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SARI 
Aris Subandono. Pengaruh Pembelajaran Life Skill Diklat Kimia Produktif dan 
Prestasi Belajar Diklat Kewirausahaan Terhadap Minat Berwirausaha pada 
Siswa SMK Kimia Industri Theresiana Semarang. Skripsi. Jurusan Kimia, 
Fakultas MIPA, Universitas Negeri Semarang. 

SMK Kimia Industri Theresiana dalam pembelajarannya lebih membekali 
peserta didik untuk menjadi tenaga menengah di bidang kimia industri. Kegiatan 
pembelajarannya lebih banyak memberikan bekal dengan mata diklat produktif 
kimia, di samping diklat adaptif dan normatif. Pembelajaran diklat kimia produktif 
lebih banyak menggunakan pendekatan life skill karena mengupas tentang kimia yang 
berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari di industri, sedangkan mata diklat 
kewirausahaan (adaptif) hanya mendapat proporsi yang lebih sedikit dan terpisah dari 
pembelajaran life skill tersebut, sehingga  diprediksi menjadi penyebab mengapa 
lulusannya lebih berorientasi pada kerja dan hanya sedikit sekali yang berusaha untuk 
berwirausaha. Ada indikasi bahwa minat Siswa untuk berwirausaha relatife rendah, 
sehingga perlu dikaji apakah ada pengaruh pembelajaran life skill diklat kimia 
produktif dan prestasi belajar diklat kewirausahaan terhadap minat berwirausaha 
Siswa. 

Populasi dalam penelitian ini adalah Siswa kelas X dan XI SMK Kimia Industri 
Theresiana Semarang tahun ajaran 2006/2007 sebanyak 210 Siswa. Sampel diambil 
secara proporsional random sampling sebanyak 138 Siswa. Variabel yang yang 
diteliti adalah pembelajaran life skill diklat kimia produktif dan prestasi belajar diklat 
kewirausahan sebagai variabel bebas dan minat berwirausaha sebagai variabel terikat. 
Data diambil dengan teknik dokumentasi dan angket, serta dianalisis menggunakan 
regresi ganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran life skill 
tergolong kurang baik. Sebanyak 58,70% Siswa memandang bahwa pelaksanaan 
pembelajaran life skill pada mata diklat kimia produktif masih tergolong kurang baik. 
Pembelajaran lebih menekankan kecakapan akademik, namun belum sepenuhnya 
melatih kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan vokasional secara baik. 
Prestasi belajar mata diklat kewirausahaan tergolong baik. Sebanyak 54,35% Siswa 
memperoleh prestasi baik (antara 76-89) dan 45,65% Siswa memperoleh prestasi 
cukup (antara 60-75). Minat berwirausaha tergolong baik. Sebanyak 69,57% Siswa 
memiliki minat berwirausaha yang baik, karena memiliki kepercayaan diri baik, 
berorientasi pada tugas dan hasil, memiliki keberanian mengambil Risiko, 
kepemimpinan dan orisinil. Hasil analisis regresi menunjukkan pelaksanaan 
pembelajaran life skill berpengaruh positif terhadap minat berwirausaha dengan 
pvalue = 0,01 < 0,05, namun prestasi belajar kewirausahaan tidak berpengaruh 
terhadap minat berwirausaha dengan signifikansi 0,11 > 0,05.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran life skill 
diklat kimia produktif berpengaruh positif terhadap minat berwirausaha, sedangkan 
prestasi belajar diklat kewirausahaan tidak berpengaruh. Disarankan kepada guru 
mata diklat perlu mengembangkan atau melatih Siswa tentang kecakapan personal, 
sosial dan kecakapan vokasional serta perlu mengintegrasikan materi kewirausahaan 
dalam pembelajaran diklat kimia produktif. 

Kata Kunci: Life Skill, Kewirausahaan, Minat Berwirausaha 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Semakin maju suatu negara, semakin banyak orang terdidik dan banyak pula 

orang yang menganggur, maka semakin dirasakan pentingnya wirausaha, sebab 

kemampuan pemerintah sangat terbatas dalam hal anggaran belanja, personalia, 

dan pengawasan sehingga tidak akan dapat menggarap semua aspek 

pembangunan, sehingga wirausaha merupakan potensi pembangunan. 

Menghadapi kenyataan itu Sekolah Menegah Kejuruan sebagai bagian dari 

sistem pendidikan menengah yang ikut berperan dalam mencetak generasi muda 

pengisi pembangunan, sudah seharusnya mampu menyiapkan sumber daya 

manusia yang dimaksud. Hal ini sesuai dengan tujuan khusus yang ada dalam 

kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (2004:7) yang menyebutkan bahwa, 

Sekolah Menengah Kejuruan bertujuan untuk : 

1. Menyiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, mampu 
bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada di dunia usaha 
dan dunia industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai 
dengan kompetensi dalam program keahlian yang dipilihnya. 

2. Membekali peserta didik agar mampu memilih karier, ulet dan gigih 
dalam berkompetensi, beradaptasi di lingkungan kerja, dan 
mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahlian yang 
diminatinya. 

3. Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan 
seni agar mampu mengembangkan diri di kemudian hari baik secara 
mandiri maupun melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

4. Membekali peserta didik dengan kompetensi-kompetensi yang sesuai 
dengan program keahlian yang dipilih. 
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Berdasarkan tujuan tersebut maka dapat diartikan bahwa siswa SMK 

dibekali dengan berbagai pengetahuan, teknologi dan keterampilan khusus yang 

dapat dijadikan modal atau pendorong untuk menjadi seorang wirausaha. 

