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MOTTO 

“Sesunguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari satu 

urusan) maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada 

ALLAH hendaknya kamu berharap” 

Berangakat dengan penuh keyakinan,Berjalan dengan penuh keiklasan,Bersabar dalam 

menghadapi cobaan 

Bagi ku keberhasilan bukan di nilai melalui hasil nya tetapi lihatlah proses dan kerja kerasnya, 

tanpa adanya proses  dan kerja keras maka keberhasilan tidak mempunyai nilai yang berarti dan 

jika kamu takut  melangkah, lihatlah bagaimana seorang bayi yang mencoba berjalan.  Niscaya 

akan kau temukan, bahwa manusia pasti akan jatuh. Hanya manusia terbaik lah yang mampu 

bangkit dari ke jatuhannya. 

Kontruksi kehidupan Di bangun dengan keyakinan, Di perkuat dengan gerakkan, Di indah 

dengan mimpi demi menuju kesempurnaan. 

Jadi pemimpi itu menyenangkan, tapi lebih menyenangkan lagi menyiapkan calon pemimpi untuk 

hari esok. 

“Kesalahan bukan kegagalan tapi bukti bahwa seseorang sudah melakukan sesuatu” 

PERSEMBABAN 

Sujud syukur  ku persembahkan pada ALLAH yang maha kuasa, berkat dan rahamat detak 

jantung, denyut nadi, nafas dan putaran roda kehidupan yang diberikan-Nya hinga saat ini saya 

dapat mempersembahkan skripsi ku pada orang-orang tersayang: 

Kedua orang tua ku Ayahanda ( Johansyah ) dan Ibunda ku ( Umiyati) Tercinta yang tak pernah 

lelah membesarkan ku dengan penuh kasih sayang, serta memberi dukungan, perjuangan, 

motivasi dan pengorbanan dalam hidup ini. Terima kasih ayah dan ibu ku tercinta. 

Kakak ku beserta suaminya ( Rosmiati  dan Joni Andita ) dan Adik-adik ku ( 

Nuraini,apriyansyah,Rosdiana,Reva Aulia ) yang selalu memberikan dukungan, semangat dan 

selalu mengisi hari-hariku dengan canda tawa dan kasih sayangnya. Terima kasih buat Kakak 

dan Adik-adik ku. 

Sahabat seperjuanganku ( Bowo Puji Setiawan, S.Pd, Ahyan, S.Pd dan Muhajirin, S.Pd. ) 

yang  selalu memberi  semangat dan dukungan serta canda tawa yang sangat mengesankan 

selama masa perkuliahan, susah senang dirasakan bersama dan sahabat-sahabat seperjuanganku 

yang lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Terima kasih buat kalian semua. 

 



 
 

ABSTRAK 

 

Abdul Ajis. 2018. “Pengaruh motivasi dan pengetahuan kewirausahaan terhadap 

kesiapan mental berwirausaha Pada siswa kelas XI SMK Negeri 1 

Merlung”. Skripsi. Program Studi Pendidikan Ekonomi. Jurusan PIPS 

FKIP Universitas Jambi.  Pembimbing I Dra. Hj. May Maemunah, M. E, 

Pembimbing II Siti Syuhada, S.Pd, ME  

 

Kata Kunci: Motivasi, pengetahuan kewirausahaan, kesiapan mental berwirausaha 

 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, kesiapan mental pada siswa SMK 

tersebut belum sepenuhnya baik, ditandai banyak yang tidak sepenuhnya mengerti 

tentang kewirausahaan yang diarahkan pihak sekolah, pengetahuan kewirausahaan 

dan motivasi belajar siswa di sekolah menetukan keberhasilan siswa berwirausaha, 

sedangkan motivasi dari dalam diri siswa belum memiliki mental usaha dan niat dari 

diri siswa tersebut untuk terjun kewirausaha, adanya motivasi juga perlu dorongan 

motivasi serta pengetauan kewirausahaan yang dapat menumbuhkan keberhasilan 

suatu usaha. Sedangkan mayoritas lulusan SMK tersebut banyak yang memilih 

bekerja dengan orang lain daibandingkan membuka lapangan kerja sendiri.  

