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KONTRIBUSI PRESTASI PRAKTIK KEWIRAUSAHAAN TERHADAP 
MINAT BERWIRAUSAHA SISWA KELAS XII BUSANA BUTIK SMK 
NEGERI 1 WONOSARI 

Oleh. apriliana eka safitri nugroho, universitas negeri yogyakarta,aprilianaekasafitri2@gmail.com 

Abstrak  

           Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) prestasi praktik kewirausahaan siswa kelas XII 
busana butik SMK Negeri 1 Wonosari 2) minat berwirausaha siswa kelas XII Busana Butik SMK 
Negeri 1 Wonosari 3) kontribusi praktik kewirausahaan terhadap minat berwirausaha siswa kelas XII 
Busana Butik SMK Negeri 1 Wonosari. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. 
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XII Busana Butik sejumlah 58 siswa. Data diambil 
menggunakan metode dokumentasi dan angket. Validitas instrument angket dilakukan dengan 
pengujian ahli kemudian dicari korelasinya menggunakan rumus korelasi Product Moment dan uji 
reliabilitas menggunakan rumus Alpha Cronbach. Untuk menjawab pertanyaan penelitian 
menggunakan analisis regresi sederhana yang sebelumnya dilakukan uji persyaratan analisis meliputi 
uji normalitas dan linieritas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prestasi praktik berwirausaha siswa 
tergolong tinggi yaitu 33 atau 57% siswa termasuk pada kategori tinggi. Hasil analisis minat 
berwirausaha menunjukan bahwa minat berwirausaha siswa tergolong tinggi yaitu 37.9% siswa. Hasil 
dari koefisien analisis regresi sederhana menghasilkan  rhitung sebesar 0.462 > rtabel 0.254. dengan 
besaran t sebesar 3.896 > ttabel sebesar 2.00. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kontribusi dari 
praktik kewirausahaan terhadap minat berwirausaha , sedangkan besaran koefisien determinasi atau 
R2 sebesar 0.213 dengan nilai 21,3 %, sehingga kontribusi dari prestasi praktik kewirausahaan 
tersebut adalah 21.3%. 

Kata kunci : prestasi praktik kewirausahaan,  minat rerwirausaha, kontribusi prestasi praktik 
kewirausahaan terhadap minat berwirausahan 

CONTRIBUTION OF THE ACHIEVEMENT IN THE ENTREPREUNERSHIP 
PRACTICE ON THE ENTREPRENEURIAL INTEREST OF GRADE XII STUDENTS 
OF BOUTIQUE CLOTHING IN SMK NEGERI 1 WONOSARI 

Abstract 
 

The research aims to investigate: 1) the achievement in the entrepreneurship practice of 
Grade XII of Boutique Clothing in SMK Negeri 1 Wonosari, 2) their entrepreneurial interest, and 3) 
contribution of the entrepreneurship practice to their entrepreneurial interest. This was a quantitative 
descriptive study The research subjects comprised 58 Grade XII students of Boutique Clothing. The 
data were collected through documentation and a questionnaire. The instrument validity was assessed 
by expert judgment and exterbal validity using the Product Moment correlation and the reliability by 
the Cronbach’s Alpha formula. The research questions were answered using the simple regression 
analysis, preceded by analysis prerequisite tests, including tests of normality and linearity. The 
results of the study show that the students’ achievement in the entrepreneurship practice is in the high 
category about 57% students . The results of the analysis on the entrepreneurial interest show that the 
students’ entrepreneurial interest is in the high category, about 37.9% students. The results of the 
simple regression analysis show robtained 0.462>rtable 0.254 with t 3.896>ttable 2.00. Its shows that there 
is a contribution of variable entrepreneurship practice to variable entrepreneurial interest . The 
determination coefficient or R2 is 0.213 with a value of 21.3%, so that the contribution of the 
achievement of the entrepreneurship practice is 21.3%. 