Adapun pihak sekolah kejuruan berperan untuk memberikan pengetahuan 

yang dibutuhkan oleh siswa, terutama tentang pendidikan kecakapan hidup agar 

siswa mempunyai bekal tentang kecakapan dan keterampilan untuk digunakan 

dalam kehidupannya, diarahkan menuju kemandirian untuk dapat melakukan 

usaha sendiri. Sekolah Menengah Kejuruan dan SMK Kimia Industri Theresiana 

dalam pembelajarannya  lebih banyak memberikan bekal dengan mata diklat 

produktif, di samping diklat adaptif dan normatif. Pembelajaran diklat produktif 

lebih banyak menggunakan pendekatan life skill karena berkaitan erat dengan 

kehidupan sehari-hari,  

SMK Kimia Industri Theresiana Semarang merupakan satu diantara SMK 

bidang kimia teknologi yang ada di Jawa Tengah selain SMK bidang kimia di 

Surakarta. SMK ini selalu berupaya untuk melaksanakan fungsi SMK dengan 

sebaik-baiknya dari segi pengajaran maupun pembekalan praktek pada siswanya 

agar tujuan SMK dapat tercapai dengan baik pula. SMK ini selalu berusaha untuk 

dapat mencetak generasi muda yang memiliki kompetensi terutama pada bidang 

kimia teknologi yang dapat digunakan sebagai tenaga terampil menengah di 

banyak perusahaan. Sebagian besar lulusannya lebih banyak tertampung di 

perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan kimia dan jarang lulusan tersebut 

mencoba melakukan wirausaha di bidang kimia (hasil wawancara dengan wakil 

kepala SMK Kimia Industri Theresiana Semarang).   
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B. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah yaitu” 

Adakah pengaruh pembelajaran life skill mata diklat produktif kimia dan prestasi 

belajar mata diklat kewirausahaan terhadap minat berwirausaha siswa SMK 

Kimia Industri Theresiana Semarang?”.  

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang penulis kemukakan, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembelajaran life 

skill mata diklat produktif kimia dan prestasi belajar mata diklat kewirausahaan 

terhadap minat berwirausaha siswa SMK Kimia Industri Theresiana Semarang. 

D. Manfaat penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan manambah pengetahuan penulis dan dapat 

sebagai alat untuk mentransformasikan ilmu yang didapat di bangku 

kuliah dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. 

b. Menjadi bahan acuan bagi peneliti lain yang berminat meneliti   

permasalahan yang terkait dengan penelitian ini 

c. Memberikan informasi dalam mengembangkan teori yang berkaitan 

dengan wirausaha. 

2. Manfaat Praktis 

a.  Bagi siswa 

Memberikan masukan bagi siswa agar mampu mengambil langkah-

langkah yang tepat dalam upaya meningkatkan perhatian pada bidang 
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kewirausahaan yang berguna praktis untuk kehidupannya sehingga 

mendorong minat untuk berwirausaha. 

b. Bagi guru  

Penelitian ini dapat memberikan masukan dalam menentukan langkah-

langkah yang tepat untuk membantu peningkatan program pengajaran 

kewirausahaan agar dapat meningkatkan minat berwirausaha siswa. 

c. Bagi pengelola pendidikan kejuruan 

Penelitian ini membantu informasi yang bermanfaat sebagai bahan 

pertimbangan untuk mengambil kebijakan sekolah dalam rangka 

menggerakkan minat berwirausaha siswa . 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS DAN HIPOTESIS 

A. Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill) 

Pendidikan kecakapan hidup seperti yang tertuang dalam “ Konsep 

Pendidikan Kecakapan Hidup” (Depdiknas, 2003) adalah Kemampuan dan 

keberanian untuk menghadapi problema kehidupan, kemudian secara proaktif dan 

kreatif, mencari dan menemukan solusi untuk mengatasinya. Kecakapan hidup 

dapat dipilah menjadi dua jenis utama, yaitu : 

a. Kecakapan hidup yang bersifat generik (generic life skill/GLS), yang 

mencakup kecakapan personal (personal skill /PS) dan kecakapan sosial 

(sosial skill / SS). Kecakapan personal mencakup kecakapan akan kesadaran 

diri atau memahami diri  (self awareness) dan kecakapan berfikir (thinking 

skill), sedangkan kecakapan sosial mencakup kecakapan berkomunikasi 

(communication skill) dan kecakapan bekerja sama (collaboration skill). 

b. Kecakapan hidup Spesifik (specifik life skill /SLS), yaitu kecakapan untuk 

menghadapi pekerjaan atau keadaan tertentu, yang mencakup kecakapan 

akademik (academic skill) atau kecakapan intelektual dan kecakapan 

Vokasional (Vocational skill). Kecakapan akademik terkait dengan bidang 

pekerjaan yang lebih memerlukan pemikiran, sehingga mencakup kecakapan 

mengidentifikasi variabel dan hubungan antara yang satu dengan lainnya 

(identifying variables and describing relationship among them), kecakapan 

merumuskan hipotesis (constructing hypotheses), dan kecakapan merancang 

dan melaksanakan penelitian (designing reasearch). Kecakapan Vokasional 

terkait dengan bidang pekerjaan yang lebih memerlukan ketrampilan motorik. 



 

 

 

 

Kecakapan Vokasional mencakup kecakapan vokasional dasar (basic 

vocational skill) dan kecakapan vokasional khusus (occupational skill). Secara 

skematik, rincian kecakapan hidup ditunjukkan pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema Terinci Kecakapan Hidup 
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Kecakapan kesadaran diri pada dasarnya merupakan penghayatan diri 

sebagai hamba Tuhan Yang Maha Esa, sebagai anggota masyarakat dan warga 

negara, sebagai bagian dari lingkungan, serta menyadari dan mesnyukuri 

kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, sekaligus menjadikannya sebagai modal 

untuk meningkatkan diri sebagai individu yang bermanfaat bagi diri sendiri 

maupun lingkungannya. 

