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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran umum SMK Terang Bangsa 

Penelitian ini akan di laksanakan di SMK Kristen Terang Bangsa yang beralamat di Jalan 

Arteri Utara Kompleks Grand Marina Semarang. Sekolah ini memiliki visi untuk menjadikan 

generasi yang takut akan Tuhan dan berdedikasi pada kesejahteraan manusia seutuhnya. Misi 

dari SMK Terang Bangsa yaitu : 

1. Menggali dan memunculkan potensi peserta didik sesuai dengan talenta dan keanggupan 

yang Tuhan berikan 

2. Mengembangkan dan mengarahkan potensi peserta didik untuk menjadi seorang yang ahli 

di bidangnya yang mengasihi Tuhan 

Program pembelajaran yang diterapkan di SMK Terang Bangsa dibagi menjadi empat 

konsentrasi keahlian yaitu 

1. Pemasaran (Konsentrasi keahlian entrepreneurship) 

2. Teknik produksi dan program penyajian pertelevisian 

3. Agribisnis tanaman pangan dan Hortikultura 

4. Teknik pengolahan hasil pangan 

PROGRAM PEMBELAJARAN 

Program pembelajaran Pemasaran (Konsentrasi keahlian entrepreneurship) akan 

dilaksanakan dalam 3 tingkat 

A. Level I semester 1 dan 2 Entrepreneurial Communicator 

B. Level II semester 3 dan 4 Entrepreneurial Leader 
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C. Level III semester 5 dan 6 Entrepreneurial Business Creator 

Program pembelajaran Teknik Produksi dan Program Penyajian Pertelevisian akan 

dilaksanakan dalam 3 tingkat 

A. Level I semester 1 dan 2 Broadcasting Crew 

B. Level II semester 3 dan 4 Broadcasting Director 

C. Level III semester 5 dan 6 Broadcasting Producer 

Program pembelajaran Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura akan dilaksanakan 

dalam 3 tingkat 

A. Level I semester 1 dan 2 Conventional Agribusiness 

B. Level II semester 3 dan 4 Technical Agribusiness 

C. Level III semester 5 dan 6 Agribusniness Innovation 

Program pembelajaran Teknik Pengolahan Hasil Pangan akan dilaksanakan dalam 3 tingkat 

A. Level I semester 1 dan 2 Food Handling and Controling 

B. Level II semester 3 dan 4 Food Production 

C. Level III semester 5 dan 6 Food Creation 

Sumber : Data Sekunder, 2018 

 

B. Karakteristik Responden 

Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu siswa SMK kelas 2 dan kelas 

3 yang masih aktif di tahun ajaran 2017/2018. Jumlah sampel yang diambil dari kedua kelas 

tersebut adalah 100 siswa. Adapun karakteristik sampel berdasar jenis kelamin dapat dilihat 

pada tabel 7 
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Tabel 7 

Karakteristik Responden berdasar Jenis Kelamin di SMK Terang Bangsa 

Karakteristik Frekuensi Persentase (%) 

Laki-laki 59 59 

Perempuan 41 41 

Total 100 100 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 

 

Berdasarkan data pada tabel 7 di atas, terlihat bahwa siswa laki-laki lebih mendominasi 

dibandingkan siswa perempuan dimana siswa laki-laki berjumlah 59 orang (59%) dan siswa 

perempuan sejumlah 41 orang (41%).  
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Selain itu karakteristik berdasarkan kelas yang peneliti ambil juga dapat dilihat pada tabel 

8 

 

Tabel 8 

Karakteristik Responden Berdasarkan Kelas 

Karakteristik Frekuensi Persentase (%) 

Kelas X 49 49 

Kelas XII 51 51 

Total 100 100 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 

 

 

Berdasarkan data dari tabel 8  diatas, terlihat bahwa jumlah siswa yang peneliti ambil di SMK 

Terang Bangsa kelas X sejumlah 49 orang (49 %) dan siswa di kelas XII sejumlah 51 orang 

(51 %). 
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4.2 Pengujian Analisis Regresi Berganda 

Hipotesis yang diajukan : “ Ada pengaruh secara bersama – sama antara faktor internal, 

faktor eksternal, pembelajaran kewirausahaan dan kesiapan  instrument  terhadap tingginya 

minat  berwirausaha siswa SMK”. 