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh motivasi dan 

pengetahuan kewirausahaan terhadap kesiapan mental berwirausaha Pada siswa kelas 

XI SMK Negeri 1 Merlung 

Maka penelitian ini tergolong pada jenis penelitian Ex-Post Facto, Jenis 

penelitian yang digunakan ini kuantitatif yaitu data yang dikumpulkan dan 

dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Variabel bebas (independen variabel) yaitu 

motivasi     , dan pengetahuan kewirausahaan     , (Variabel terikat (dependen 

variabel). Kesiapan mental berwirausaha (Y), Dalam penelitian ini alat yang 

digunakan peneliti dalam mengumpulkan data variabel X1, X2 dan Y yaitu dengan 

menggunakan kuesioner atau angket. Pelaksanaan penelitian dan pengambilan data 

dalam penelitian ini yaitu di SMK Negeri 1 Merlung. 

Berdasarkan hasil penelitian, untuk variabel  pengaruh motivasi (X1)  sebesar 

0.760 atau dapat dinyatakan sebagai persamaan linier Y = 0.760 (X1). Pada tabel 

tersebut nilai t hitung sebesar  11,933 dibandingkan dengan t tabel dk= n-1 = 91 maka t 

tabel = 1,6618  dengan sig = 0,00 maka Ho ditolak, untuk variable pengetahuan 

kewirausahaan (X2)  sebesar 0,716  atau dapat dinyatakan sebagai persamaan linier 

Y = 0.716 (X2). Pada tabel tersebut nilai t sebesar 12.000  dibandingkan dengan t 

tabel dk= n-1 = 91 maka t tabel = 1.6618, dengan sig = 0,00 maka Ho ditolak, 

diketahui Rsquare = 0,635 sementara rtabel = 0,207 Sehingga, dapat disimpulkan bahwa 

Ho ditolak dan Ha diterima yaitu  terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi 

dan pengetahuan kewirausahaan  terhadap kesiapan mental berwirausaha pada Siswa 

Kelas XI SMK Negeri 1 Merlung  dengan Besaran dalam Persamaan Regresi sebesar 

63,5%. 

Sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh motivasi dan pengetahuan 

kewirausahaan terhadap kesiapan mental berwirausaha Pada siswa kelas XI SMK 

Negeri 1 Merlung. 
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PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Salah satu permasalahan pendidikan nasional yang hingga kini masih 

dihadapi bangsa Indonesia adalah rendahnya tingkat relevansi, di samping masalah 

mutu, pemerataan, efisiensi, efektivitas pendidikan. Setiap lulusan lembaga 

pendidikan baik formal maupun non formal akan terjun dalam masyarakat atau dunia 

kerja dan menghadapi dunia nyata dengan segala tuntutan dan prasyarat yang 

diperlukan agar dapat memainkan perannya dengan baik. 

Tuntutan dan prasyarat tersebut terus mengalami perkembangan seiring 

dengan berkembangnya tuntutan kemajuan. Oleh karena itu, pendidikan dalam 

perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaannya harus senantiasa  berorientasi pada 

lingkungan hidup yang selalu  berubah. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan globalisasi 

secara bersama-sama telah mengakibatkan yang semakin ketat dalam penyediaan 

sumber daya saingnya, sumber daya manusia yang ada dituntut untuk terus 

meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai atau kompetensinya, 

sehingga setiap orang harus mampu menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dengan 

tingkat kompetensi yang tinggi, seseorang akan memiliki fleksibiltas yang tinggi pula 

dalam menyikapi perubahan yang ada di sekitarnya, termasuk dalam pergaulan, 

dalam pekerjaan, maupun dalam organisasi. 



 
 

Penyediaan sumber daya manusia yang unggul dapat dimulai sejak seseorang 

belajar di sekolah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki peran 

penting dalam penyiapan lulusan sebagai tenaga kerja yang siap pakai sesuai dengan 

bidang dan jenjang pendidikannya. Di samping itu sekolah juga berperan dalam 

mempersiapkan peserta didik untuk mampu beradaptasi dengan lingkungannya. 

Harapan tersebut ternyata belum dapat terpenuhi sebagaimana mestinya, tingkat 

keterampilan, kreativitas dan kepribadian yang dimiliki para lulusan ternyata masih 

lemah dalam menghadapi tantangan kehidupan yang ada. 