Dengan kesadaran diri sebagai hamba Tuhan, seseorang akan terdorong 

untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaanya, serta mengamalkan 

ajaran agama yang diyakininya. Pendidikan agama bukan dimaknai sebagai 

pengetahuan semata, tetapi sebagai tuntutan bertindak dan berperilaku, baik dalam 

hubungan antara dirinya dengan Tuhan Yang Maha Esa, maupun hubungan antara 

manusia dengan alam lingkungannya. Dengan kesadaran diri seperti itu, nilai-nilai 

agama dijadikan sebagai “roh” dari mata pelajaran lainnya. 

Kecakapan kesaadaran diri tersebut dapat dijabarkan menjadi : (1) kesadaran 

diri sebagai hamba Tuhan, makhluk sosial, serta makhluk lingkungan, dan (2) 

kesadaran akan potensi yang dikaruniakan oleh Tuhan, baik fisik maupun 

psikologik. 

Kesadaran diri terhadap Tuhan diharapkan mendorong yang bersangkutan 

untuk beribadah sesuai dengan tuntutan agama yang dianut, berlaku jujur, bekerja 

keras, disiplin dan amanah terhadap kepercayaan yang dipegangnya. Bukankah 

prinsip itu termasuk bagian dari akhlak yang diajarkan oleh semua Agama dan 

Kewarganegaraan menanamkan prinsip-prinsip seperti itu, dan bersama guru mata 

pelajaran lain mengimplementasikan dalam pelaksanaan kegiatan belajar 

mengajar dan kehidupan sehari-hari di sekolah. 



 

 

 

 

Kesadaran diri bahwa manusia sebagai makhluk sosial akan mendorong 

yang bersangkutan untuk berlaku toleran kepada sesama, suka menolong dan 

menghindari tindakan yang menyakiti orang lain. Bukankah memang Tuhan YME 

menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling menghormati 

dan saling membantu ? bukankah heterogenitas itu harmoni kehidupan yang 

seharusnya disinergikan?  Nah, jika sikap itu bersumber dari kesadaran diri, maka 

pengawasan dari pihak lain menjadi tidak lagi penting, karena setiap orang akan 

mengontrol dirinya sendiri. 

Kesadaran diri sebagai makhluk lingkungan merupakan kesadaran bahwa 

manusia diciptakan Tuhan YME sebagai kholifah di muka bumi dengan amanah 

memelihara lingkungan. Dengan kesadaran itu, pemeliharaan lingkungan bukan 

sebaggai beban, tetapi sebagai kewajiban ibadah kepada Tuhan YME, sehingga 

setiap orang akan terdorong untuk melaksanakan. 

Kesadaran diri akan potensi yang dikaruniakan Tuhan kepada kita 

sebenarnya merupakan bentuk syukur kepada Tuhan. Dengan kesadaran itu, siswa 

akan terdorong untuk menggali, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan 

potensi yang dikaruniakan oleh Tuhan, baik berupa fisik maupun psikologik. Oleh 

karena itu, sejak dini siswa perlu diajak mengenal apa kelebihan dan kekurangan 

yang dimiliki (sebagai karunia Tuhan) dan kemudian mengoptimalkan kelebihan 

yang dimiliki dan memperbaiki kekurangannya. Jika siswa menyadari memiliki 

potensi olahraga, diharapkan akan terdorong untuk mengembangkan potensi 

tersebut menjadi olahragawan yang berprestasi.  

Kecakapan berpikir pada dasarnya merupakan kecakapan menggunakan 

pikiran/rasio kita secara optimal. Kecakapan berpikir mencakup antara lain 



 

 

 

 

kecakapan menggali dan menemukan informasi, kecakapan mengolah informasi 

dan mengambil keputusan secara cerdas, serta kecakapan memecahkan masalah 

secara arif dan kreatif. Kecakapan menggali dan menemukan informasi 

memerlukan kecakapan dasar, yaitu membaca, menghitung dan melakukan 

observasi. Oleh karena itu, anak belajar membaca bukan sekedar membunyikan 

huruf dan kalimat, tetapi mengerti maknanya, sehingga yang bersangkutan dapat 

mengerti informasi apa yang terkandung dalam bacaan tersebut. 

Kecakapan melakukan observasi sangat penting dalam upaya menggali 

informasi. Observasi dapat dilakukan melalui pengamatan fenomena alam 

lingkungan, melalui berbagai kejadian sehari-hari, peristiwa yang teramati 

langsung maupun dari berbagai media cetak dan elektronik, termasuk internet. 

Seringkali kita melihat banyak hal, tetapi apa yang kita lihat tidak menjadi 

informasi yang bermakna, karena kita sekedar melihat dan tidak memaknai apa 

yang dilihat itulah yang disebut observasi. Kata – kata  bijak : “siapa yang 

menguasai informasi akan memenangkan suatu kompetisi” perlu dikembangkan 

dalam pendidikan. 

Agar informasi yang terkumpul lebih bermakna harus diolah. Hasil olahan 

itulah yang sebenarnya dibutuhkan oleh manusia. Oleh karena itu, kecakapan 

berpikir tahap berikutnya adalah kecakapan mengolah informasi. Mengolah 

informasi artinya memproses informasi tersebut menjadi simpulan. Sebagai 

contoh, jika kita memiliki banyak informasi tentang harga buku yang sedang kita 

cari, kita harus mengolahnya menjadi simpulan buku di toko mana yang paling 

murah, yang mutunya paling baik, yang mudah dicapai dari tempat tinggal, dan 

sebagainya. 