Keywords: achievement in the entrepreneurship practice, entrepreneurial interest, contributing of the 
achievement in the entrepreneurship practice on the entrepreneurial interest  
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PENDAHULUAN  

            Pembelajaran praktik kewirausahaan 

merupakan pembelajaran mengaplikasikan 

pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang 

dimiliki siswa pada suatu kegiatan 

wirausaha agar siswa terdorong untuk terjun 

dalam bidang wirausaha. Pembelajaran 

praktik kewirausahaan yang dilaksanakan di 

SMK Negeri 1 Wonosari adalah kegiatan 

menjual barang-barang atau produk yang 

mengaplikasikan pengetahuan, ketrampilan 

dan sikap tentang wirausaha yang telah 

dipelajari sebelumnya. Kegiatan praktik 

kewirausahaan menghasilkan prestasi yang 

diperoleh sesuai dengan hasil yang dicapai 

siswa. Prestasi praktik kewirausahaan 

diwujudkan berupa nilai. Prestasi yang 

diperoleh oleh siswa diharapkan dapat  

berkontribusi terhadap siswa untuk 

berwirausaha.  

            Sesuai dengan hasil observasi di 

SMK Negeri 1 Wonosari, dirasakan bahwa 

prestasi yang didapat oleh siswa dalam 

praktik kewirausahaan belum optimal 

mempengaruhi minat siswa untuk 

berwirausaha. Hal ini dapat dilihat pada 

tabel data rekap hasil penelusuran sementara 

tamatan SMK Negeri 1 Wonosari.  

Tabel 1. Rekap hasil penelusuran sementara 
tamatan SMK Negeri 1 Wonosari.  

Tahun 
Bekerja di 
DUDI atau 
instansi(%) 

Melanjutkan 
ke perguruan 

tinggi(%) 

Wirausaha 
(%) 

Masa 
tunggu 
untuk 

bekerja 
(%) 

2010 53 % 5 % 0 % 42 % 

2011 29 % 4 % 0 % 67% 

              Berdasarkan data penelusuran 

tersebut diketahui bahwa lulusan SMK 

Negeri 1 Wonosari yang memilih untuk 

berwirausaha dapat dikatakan tidak ada. Hal 

ini membuktikan bahwa praktik 

kewirausahaan yang dilaksanakan belum 

optimal mendorong siswa untuk 

berwirausaha.  

            Dengan latar belakang tersebut 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang : Kontribusi Prestasi Praktik 

Kewirausahaan Terhadap Minat 

Berwirausaha Siswa Kelas XII Busana Butik 

SMK Negeri 1 Wonosari.  

          Kajian teori yang digunakan dalam 

penelitian ini antara lain teori prestasi, 

wirausaha, kewirausahaan, karakteristik 

kewirausahaan, praktik kewirausahaan, 

minat, faktor-faktor yang mempengaruhi 

minat, serta pengukuran minat. Praktik 

adalah praktik-praktik yang dilakukan di 

luar lingkungan sekolah (Noor Fuad dan 

Gofur Ahmad, 2009:153). Kewirausahaan 

adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang 

menjadikan dasar, kiat, dan sumber daya 

untuk mencari peluang menuju sukses. 

(Suryana, 2006:2). Praktik kewirausahaan 

adalah Prestasi praktik kewirausahaan 

adalah hasil penilaian dari kegiatan menjual 

barang atau produk dengan menggunakan 

ketrampilan, pengetahuan dan sikap yang 

telah dipelajari sebelumnya secara 

bersamaan dalam rangka proses 

berwirausaha. Prestasi yang didapat dari 

praktik kewirausahaan adalah berupa nilai. 