Tingginya jumlah angka pengangguran terdidik dalam beberapa tahun 

terakhir merupakan implikasi dari kondisi tersebut di atas, tidak sedikit lulusan 

lembaga pendidikan formal baik dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah, 

bahkan lulusan perguruan tinggi yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan 

pekerjaan karena rendahnya kualitas dan relevansi lulusan, di samping disebabkan 

oleh faktor-faktor lain, seperti terbatasnya kesempatan kerja yang ada. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Kamsudin, S.Pd selaku 

guru ekonomi di SMK Negeri 1 Merlung, merupakan salah satu institusi pendidikan 

yang secara khusus bertujuan mempersiapkan peserta didik agar siap bekerja, baik 

bekerja secara mandiri maupun mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Banyak siswa 

yang belum memiliki kesiapan mental berwirausaha, kesiapan mental diri tersebut 

banyak dipengaruhi baik dari diri siswa maupun dari lingkungan dan orang lain. 

Berikut ini merupakan hasil pengamatan kesiapan mental siswa. 

 

1 



 
 

 

 

Tabel 1.1 Data Kesiapan Mental siswa 

No Kelas Jumlah Siswa Siap Belum Siap 

Persentase  

siswa siap 

1 XI 1 30 15 15 50% 

2 XI 2 29 13 16 36% 

3 XI 3 31 17 16 45% 

4 XI 4 30 18 12 45% 

Sumber: Wali Kelas XI SMK Negeri 1 Merlung 

Berdasarkan keterangan di atas kesiapan mental yang diakibatkan dari luar 

seperti terlihat pada siswa SMK tersebut ditandai banyak yang tidak sepenuhnya 

mengerti tentang kewirausahaan yang diarahkan pihak sekolah, pengetahuan 

kewirausahaan merupakan suatu dasar sebelum terjun ke dunia usaha, serta motivasi 

belajar siswa di sekolah juga dapat menetukan keberhasilan siswa berwirausaha, 

sedangkan motivasi dari dalam diri siswa seperti belum memiliki mental usaha dan 

niat dari diri siswa tersebut untuk terjun kewirausaha, adanya motivasi juga perlu 

dorongan motivasi serta pengetauan kewirausahaan yang dapat menumbuhkan 

keberhasilan suatu usaha. Sedangkan mayoritas lulusan SMK tersebut banyak yang 

memilih bekerja dengan orang lain daibandingkan membuka lapangan kerja sendiri.  

Keberhasilan seorang wirausaha bergantung kepada kemampuan dirinya 

sebagai pengusaha dan tindakan-tindakannya yang pada dasarnya menunjukkan 



 
 

bahwa ia merupakan seorang manajer yang efektif dan efisien. Faktor-faktor yang 

menimbulkan kegagalan dalam kegiatan seorang wirausaha dapat di bedakan kepada 

dua (2) unsur pokok yaitu: kegagalan ketika belum memulai usaha dan kegagalan 

ketika menjalankan usaha. Untuk mewujudkan pembaruan, syarat yang perlu dimiliki 

oleh seorang pengusaha harus memiliki daya cipta dan jiwa wirausaha. 

Dalam paradigma baru pendidikan, tujuan pembelajaran bukan hanya untuk 

mmendapatkan hasil belajar siswa yang tinggi, tetapi meningkatkan keaktifan siswa 

dalam belajar sehingga penting bagi guru untuk mengembangkan pembelajaran yang 

aktif. Pembelajaran aktif bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan semua 

potensi yang dimilki oleh anak didik, sehingga semua anak didik dapat mencapai 

hasil belajar yang memuaskan sesuai dengan karakteristik pribadi yang mereka 

miliki (Suprijino 2010: 6). Di samping itu pembelajaran aktif juga dimaksudkan 

untuk menjaga perhatian siswa atau anak didik agar tetap tertuju pada proses 

pembelajaran. 

Selanjutnya Menurut Buchari, (2010:67) wirausaha adalah orang yang 

kreatif. Modal utama wirausaha adalah kreativitas, keuletan, semangat pantang 

menyerah. Wirausaha yang kreatif takkan habis akal bila mendapat tantangan, 

mereka akan merubahnya menjadi peluang. Pengetahuan kewirausahaan adalah 

keseluruhan apa yang diketahui tentang segala bentuk informasi yang diolah dan 

berproses dalam ranah kognitif berupa ingatan dan pemahaman tentang cara 

berusaha sehingga menimbulkan keberanian mengambil resiko secara rasional dan 



 
 

logis dalam menangani suatu usaha. Pengetahuan kewirausahaan dapat diperoleh 

melalui mata pelajaran kewirausahaan.. 