 

 

 

 

Untuk dapat mengolah suatu informasi diperlukan kemampuan 

membandingkan, membuat perhitungan tertentu, membuat analogi, sampai 

membuat analisis sesuai dengan informasi yang diolah maupun tingkatan 

simpulan yang diharapkan. Oleh karena itu kemampuan – kemampuan tersebut 

penting untuk dikembangkan melalui mata pelajaran yang sesuai. Melalui mata 

pelajaran biologi, siswa dapat menyimpulkan buah apa yang kandungan 

vitaminnya banyak, harganya relatif murah dan mudah didapat. Dengan prinsip 

serupa, mata pelajaran lainnya juga dapat mengembangkan kecakapan mengolah 

informasi. 

Jika informasi telah diolah menjadi suatu simpulan, maka tahap berikutnya 

orang harus mengambil keputusan berdasarkan simpulan tersebut. Fakta 

menunjukkan seringkali orang takut mengambil keputusan karena takut 

menghadapi risiko yang muncul, pada hal informasi untuk dasar pengambilan 

keputusan telah tersedia. 

Dalam kehidupan sehari-hari, betapapun kecilnya, kita selalu dituntut untuk 

mengambil keputusan. Misalnya siswa harus mengambil keputusan untuk 

membali buku atau memfotocopi buku teman. Ibu rumah tangga harus mengambil 

keputusan memasak apa untuk hari minggu. Ketika seseorang menjadi pimpinan , 

baik organisasi formal maupun tidak formal, maka salah satu tugas pokoknya 

adalah membuat membuat keputusan. Oleh karena itu, siswa perlu belajar 

mengambil keputusan dan belajar mengelola risiko, melalui simpulan-simpulan 

analisis informasi. 

Setiap saat orang menghadapi masalah yang harus dipecahkan. Pemecahan 

masalah yang baik tentu berdasarkan informasi yang cukup dan telah diolah dan 



 

 

 

 

dipadukan dengan hal-hal lain yang terkait. Pemecahan masalah memerlukan 

kreativitas dan kearifan. Kreativitas untuk menemukan pemecahan yang efektif 

dan efisien, sedangkan kearifan diperlukan karena pemecahan harus selalu 

memperhatikan kepentingan berbagai pihak dan lingkungan sekitarnya. Oleh 

karena itu sejak dini, siswa perlu belajar memecahkan masalah, sesuai dengan 

tingkat berpikirnya. 

Untuk memecahkan masalah memang dituntut kemampuan berpikir rasional, 

berpikir kreatif, berpikir alternatif, berpikir sistem, berpikir lateral dan sebagainya. 

Oleh karena itu, pola berpikir tersebut perlu dikembangkan di sekolah dan 

kemudian diaplikasikan dalam bentuk pemecahan masalah. Model pembelajaran 

pemecahan masalah (problem based instruction) dapat diterapkan untuk maksud 

tersebut. 

Kecakapan sosial atau kecakapan antar personal mencakup antara lain 

kecakapan komunikasi dengan empati dan kecakapan bekerjasama. Empati, sikap 

penuh pengertian dan seni komunikasi dua arah perlu ditekankan karena yang 

dimaksud berkomunikasi disini bukan sekedar menyampaikan pesan, tetapi isi 

pesannya sampai dan disertai dengan kesan baik yang dapat menumbuhkan 

hubungan harmonis. Komunikasi dapat melalui lisan atau tulisan. Untuk 

komunikasi lisan, kemampuan mendengarkan dan menyampaikan gagasan secara 

lisan perlu dikembangkan. Kecakapan mendengarkan dengan empati akan 

membuat orang mampu memahami isi pembicaraan orang lain, sementara lawan 

bicara merasa diperhatikan dan dihargai. Kecakapan menyampaikan gagasan 

dengan empati, akan membuat orang dapat menyampaikan gagasan dengan jelas 

dan dengan kata-kata santun, sehingga pesannya sampai dan lawan bicara merasa 



 

 

 

 

dihargai. Dalam tahapan lebih tinggi, kecakapan menyampaikan gagasan juga 

mencakup kemampuan meyakinkan orang lain. 

Menyampaikan gagasan, baik secara lisan maupun tertulis, juga memerlukan 

keberanian. Keberanian seperti itu banyak dipengaruhi oleh keyakinan diri dalam 

aspek kesadaran diri. Oleh karena itu, perpaduan antara keyakinan diri dan 

kemampuan berkomunikasi akan menjadi modal berharga bagi seseorang untuk 

berkomunikasi dengan orang lain. 

Kecakapan kerjasama tidak hanya antar teman kerja yang “setingkat” tetapi 

juga dengan atasan dan bawahan. Dengan rekan kerja yang setingkat, kecakapan 

kerjasama akan menjadikan seseorang sebagai teman kerja yang terpercaya dan 

menyenangkan. Dengan atasan, kecakapan kerjasama akan menjadikan seseorang 

sebagai staf yang terpercaya, sedangkan dengan bawahan akan menjadikan 

seseorang sebagai pimpinan tim kerja yang berempati kepada bawahan. 

Kecakapan hidup yang bersifat spesifik diperlukan seseorang untuk 

menghadapi problema bidang khusus tertentu. Untuk mengatasi problema mobil 

yang mogok tentu diperlukan kecakapan khusus tentang mesin mobil. 

Pemecahkan masalah dagangan yang tidak laku, tentu diperlukan kecakapan 

khusus tentang mesin mobil, sedangkan memecahkan masalah dagangan yang 

tidak laku, tentu diperlukan kecakapan pemasaran. Lain hal melakukan 

pengembangan biologi molekuler tentunya diperlukan keahlian dibidang 

bioteknologi. 