Berdasarkan hipotesis yang telah diajukan tersebut, hasil uji statistik membuktikan bahwa 

R = 0,613; F = 14,269  dan  p = 0,000 ( p < 5%) berarti H5 diterima, ini berarti ada pengaruh 

secara simultan antara antara faktor internal ,  faktor eksternal, pembelajaran 

kewirausahaan dan kesiapan  instrument  terhadap tingginya minat  berwirausaha siswa 

SMK. Adapun sumbangan efektif yang diberikan faktor internal,faktor eksternal, 

pembelajaran kewirausahaan dan kesiapan  instrument  terhadap tingginya minat  

berwirausaha siswa SMK sebesar 37,5 % dan sisanya sebesar 62,5% dipengaruhi oleh 

faktor lainnya yang tidak peneliti teliti.  

Tabel 9. Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Mod
el 

R R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 .613a .375 .349 2.84600 

a. Predictors: (Constant), Kesiapan_Instrumen, Internal, 
Pembelajaran_Kewirausahaan, Eksternal 

 

Tabel 10. Uji Regresi 
ANOVAa 

Model Sum of 
Square

s 

df Mean 
Square 

F Sig. 

1 

Regression 462.315 4 115.579 14.269 .000b 

Residual 769.475 95 8.100   

Total 
1231.79

0 
99    

a. Dependent Variable: Minat_Berwirausaha 

b. Predictors: (Constant), Kesiapan_Instrumen, Internal, 
Pembelajaran_Kewirausahaan, Eksternal 
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Persamaan linear antara faktor internal,faktor eksternal, pembelajaran kewirausahaan dan 

kesiapan  instrument  terhadap minat  berwirausaha pada siswa SMK Terang Bangsa adalah 

: 

Tabel 11. Persamaan Linear 

Variabel 
Unstandardized Coeficients 

B Std. Error 

Constant -4,299 2,257 

Internal 0,167 0,082 

Eksternal 0,449 0,103 

Pembelajaran Kewirausahaan 0,420 0,132 

Kesiapan Instrumen 0,188 0,081 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 

Y = - 4,299 + 0,167 X1 + 0,449 X2 + 0,420 X3 + 0,188 X4 

Keterangan : 

Y = Minat berwirausaha 

X1 = Faktor internal 

X2 = Faktor eksternal 

X3 = Pembelajaran kewirausahaan 

X4 = Kesiapan instrument 

Dimana : 

1) Konstanta (α ) sebesar – 4,299 yang berarti apabila faktor internal ,  faktor eksternal, 

pembelajaran kewirausahaan dan kesiapan  instrument  konstan atau tetap atau sebesar 

0, maka minat berwirauaha akan mengalami penurunan sebesar 4,299 

2) Untuk variable faktor internal  (X1) koefisien regresi adalah 0,167. Hal ini dapat 

diartikan apabila faktor internal (X1) yang meliputi motivasi serta self efficay yang 

tinggi maka minat berwirausaha  yang dirasakan siswa SMK Terang Bangsa juga akan 

semakin meningkat (Y). 
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3) Untuk variable faktor eksternal (X2) koefisien regresi adalah positif  yaitu 0,449. Hal 

ini diartikan apabila adanya dukungan keluarga dan dukungan dari lingkungan sosial 

yang tinggi maka minat berwirausaha  yang dirasakan siswa SMK Terang Bangsa juga 

akan semakin meningkat (Y). 