Hasil dan pengalaman selama praktik 

kewirausahaan tersebut diharapkan dapat 
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memberikan kontribusi terhadap siswa untuk 

berwirausaha.  Sedangkan  minat merupakan 

kecenderungan dan keinginan yang tinggi 

atau keinginan yang besar terhadap sesuatu 

yang dapat dinyatakan dengan perasaan 

senang terhadap sesuatu (Muhibin Syah, 

2005:35) dan  wirausahawan (entrepreuner) 

adalah orang yang berjiwa berani 

mengambil resiko untuk membuka usaha 

dalam berbagai kesempatan (Kasmir, 

2006:16). Jadi minat berwirausaha adalah 

adalah kecenderungan hati yang mengarah 

pada suatu bidang wirausaha yang dapat 

dinyatakan dengan perhatian dan perasaan 

senang untuk mngelola dan 

mengembangkan bidang wirausaha sehingga 

mengakibatkan seseorang melakukan 

kegiatan-kegiatan kreatif dan inovatif untuk 

menciptakan peluang dalam bidang 

wirausaha guna mencapai tujuan yang 

diharapan. Minat berwirausaha dapat 

berubah-ubah sesuai dengan faktor yang 

mempengaruhinya. minat seseorang terjun 

ke bidang wirausaha dapat dipengaruhi oleh 

banyak faktor yaitu faktor dari dalam dirinya 

(intern) yang terdiri dari faktor bakat, 

kepribadian, serta kemampuan maupun 

faktor dari luar dirinya (faktor ekstern) yaitu 

sarana dan prasarana, pendidikan, 

lingkungan sosial. (Kir Haryana, 1995:10) 

          Tujuan dari penelitian ini antara lain 

untuk 1) mengetahui prestasi praktik 

kewirausahaan siswa kelas XII Busana 

Butik SMK N 1 Wonosari 2) mengetahui  

minat berwirausaha siswa kelas XII Busana 

Butik SMK N 1 Wonosari 3) mengetahui 

kontribusi prestasi praktik kewirausahaan  

terhadap minat berwirausaha siswa kelas XII 

Busana Butik SMK N 1 Wonosari. 

Sedangkan kegunaan penelitian ini antara 

lain 1) bagi sekolah dan guru penelitian ini 

diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan terhadap masalah-masalah 

yang dapat memberi kontribusi terhadap 

minat berwirausaha anak didiknya saat 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar 2) 

bagi siswa penelitian ini dapat memberi 

masukan tentang pentingnya  melaksanakan 

kegiatan praktik kewirausahaan sebagai 

upaya menumbuhkan minat wirausaha 

siswa, dan sebagai ajang latihan sebagai 

seorang wirausaha 3) bagi peneliti dapat 

menambah wawasan bagaimana 

melaksanakan suatu penelitian sehingga 

dapat dijadikan pengalaman untuk 

penelitian-penelitian selanjutnya 

 METODOLOGI PENELITIAN 

 Jenis penelitian  

           Desain penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini bila dilihat dari tingkat 

eksplanasinya merupakan penelitian 

deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang 

menggambarkan suatu keadaan  fenomena 

yang dianalis dengan angka-angka dan 

statistik untuk menentukan hasil penelitian. 

Sedangkan dilihat dari metode penelitian 

tersebut adalah termasuk penelitian ex post 

facto yaitu penelitian yang mana variabel-

variabel bebas telah terjadi ketika peneliti 
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mulai pengamatan variabel terikat dalam 

suatu penelitian (Sukardi, 2011:165). Pada 

penelitian ini keterikatan antar variabel 

sudah terjadi secara alami dan peneliti 

dengan setting tersebut ingin melacak 

kembali kemungkinan apa yang menjadi 

faktor penyebabnya.  

Waktu dan Tempat Penelitian 

          Penelitian ini dilaksanakan di SMK 

Negeri 1 Wonosari, yang berlokasi di Jl. 

Veteran No 1, Wonosari, Yogyakarta 

dengan subyek penelitian siswa kelas XII 

jurusan Busana Butik. Waktu penelitian 

dilaksanakan pada bulan Maret-Desember 

2012 

Subyek Penelitian 

           Subyek penelitian ini adalah siswa 

kelas XII Busana Butik SMK Negeri 1 

Wonosari pada tahun akademik 2012/2013. 