Kecakapan hidup spesifik biasanya terkait dengan bidang pekerjaan, atau 

bidang kejuruan yang ditekuni atau akan dimasuki. Kecakapan hidup seperti itu 

kadang-kadang juga disebut dengan kompetensi teknis dan itu sangat bervariasi, 



 

 

 

 

tergantung kepada bidang kejuruan dan pekerjaan yang akan ditekuni. Namun 

demikian masih ada, kecakapan yang bersifat umum, yaitu bersikap dan berlaku 

produktif. Artinya, apapun bidang kejuruan atau pekerjaan yang dipelajari, 

bersikap dan berperilaku produktif harus dikembangkan. 

Bidang pekerjaan biasanya dibedakan menjadi pekerjaan yang lebih 

menekankan pada ketrampilan manual dan bidang pekerjaan yang menekankan 

pada kecakapan berpikir. Terkait dengan itu, pendidikan kecakapan hidup yang 

bersifat spesifik juga dapat dipilah menjadi kecakapan akademik dan kecakapan 

vokasional.  

Kecakapan akademik yang seringkali juga disebut kecakapan intelektual 

atau kemampuan berpikir ilmiah pada dasarnya merupakan pengembangan dari 

kecakapan berpikir pada GLS. Jika kecakapan berpikir pada GLS masih bersifat 

umum, kecakapan akademik sudah lebih mengarah kepada kegiatan yang bersifat 

akademik/keilmuan. Hal itu didasarkan pada pemikiran bahwa bidang pekerjaan 

yang ditangani memang lebih memerlukan kecakapan berpikir ilmiah. Kecakapan 

akademik mencakup antara lain kecakapan melalui identifikasi variabel dan 

menjelaskan hubungannya pada suatu fenomena tertentu (identifying variables 

and describing relationship among them), merumuskan hipotesis terhadap suatu 

rangkaian kejadian (constructing hypotheses), serta merancang dan melaksanakan 

penelitian untuk membuktikan suatu gagasan atau keingintahuan (designing and 

implementing a research). 

Kata penelitian dan aspek-aspek kecakapan akademik di atas, tidak hanya 

mencakup penelitian eksperimental atau penelitian untuk membuktikan suatu 

hipotesis, tetapi juga penelitian bentuk lainnya, misalnya rancang bangun. 



 

 

 

 

Bukankah dalam rancang bangun, seseorang sebenarnuya juga melakukan 

hipotetik –hipotetik atau bahkan kreasi tertentu yang kemudian dituangkan dalam 

bentuk rancangan, yang diyakini paling sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

Dan tentu saja, kreasi ataupun rancangan tersebut, telah mempertimbangkan 

berbagai factor /variabel yang terkait. Jadi secara esensi, proses rancang bangun 

juga memalui tahapan – tahapan yang mirip dengan penelitian. 

Sebagai kecakapan hidup yang spesifik, kecakapan akademik penting bagi 

orang-orang yang akan menekuni pekerjaan yang menekankan pada kecakapan 

berpikir. Oleh karena itu kecakapan akademik lebih cocok untuk jenjang SMA 

dan program akademik di universitas. Namun perlu diingat, para ahli meramalkan 

di masa depan akan semakin banyak orang yang bekerja dengan profesi yang 

terkait dengan mind worker dan bagi mereka itu belajar melalui penelitian menjadi 

kebutuhan sehari-hari. Tentu riset dalam arti luas, sesuai dengan bidangnya. 

Pengembangan kecakapan akademik yang disebutkan di atas, tentu disesuaikan 

dengan tingkat berpikir siswa dan jenjang pendidikan. Namun perlu disadari 

bahwa kecakapan itu dapat dikembangkan melalui berbagai mata pelajaran/mata 

kuliah di berbagai jenjang pendidikan. Melalui mata pelajaran Ekonomi, siswa 

dapat belajar mengidentifikasi variabel apa saja yang mempengaruhi harga gabah, 

kemudian mempelajari hubungan antar variabel tersebut, merumuskan hipotesis, 

merancang penelitian untuk membuktikan, bahkan sampai melaksanakannya 

sesuai dengan tingkatan berpikirnya. Melalui pelajaran Kewarganegaraan, siswa 

dapat belajar mengidentifikasi variabel yang menyebabkan terjadinya tawuran 

antar siswa, mempelajari hubungan antara variabel-variabel tersebut dan mencari 

solusi mengatasinya dengan merumuskan hipotesis-hipotesis, jika salah satu atau 



 

 

 

 

beberapa variabel diberi perlakuan. 

Tentu saja harus disadari bahwa tidak semua aspek dalam kecakapan 

akademik dapat dan perlu dilaksanakan dalam suatu pembelajaran. Mungkin saja 

hanya sampai identifikasi variabel dan mempelajari hubungan antar variabel 

tersebut. Mungkin juga sampai merumuskan hipotesis dan bahkan ada yang dapat 

sampai mencoba melakukan penelitian, sesuai dengan tingkat pendidikannya. Pola 

seperti itu oleh para ahli disebut pola belajar dengan acara meniru bagaimana ahli 

(ilmuwan) bekerja. Pola ini sangat penting bagi siswa atau mahasiswa yang akan 

menekuni pekerjaan yang mengandalkan kecakapan berpikir, karena pola pikir 

seperti ituah yang nantinya digunakan dalam bekerja. 

Kecakapan vokasional seringkali disebut pula dengan kecakapan kejuruan, 

artinya kecakapan yang dikaitkan  dengan bidang pekerjaan tertentu yang terdapat 

di masyarakat. Kecakapan vokasional lebih cocok bagi siswa yang akan menekuni 

pekerjaan yang lebih mengandalkan keterampilan psikomotor dari pada 

kecakapan berpikir ilmiah. Oleh karena itu, kecakapan vokasional lebih cocok 

bagi siswa SMK, kursus keterampilan atau program diploma. 

