saran 

sebagai berikut : 

1. Kepada semua pihak terutama pihak sekolah agar dapat mengarahkan 

siswanya supaya lebih meningkatkan hasil belajarnya karena itu akan 

berpengaruh kepada minat berwirausaha siswa tersebut. 

2. Penelitian ini hanya dilakukan pada tiga pokok bahasan, maka diharapkan 

kepada peneliti selanjutnya agar dapat melaksanakan penelitian pokok 

bahasan yang lain dan dalam ruang lingkup yang lebih luas. 
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