Siswa kelas XII Busana Butik SMK Negeri 

1 Wonosari yang telah melaksanakan 

praktik kewirausahaan.  

Prosedur  

          Penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif. Langkah penelitian deskriptif 

adalah menidentifikasi masalah, membatasi 

dan merumuskan masalah, menentukan 

tujuan dan manfaat penelitian,melakukan 

studi pustaka, menentukan kerangka berfikir 

dan pertanyaan penelitian, menentukan 

metode yang digunakan, mengumpulkan dan 

menganalisis data dan membuat laporan 

penelitian (Nasution,2003:34) 

Data, Instrumen dan Teknik 

Pengumpulan 

          Data yang diambil pada penelitian ini 

adalah data nilai praktik kewirausahaan 

siswa kelas XII Busana Butik SMK Negeri 1 

Wonosari dan data minat berwirausaha 

siswa kelas XII Busana Butik SMK Negeri 1 

Wonosari. Teknik pengumpulan data 

menggunakan dokumentasi untuk 

mengambil data nilai praktik kewirausahaan 

siswa dan angket untuk mengambil data 

minat berwirausaha siswa. Instrumen angket 

menggunakan uji validitas judgment expert 

kemudian dilanjutkan dengan uji coba pada 

responden, kemudian dilanjutkan uji 

korelasi product moment untuk mengetahui 

validitas instrumen. Uji reliabilitas 

menggunakan rumus alpha cronbach untuk 

mengetahui keajegan instrumen tersebut.  

            Untuk mengetahui kontribusi dari 

prestasi praktik kewirausahaan terhadap 

minat berwirausaha siswa kelas XII Busana 

Butik SMK Negeri 1 Wonosari 

menggunakan analisis regresi sederhana.  

Teknik Analisis Data 

           Teknik analisis data menggunakan uji 

analisis regresi sederhana    yaitu untuk 

mengetahui kontribusi dari prestasi praktik 

kewirausahaan terhadap minat berwirausaha 

digunakan uji analisis regresi. Uji analisis 

regresi sederhana dapat dilakukan jika data 
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hasil penelitian telah memenuhi syarat uji 

normalitas dan uji linieritas.  

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

             Berdasarkan data yang diperoleh 

dari hasil analisis penelitian yang dilakukan 

maka dapat diuraikan hasil penelitian 

berikut : 

1. Tingkat prestasi praktik kewirausahaan 

siswa kelas XII Busana Butik SMK 

Negeri 1 Wonosari tahun ajaran 

2012/2013 termasuk dalam kategori 

tinggi ditunjukan dengan nilai praktik 

kewirausahaan siswa golongan tinggi 

sebesar 33 siswa atau 56%.  

2. Minat berwirausaha siswa kelas XII 

Busana butik SMK Negeri 1 Wonosari 

tahun ajaran 2012/2013 termasuk dalam 

kategori tinggi yaitu sebanyak 22 siswa 

atau 37.9%.  

3. Berdasarkan hasil uji analisis regresi 

sederhana menunjukan bahwa r hitung 

sebesar 0.462 dan r tabel 0.254 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan antara kedua variabel prestasi 

praktik kewirausahaan terhadap minat 

berwirausaha  

          Menurut Nurwakhid (1995:12)  minat 

pada dasarnya adalah penerimaan suatu 

hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu 

di luar diri pribadi sehingga kedudukan 

minat tidaklah stabil karena dalam kondisi-

kondisi tertentu, minat dapat berubah-ubah, 

tergantung faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Praktik kewirausahaan 

diharapkan dapat berkontribusi terhadap 

minat berwirausaha siswa karena praktik 

kewirausahaan merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi minat berwirausaha. 

Sesuai dengan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa praktik kewirausahaan 

dinyatakan dalam kategori tinggi sehingga 

memberi kontribusi yang tinggi pula 

terhadap minat berwirausaha siswa karena 

tinggi rendahnya minat seseorang 

tergantung faktor yang mempengaruhinya. 