Kecakapan vokasional mempunyai dua bagian, yaitu: kecakapan vokasional 

dasar dan kecakapan  vokasional khusus yang sudah terkait dengan bidang 

pekerjaan tertentu. Kecakapan dasar vokasional mencakup antara melakukan 

gerak dasar, menggunakan alat sederhana diperlukan bagi semua orang yang 

menekuni pekerjaan manual (misalnya palu, obeng dan tang), dan kecakapan 

membaca gambar sederhana. Disamping itu, kecakapan vokasional dasar 

mencakup aspek sikap taat asas, presisi, akurasi dan tepat waktu yang mengarah 

pada perilaku produktif. 



 

 

 

 

Kecakapan vokasional khusus, hanya diperlukan bagi mereka yang akan 

menekuni pekerjaan yang sesuai. Misalnya menservis mobil bagi yang menekuni,  

pekerjaan di bidang tata boga, dan sebagainya. Namun demikian, sebenarnya 

terdapat satu prinsip dasar dalam kecakapan vokasional, yaitu menghasilkan 

barang atau menghasilkan jasa. Kecakapan akademik dan kecakapan vokasional 

sebenarnya hanyalah penekanan. Bidang pekerjaan yang menekankan ketrampilan 

manual, dalam batas tertentu juga memerlukan kecakapan akademik. Demikian 

sebaliknya, bidang pekerjaan yang menekankan kecakapan akademik, dalam batas 

tertentu juga memerlukan kecakapan vokasional.  

B. Minat Berwirausaha 

Ada beberapa ahli yang mengemukakan tentang minat: 

a. Minat adalah kecenderungan yang agak menetap dalam subyek untuk merasa 

tertarik pada bidang atau hal tertentu atau merasa senang berkecimpung dalam 

bidang itu. (W.S Winkel,1989:30) 

b. Menurut Loekmono (1994: 60-61) mengungkapkan bahwa minat dapat 

diartikan kecenderungan untuk merasa tertarik atau terdorong untuk 

memperhatikan seseorang, sesuatu barang atau kegiatan dalam bidang-bidang 

tertentu. Minat merupakan salah satu hal ikut menentukan keberhasilan 

seseorang dalam segala bidang, baik studi, kerja dan kegiatan-kegiatan 

lain.Minat pada suatu bidang tertentu akan memunculkan perhatian terhadap 

bidang tertentu 

c. Minat merupakan perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari 

perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut dan kecenderungan-



 

 

 

 

kecenderungan lain yang mengarahkan individu pada suatu pilihan tertentu. 

(Andi Mapiare, 1982 : 62) 

Menurut pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa minat merupakan 

kesadaran seseorang yang dapat menimbulkan adanya keinginan. Keinginan yang 

timbul  dalam diri individu tersebut dinyatakan dengan suka atau tidak suka, 

senang atau tidak senang terhadap sesuatu obyek atau keinginan yang akan 

memuaskan kebutuhan. 

Menururt Bygrave dalam Suryana (2003:12) wirausaha adalah orang yang 

memperoleh peluang dan menciptakan suatu organisasi untuk mengejar peluang 

itu. Wirausaha juga dapat diartikan sebagai suatu kemampuan untuk melihat dan 

menilai peluang-peluang bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan 

guna mengambil keuntungan dari padanya dan mengambil tindakan yang tepat 

guna menghasilkan keuntungan dari peluang tersebut ( Meredith, dalam Suryana, 

2003 : 12 ). 

Adapun menurut pendapat Tropman dan Morningstar dalam Nirbito     

(2000: 52) mengemukakan bahwa wirausaha adalah kombinasi dari pemikir dan 

pelaksana yang melihat peluang untuk produk dan jasa baru, suatu pendekatan 

baru, suatu kebijakan baru, atau cara baru untuk memecahkan masalah-masalah 

sekaligus berbuat sesuatu dengan apa yang dilihatnya hingga memberikan suatu 

hasil keuntungan.  

Berdasarkan Inpres RI No 4 tahun 1995 dalam Nirbito (2000 : 57) tentang 

gerakan nasional memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan maka 

konsep wirausaha adalah orang yang mempunyai semangat, sikap, perilaku, dan 



 

 

 

 

kemampuan dalam menangani usaha dan atau kegiatan yang mengarah pada 

upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru 

dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih 

baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. 

Beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa berwirausaha 

adalah suatu kegiatan usaha yang melibatkan kemampuan untuk melihat 

kesempatan-kesempatan usaha yang kemudian mengorganisisr, mengatur, 

mengambil risiko, dan mengembangkan usaha yang diciptakan tersebut guna 

meraih keuntungan. 

Menurut uraian tentang minat dan wirausaha di atas, minat berwirausaha 

adalah kecenderungan hati dalam diri subyek untuk tertarik menciptakan suatu 

usaha yang kemudian mengorganisisr, mengatur, menanggung risiko dan 

mengembangkan usaha yang diciptakannya tersebut. 

Menurut Buchari Alma (2006: 45), seorang wirausaha mempunyai ciri-ciri 

yaitu: percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, berani mengambil risiko, 

mampu memimpin, orisinil, berorientasi ke masa depan dan kreativitas. 

 1. Percaya Diri  

 Kepercayaan diri merupakan suatu panduan sikap dan keyakinan seseorang 

dalam menghadapi tugas atau pekerjaan  ( Soesarsono Wijandi, 1998: 33 ). Dalam 

praktik, sikap dan kepercayaan ini merupakan sikap dan sikap untuk memulai, 

melakukan dan menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang dihadapi. Oleh sebab itu  

Kepercayaan diri memiliki  nilai keyakinan, optimisme, individualitas, dan 

ketidaktergantungan. Seseorang yang memiliki  kepercayaan diri ini bersifat 



 

 

 

 

internal, sangat relatif dan dinamis, dan banyak ditentukan oleh kemampuanya 

untuk memulai, melaksanakan, dan menyelesaikan suatu pekerjaan dengan 

sistematis, berencana, efektif, dan efesien. Kepercayaan diri juga selalu ditunjukan 

oleh ketenangan, ketekunan, kegairahan, dan kemantapan dalam melakukan 

pekerjaan. 