4) Untuk variable pembelajaran kewirausahaan (X3) koefisien regresi adalah positif yaitu 

0,420. Hal ini diartikan bahwa dengan adanya ketrampilan dan pengalaman yang 

dimiliki siswa dalam berwirausaha maka minat berwirausaha yang dimiliki siswa juga 

akan semankin tinggi pula 

5) Untuk variable kesiapan instrument (X4) koefisien regresi adalah positif yaitu 0,188. 

Hal ini diartikan bahwa kesiapan instrument yang baik berupa adanya akses modal dan 

memiliki jaringan sosial yang luas turut mendukung tingginya minat berwirausaha 

siswa SMK Terang Bangsa. 

Hipotesis 

Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini ada lima hipotesis, diantaranya : 

H1 = Ada pengaruh pengaruh antara  faktor internal terhadap minat berwirausaha siswa 

SMK 

Berdasarkan hipotesis yang telah diajukan tersebut, hasil uji statistik membuktikan bahwa 

t = 2,034 dan  nilai sig = 0,045 ( p < 5%) berarti H1 diterima, ini berarti ada pengaruh 

antara faktor internal terhadap minat berwirausaha pada siswa SMK Terang Bangsa. 

Tabel 12. Uji Hipotesis Faktor Internal*Minat Berwirausaha 

Variabel t sig Keterangan 

Faktor Internal*Minat 

Berwirausaha 

2,034 0,045 (p < 5%) Diterima 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 
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H2 = Ada pengaruh antara faktor eksternal terhadap minat   berwirausaha siswa  SMK 

Berdasarkan hipotesis yang telah diajukan tersebut, hasil uji statistik membuktikan bahwa 

t = 4,372 dan  nilai sig = 0,000 ( p < 5%) berarti H1 diterima, ini berarti ada pengaruh  

antara faktor eksternal terhadap minat berwirausaha pada siswa SMK Terang Bangsa. 

Tabel 13. Uji Hipotesis Faktor Eksternal*Minat Berwirausaha 

Variabel t sig Keterangan 

Faktor Eksternal*Minat 

Berwirausaha 

4,372 0,000 (p<5%) Diterima 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 

H3  = Ada pengaruh antara pembelajaran kewirausahaan terhadap minat berwirausaha 

siswa SMK 

Berdasarkan hipotesis yang telah diajukan tersebut, hasil uji statistik membuktikan bahwa 

t = 3,173 dan  nilai sig = 0,002 ( p < 5%) berarti H3 diterima, ini berarti ada pengaruh 

antara pembelajaran kewirausahaan terhadap minat berwirausaha pada siswa SMK Terang 

Bangsa 

Tabel 14. Uji Hipotesis Faktor Pembelajaran Kewirausahaan*Minat Berwirausaha 

Variabel t sig Keterangan 

Faktor Pembelajaran 

Kewirausahaan*Minat 

Berwirausaha 

3,173 0,002( p < 5%) Diterima 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 

 

H4 = Ada pengaruh antara kesiapan instrument terhadap  minat berwirausaha siswa SMK 

Berdasarkan hipotesis yang telah diajukan tersebut, hasil uji statistik membuktikan bahwa 

t = 2,327 dan  nilai sig = 0,022 ( p < 5%) berarti H4 diterima, ini berarti ada pengaruh 

antara kesiapan instrumen terhadap minat berwirausaha pada siswa SMK Terang Bangsa 
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Tabel 15. Uji Hipotesis Faktor Kesiapan Instrumen*Minat Berwirausaha 

Variabel t sig Keterangan 

Faktor Kesiapan 

Instrumen*Minat Berwirausaha 

2,327 0,022( p < 5%) Diterima 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 

4.3 Pembahasan 

Berdasarkan hipotesis yang telah diajukan hasil uji statistik membuktikan bahwa R = 