Tinggi rendahnya kreativitas juga didukung  motivasi wirausaha dan 

memiliki pengetahuan yang siap di dunia usaha. Menurut Fahmi (2013:12) motivasi 

adalah aktivitas perilaku yang bekerja dalam usaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

yang diinginkan. Sedangkan menurut Soroso (Fahmi, 2013:12) motivasi adalah suatu 

set atau kumpulan perilaku yang memberikan landasan bagi seseorang untuk 

bertindak bagi suatu cara yang diarahkan pada suatu cara yang spesifik tertentu. 

Secara umum memang ada hubungan  kuat antara motivasi dan 

kewirausahaan, karena suatu yang mendorong seseorang untuk menjadi 

wirausahawan karena didorong motivasi yang tinggi. Motivasi untuk memulai usaha 

dan siap menghadapi resiko adalah gambaran menuju wirausahawan. (Fahmi, 

2013:13) 

Tinggi rendahnya tingkat berwirausaha yang dimiliki oleh siswa sebenarnya 

ditentukan oleh pengetahuan kewirausahaan. Faktor-faktor lain yang ada di luar diri 

siswa  hanyalah bersifat pendukung. Meskipun  hanya sebagai pendukung, tetapi 

tetap harus diperhatikan. Siswa sebagai calon tenaga kerja yang  dinyatakan siap 

untuk bekerja  biasanya sudah mengalami/melalui berbagai proses baik secarateoritis 

maupun secara praktis. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: ”Pengaruh motivasi dan pengetahuan kewirausahaan 



 
 

terhadap kesiapan mental berwirausaha Pada siswa kelas XI SMK Negeri 1 

Merlung”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka identifikasi masalah 

penelitian ini adalah: 

1. Mental siswa masih kurang dalam berwirausaha 

2. Kurangnya motivasi dari diri siswa 

3. Pengetahuan kewirausahaan masih belum baik 

4. Keinginan berwirausaha masih kurang. 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini yaitu: 

1. Motivasi yang di maksud ialah motivasi siswa dalam berwirausaha. 

2. Pengetahuan yang di maksud pada penelitian ini ialah pengetahuan siswa 

mengenai kewirausahaan. 

3. Kesiapan mental yang di maksud pada penelitian ini ialah kesiapan mental 

siswa berwirausaha. 

 

1.4 Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah terdapat pengaruh motivasi terhadap kesiapan mental berwirausaha 

Pada siswa kelas XI SMK Negeri 1 Merlung? 



 
 

2. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan kewirausahaan terhadap kesiapan 

mental berwirausaha Pada siswa kelas XI SMK Negeri 1 Merlung? 

3. Apakah terdapat pengaruh motivasi dan pengetahuan kewirausahaan terhadap 

kesiapan mental berwirausaha Pada siswa kelas XI SMK Negeri 1 Merlung? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan diadakannya penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kesiapan mental berwirausaha 

Pada siswa kelas XI SMK Negeri 1 Merlung. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan kewirausahaan terhadap kesiapan 

mental berwirausaha Pada siswa kelas XI SMK Negeri 1 Merlung. 

3. Untuk mengetahui pengaruh motivasi dan pengetahuan kewirausahaan 

terhadap kesiapan mental berwirausaha Pada siswa kelas XI SMK Negeri 1 

Merlung. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun 

praktis. Manfaat dari penelitian ini antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan 

ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan dunia pendidikan terutama 



 
 

dalam kaitannya dengan pengetahuan kewirausahaan, motivasi dan 

kesiapan mental siswa SMK. 

b. Untuk lebih mendukung teori-teori yang telah ada sehubungan dengan 

masalah yang dikaji dalam penelitian ini. 

2. Manfaat Praktis 

a. Menambah pengetahuan bagi penulis sebagai tambahan bekal untuk 

terjun dalam dunia kerja dan masyarakat. 

b. Memberikan motivasi bagi siswa untuk senantiasa mengembangkan diri 

dan  meningkatkan kompetensi yang harus dimiliki sebagai bekal untuk 

berkompetensi di dunia usaha. 

c. Sebagai bahan masukan bagi sekolah dalam upaya meningkatkan efisiensi 

dan efektivitas proses pembelajaran sehingga tercapainya kualitas dan 

relevansi pendidikan sesuai kebutuhan masyarakat. 

d. Memberikan motivasi bagi dunia usaha/industri dan masyarakat untuk 

ikut berperan serta dalam meningkatkan kualitas pendidikan, karena 

permasalahan pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi 

menjadi tanggung jawab masyarakat secara keseluruhan termasuk di 

dalamnya adalah dunia usaha/industri. 