2.  Berorientasi Tugas dan Hasil 

 Seseorang yang  selalu mengutamakan tugas dan hasil, adalah orang yang 

selalu mengutamakan nilai – nilai motif berprestasi, berorientasi pada laba, 

ketekunan dan ketabahan, tekad dan kerja keras, mempunyai dorongan yang kuat, 

energik, dan berinisiatif. Berinisiatif artinya selalu ingin memulai dan memulai. 

Untuk memulai diperlukan niat  dan tekad yang kuat, serta karsa yang besar. 

Sekali sukses atau berprestasi, maka sukses berikutnya akan menyusul, sehingga 

usahanya semakin maju dan semakin berkembang. Dalam kewirausahan, peluang 

hanya diperoleh melalui pelatihan dan pengalaman yang bertahun – tahun, dan 

pengembanganya diperoleh dengan cara disiplin diri, berpikir kritis, tanggap, 

bergairah, dan semangat berprestasi. 

3. Keberanian mengambil Risiko 

 Kemajuan  dan kemampuan untuk mengambil risiko merupakan salah satu 

nilai utama dalam kewirausahaan. Wirausaha yang tidak mau mengambil risiko 

akan sukar  memulai  atau berinisiatif. Menurut Angelita S. Bajaro, ’ seorang 

wirausaha yang berani menanggung risiko adalah orang  yang selalu ingin jadi 

pemenang dan memenangkan dengan cara yang baik”( Yuyun Wirasasmita, 

1994:2 ). Wirausaha adalah orang yang lebih menyukai usaha – usaha yang lebih 



 

 

 

 

menantang untuk mencapai kesuksesan atau kegagalan daripada usaha yang 

kurang menantang. Oleh sebab itu, wirausaha kurang  menyukai risiko  yang 

terlalu rendah atau terlalu  tinggi. Risiko yang terlalu rendah akan memperoleh 

sukses  yang relatif rendah. Sebaliknya, risiko yang tinggi kemungkinan  

memperoleh kesuksesan yang tinggi, tetapi dengan kegagalan yang sangat tinggi. 

Oleh sebab itu, ia akan menyukai risiko yang seimbang (moderat). Dengan 

demikian, keberanian untuk menanggung risiko yang menjadi nilai kewirausahaan  

adalah pengambilan risiko yang penuh dengan perhitungan dan realitis.  Kepuasan 

yang besar apabila berhasil  dalam tugas – tugasnya yang realistis. Situasi risiko 

kecil  dan situasi risiko tinggi  dihindari karena  sumber kepuasan tidak  mungkin 

didapat pada masing – masing tersebut. Artinya, wirausaha menyukai tantangan 

yang sukar namun dapat dicapai (Geoffrey G Meredith, 1999: 37). wirausaha  

menghindari situasi  risiko yang rendah  karena tidak ada tantangan, dan menjahui 

risiko yang tinggi karena ingin berhasil. Dalam situasi risiko dan ketidakpastian 

inilah, wirausaha mengambil keputusan yang mengandung potensi  kegagalan dan 

keberhasilan. Pada  situasi ini, menurut meredith (1996: 38), ada dua alternatif  

atau lebih yang harus dipilih, yaitu alternatif yang mengandung risiko dan 

alternatif  yang konservatif. Pilihan terhadap risiko ini sangat bergantung pada; 

daya tarik setiap alternatif, kesediaan untuk rugi, kemungkinan untuk sukses dan 

gagal. 

4. Kepemimpinan 

 Seseorang wirausaha yang berhasil selalu memiliki  sifat kepemimpinan, 

kepeloporan, keteladanan. Ia selalu ingin tampil berbeda, lebih dulu, lebih 



 

 

 

 

menonjol. Dengan menggunakan kemampuan kreativitas dan inovasi, ia selalu 

menampilkan barang dan jasa – jasa yang dihasilkanya dengan lebih cepat, lebih 

dulu dengan segera berada di pasar. Ia selalu menampilkan produk dan jasa – jasa 

baru yang berbeda sehingga ia menjadi pelopor baik dalam proses produksi 

maupun pemasaran. Ia selalu memanfaatkan perbedaaan sebagai suatu yang 

menambah nilai. Karena itu, perbedaan bagi seseorang yang memiliki jiwa 

kewirausahaan merupakan sumber pembaharuan untuk menciptakan nilai. Ia 

selalu ingin bergaul untuk mencari peluang, terbuka untuk menerima  kritik    dan 

saran yang kemudian di jadikan peluang. Dalam karya dan karsanya, wirausaha 

selalu ingin tampil baru dan di jadikan peluang. Banyak  hasil karya wirausaha  

berbeda dan dipandang baru, seperti  komputer, mobil, minuman, dan produk 

makanan lainya. Contoh sederhana adalah  Toyota yang hampir setahun sekali 

menghasilkan produk  dan asesorisnya berbeda dengan yang sudah ada. Karena 

berbeda, maka akan disebut baru. Akibatnya, nilai jual kijang baru lebih mahal 

daripada kijang lama. Inilah nilai tambah yang diciptakan oleh wirausaha yang 

memiliki kepeloporan. 