0,613; F = 14,269  dan  p = 0,000 ( p < 5%) berarti  diterima, ini berarti ada pengaruh secara 

simultan antara antara faktor internal,  faktor eksternal, pembelajaran kewirausahaan dan 

kesiapan  instrument  terhadap tingginya minat  berwirausaha siswa SMK. Pembahasan 

mengenai kewirausahaan atau entrepreneurship saat ini telah menjadi trending topic di 

berbagai universitas, sekolah, maupun  seminar – seminar motivasi. Banyak manfaat yang bisa 

didapat dengan adanya kegiatan kewirausahaan diantaranya masyarakat dapat mempunyai 

kemampuan untuk menciptakan dan menyediakan produk yang bernilai tambah atau inovasi - 

inovasi yang baru sehingga dapat menjadikan masyarakat lebih kreatif dalam menyampaikan 

ide-ide dan kreasinya. Hasil penelitian ini didukung pula oleh penelitian sebelumnya 

diantaranya : Emilda Jusmin (2012), tentang “Latar belakang keluarga, kegiatan praktik di unit 

produksi sekolah, dan pelaksanaan pembelajaran kewirausahan terhadap kesiapan 

berwirausaha siswa SMK di Kabupaten Tanah Bumbu” memberikan hasil penelitian bahwa 

tingkat kesiapan berwirausaha siswa SMK masih rendah, latar belakang keluarga, kegiatan 

praktik, pelaksanaan pembelajaran kewirausahaan berpengaruh signifikan secara parsial 

maupun simultan terhadap kesiapan berwirausaha. Penelitian lain dari Retno Budi Lestari 

(2012) yang berjudul “Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan terhadap Minat Berwirausaha 

Mahasiswa di STIE MDP, STMIK MDP, dan STIE MUSI” telah memberikan kesimpulan 

bahwa  pendidikan kewirausahaan berpengaruh secara signifikan terhadap minat berwirausaha, 
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dan minat berwirausaha mahasiswa juga diperkuat oleh faktor demografis seperti gender,  

pengalaman kerja,  dan pekerjaan orang tua. 

Penelitian ini merupakan kombinasi dari beberapa penelitian sebelumnya diantaranya 

penelitian Muladi Wibowo (2011), yang berjudul “Pembelajaran Kewirausahaan dan Minat 

Wirausaha Lulusan SMK” menyimpulkan bahwa minat siswa SMK untuk berwirausaha 

setelah lulus sekolah bisa disebabkan oleh faktor internal, faktor eksternal, faktor pembelajaran 

dan faktor kesiapan instrumen. Kegiatan pembelajaran kewirausahaan memberikan kontribusi 

yang paling tinggi terhadap minat siswa SMK di Kota Surakarta untuk berwirausaha setelah 

lulus dari sekolah. Pembelajaran yang dianggap memberikan kontribusi minat siswa meliputi 

praktek kerja industri, mata pelajaran kewirusahaan dan pelatihan sekolah di bidang 

kewirausahaan. Penelitian Nurul Indarti & Rokhima Rostiani (2008) tentang “Intensi 

Kewirausahaan Mahasiswa : Studi Perbandingan antara Indonesia, Jepang dan Norwegia” 

menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi intensi kewirausahaan berbeda antara 

satu Negara dengan Negara lainnya, dimana variable yang paling menentukan  intensi 

kewirausahaan yaitu kepribadian, kesiapan instrument dan demografi. Penelitian dari Yudi 

Siswadi (2013), yang berjudul “Analisis Faktor Internal, Faktor Eksternal, dan Pembelajaran 

Kewirausahaan yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa dalam Berwirausaha” juga menyatakan 

bahwa ada pengaruh yang signifikan antara ketiga variable bebas tersebut dengan minat 

mahasiswa dalam berwirausaha. Serta penelitian dari Bambang Supriyatno (2017) tentang 

“Pengaruh Kepercayaan  diri dan Motivasi terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa Program 

Studi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Negeri” yang menghasilkan kepercayaan diri dan 

motivasi berpengaruh positif terhadap minat berwirausaha mahasiswa.  

 

 

 