Berdasarkan analisis terhadap instrumen 

diketahui bahwa indikator yang 

berkontribusi terhadap minat berwirausaha 

yaitu perasaan senang, kemampuan dalam 

pendidikan, motivasi, peluang, pengalaman 

dan lingkungan. Sesuai jawaban responden 

untuk indikator perasaan senang 

mengkontribusi sebesar 14.27%, 

kemampuan dari pendidikan sebesar 

19.23%, motivasi sebesar 16.84%, peluang 

sebesar 13.80%, pengalaman sebesar 17.51 

dan lingkungan sebesar 18.35%. Persentase 

tersebut menunjukkan bahwa indikator 

yang paling tinggi adalah kemampuan dari 

pendidikan. Hal ini menunjukan bahwa 

kemampuan yang diperoleh siswa dari 

lingkungan sekolah cukup besar 

kontribusinya terhadap minat berwirausaha. 

Sementara itu indikator yang paling tinggi 

persentasenya berkontribusi terhadap minat 

berwirausaha sesuai dengan data angket 

siswa adalah kemampuan dari pendidikan 

yaitu 19,23%. hal ini menunjukan bahwa 

kemampuan yang diperoleh oleh siswa 
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dalam lingkungan sekolah berkontribusi 

cukup besar untuk minat siswa untuk 

berwirausaha, karena dengan kemampuan 

dan ketrampilan yang diperoleh siswa pada 

masa sekolah dapat dijadikan bekal siswa 

untuk berwirausaha. Namun pada 

kenyataannya masih belum ada lulusan 

yang memilih untuk berwirausaha. Hal ini 

merupakan suatu permasalahan yang harus 

diselesaikan. Sesuai dengan hasil analisis 

butir instrumen menunjukan bahwa terdapat 

beberapa indikator yang dinilai negatif. Jadi 

pernyataan positif yang dituliskan menjadi 

negatif yaitu 1) siswa kurang termotivasi 

untuk mencoba membuat usaha setelah 

praktik kewirausahaan 2) motivasi guru 

kurang memberi kontribusi siswa untuk 

berwirausaha 3) selama praktik 

kewirausahaan siswa kurang kooperatif 

untuk mencari peluang usaha 4) siswa 

kurang dapat mengelola usaha selama 

melaksanakan praktik kewirausahaan 5) 

siswa kurang tertarik untuk berwirausaha. 

Menjadi seorang wirausaha merupakan 

suatu proses, dengan berjalannya waktu 

dalam proses menjadi wirausaha mint 

berwirausaha seseorang dapat berubah-ubah 

sesuai dengan tinggi rendahnya faktor yang 

berkontribusi didalamnya. 

SIMPULAN DAN SARAN  

Simpulan 

             Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa  

1. Prestasi praktik kewirausahaan siswa 

kelas XII Busana Butik SMK Negeri 1 

Wonosari termasuk dalam kategori tinggi 

33 siswa atau 57%.  

2. Minat berwirausaha siswa kelas XII 

Busana Butik SMK Negeri 1 Wonosari 

termasuk pada kategori tinggi yaitu 22 

siswa atau 37.9 %. 

3. Terdapat kontribusi yang signifikan 

antar prestasi praktik kewirausahaan 

terhadap minat berwirausaha siswa kelas 

XII Busana Butik SMK Negeri 1 

Wonosari.  

Saran  

           Berdasarkan penelitian tersebut, yang 

dapat peneliti sarankan adalah 1) sekolah 

diharapkan lebih meningkatkan dan 

mengembangkan kegiatan praktik 

kewirausahaan, 2) pihak sekolah meneliti 

lebih lanjut apakah yang menjadi penyebab 

lulusan SMK N 1 Wonosari kurang memilih 

untuk berwirausaha, 3) sekolah lebih 

mengembangkan kemampuan yang dapat 

dijadikan bekal siswa untuk berwirausaha, 

lebih meningkatkan  
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