 

1.7 Defenisi Oprasional 

1. Motivasi Wirausaha 

Motivasi (motivation) adalah keinginan dalam diri seseorang yang 

menyebabkan persoalan sumber daya manusia yang lain dipengaruhi dan 



 
 

mempengaruhi motivasi orang tersebut bertindak. Adapun indikatornya seperti: 1) 

aktivitas belajar tinggi, 2) tekun dalam bekerja, 3) ulet dalam menghadapi kesulitan, 

4) adanya informasi, 5) adanya umpan balik dan 6) adanya penguatan (Sardiman, 

2001: 91) 

2. Pengetahuan Kewirausahaan 

Pengetahuan kewirausahaan adalah keseluruhan apa yang diketahui tentang 

segala bentuk informasi yang diolah dan berproses dalam ranah kognitif berupa 

ingatan dan pemahaman tentang cara berusaha sehingga menimbulkan keberanian 

mengambil resiko secara rasional dan logis dalam menangani suatu usaha. 

Pengetahuan kewirausahaan dapat diperoleh melalui mata pelajaran kewirausahaan. 

Adapun indikator nya seperti: 1) Pengetahuan mengenai usaha yang akan dirintis. 2) 

Pengetahuan tentang peran dan tanggung jawab. 3) Pengetahuan tentang kepribadian 

dan kemampuan diri. 4) Pengetahuan tentang manajemen dan organisasi bisnis 

(Suryana, 2014: 81) 

3. Kesiapan Mental Berwirausaha 

Mental kewirausahaan adalah sikap seseorang yang memiliki rasa tanggung 

jawab, selalu dinamis, ulet dan gigih. Seorang wirausaha harus memiliki sikap 

mental yang berani menerima kritik saran yang bermanfaat serta berinisiatif untuk 

maju dan melakukan yang terbaik untuk mencapai keberhasilan. Adapun 

indikatornya seperti: 1) Rasa Percaya diri, 2) selalu focus pada sasaran, 3) 

Mempelajari cara mengenali dan mengatasi resiko, 4) Melatih diri untuk bekerja 



 
 

keras, 5) Selalu Mencoba Berinovasi, 6) Memahami semua aspek guna 

meningkatkan rasa tanggung jawab (Nitisusastro, 2010: 82) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa : 

1. Terdapat pengaruh motivasi terhadap kesiapan mental berwirausaha  siswa 

SMK Negeri 1 Merlung sebesar 78,3 %, makin tinggi motivasi semakin tinggi 

pula kesiapan mental berwirausaha. 

2. Terdapat pengaruh pengetahuan kewirausahaan terhadap kesiapan mental 

berwirausaha siswa SMK Negeri 1 Merlung sebesar 78,4 %, semakin tinggi 

pengetahuan ewirausahaan semakin tingi pula kesiapan mental berwirausaha. 

3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi dan pengetahuan 

kewirausahaan  terhadap kesiapan mental berwirausaha pada Siswa Kelas XI 

SMK Negeri 1 Merlung  dengan Besaran dalam Persamaan Regresi sebesar 

63,5%, semakin tinggi motivasi dan pengetahuan kewirausahaan semaikin 

tinggi pula kesiapan mental berwirausaha. 

5.2 Saran 

Dari analisis yang diperoleh peneliti ingin menyampaikan beberapa saran 

sebagai berikut : 

1. Hendaknya siswa menggali lebih dalam potensi berwirausaha dalam diri 

siswa dengan praktik langsung atau mulai berwirausaha. 



 
 

2. Hendaknya siswa lebih meningkatkan interaksi bersama keluarga dan 

mempelajari kiat-kiat berwirausaha. 

3. Hendaknya siswa lebih meningkatkan pengetahuan dan mental berwirausaha 

yang lebih baik lagi 

4. Siswa lebih banyak mengikuti seminar mengenai wirausaha untuk 

menumbuhkan minat berwirausaha dan banyak membaca dan mempelajari 

buku mengenai buku berwirausaha. 
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