5. Berorientasi ke Masa Depan 

 Orang yang berorientasi ke masa depan adalah orang yang memiliki 

persepektif dan pandangan ke masa depan. Karena memiliki pandangan yang jauh 

ke masa depan, maka ia selalu berusaha untuk berkarya dan berkarsa. Kuncinya 

pada kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dengan yang 

sudah ada sekarang. Meskipun dengan risiko yang  mungkin terjadi, ia tetap tabah  

untuk mencari peluang dan tantangan demi pembaharuan masa depan. Pandangan 



 

 

 

 

yang jauh ke depan, membuat wirausaha tidak cepat puas dengan karsa dan karya 

yang sudah ada sekarang. Oleh sebab itu, ia selalu mempersiapkanya dengan 

mencari peluang. 

6. Keorisinilan: Kreativitas dan Inovasi 

 Sifat orisinil ini tidak selalu  ada pada diri seseorang. Yang dimaksud 

orisinil disini adalah ia tidak hanya mengekor pada orang lain, tetapi memiliki 

pendapat sendiri, ada ide yamg orisinil, ada kemampuan untuk melaksanakan 

sesuatu.  

 Orisinil tidak berarti baru sama sekali, tetapi produk tersebut merupakan 

hasil kombinasi baru atau reintegrasi  dari komponen – komponen  yang sudah 

ada, sehingga melahirkan sesuatu yang baru. Bobot  kreativitas orisinil suatu 

produk akan tampak sejauh manakah ia berbeda dari  apa yang sudah ada 

sebelumnya. 

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Berwirausaha 

Minat seseorang terhadap suatu obyek diawali dari perhatian seseorang 

terhadap obyek tersebut. Minat merupakan sesuatu hal yang sangat menetukan 

dalam setiap usaha, maka minat perlu ditumbuh kembangkan pada diri setiap 

siswa. Minat tidak dibawa sejak lahir, melainkan tumbuh dan berkembang sesuai 

dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu: 

a. Kebutuhan Pendapatan 

Pendapatan adalah penghasilan yang diperoleh seseorang baik berupa uang 

maupun barang. Berwirausaha dapat memberikan pendapatan yang dapat 

digunakan untuk memenuhi hidupnya. Keinginan untuk memperoleh pendapatan 



 

 

 

 

itulah yang akan menimbulkan minat seseorang untuk berwirausaha 

b. Harga Diri 

Pada hakekatnya manusia  merasa butuh dihargai dan dihormati oleh orang 

lain. Misal pada Berwirausaha dalam bidang busana dapat digunakan untuk 

meningkatkan harga diri seseorang karena dengan usaha tersebut seseorang akan 

memperoleh popularitas, menjaga gengsi, dan menghindari ketergantungan 

terhadap orang lain. Keinginan untuk meningkatkan harga diri tersebut akan 

menimbulkan seseorang berminat untuk berwirausaha. 

c. Perasaan Senang 

Rasa senang berwirausaha akan diwujudkan dengan perhatian, kemauan, dan 

kepuasan dalam bidang wirausaha. Hal ini berarti rasa senang terhadap bidang 

wirausaha akan menimbulkan minat berwirausaha. Perasaan senang ini dapat 

muncul karena terpengaruh lingkungan seperti lingkungan keluarga dan 

lingkungan sekolahnya.  

d. Peluang 

Peluang merupakan kesempatan yang dimiliki seseorang untuk melakukan 

apa yang diinginkan atau menjadi harapannya. Suatu daerah yang memberikan 

peluang usaha akan menimbulkan minat seseorang untuk memanfaatkan peluang 

tersebut. 

D. Pendidikan Life Skill dalam Dimensi Kewirausahaan di SMK Kimia 

Industri Theresiana Semarang 

Pendidikan life Skill yang dilaksanakan di SMK Kimia Industri lebih 

mentitikberatkan pada keterampilan praktikum (vokasional) dalam bidang kimia 



 

 

 

 

teknologi, yang didukung oleh mata diklat lainnya seperti normatif dan adaptif. 

Kegiatan praktikum yang dilaksanakan dilandasi dengan mata diklat teoritis dalam 

bidang kimia, seperti kimia dasar, kimia fisika, teknologi kimia, operasi teknik 

kimia, mikrobiologi, kimia organik, kimia analisa, penanganan laboratorium yang 

dilaksanakan secara bertahap dalam kurun waktu tiga tahun. Kegiatan 

pembelajaran teoritis ini dilaksanakan selama enam hari setiap minggunya dari 

pukul 07.00 WIB sampai 12.45 WIB, sedangkan untuk kegiatan praktikum 

dilaksanakan dari pukul 13.30 sampai dengan selesai dari hari Senin sampai hari 

Jumat. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan utama untuk membentuk keahlian 

siswa pada bidang kimia. Di satu sisi pembelajaran diklat Mata diklat 

kewirausahaan merupakan mata diklat yang termasuk ke dalam kelompok adaptif 

bersama sama dengan matematika, bahasa Inggris, ekonomi dan komputer 

(Kurikulum SMK 1999:6). Mata diklat kewirausahaan ini diberikan kepada siswa 

SMK Kimia Industri Theresiana sejak kelas X sampai dengan kelas XI. Adapun 

pembagian jam belajar pada kelas X sebanyak 40 jam pembelajaran, kelas XI 

sebanyak 40 jam dan kelas XI sebanyak 32 jam. Setiap tahunnya pembelajaran 

berlangsung minimal 40 minggu dan berarti dalam setiap minggunya hanya 

terdapat satu jam pembelajaran saja untuk mata diklat kewirausahaan ini. Hal ini 

berarti mata diklat kewirausahaan mendapatkan porsi yang  kecil dibandingkan 

dengan mata diklat yang lain. Di samping itu kurikulum yang digunakan tidak 

terintegrasi dengan mata diklat lainnya, artinya mata diklat kewirausahaan 

disampaikan secara terpisah dengan mata diklat produktif lainnya. Dengan kata 

lain SMK Kimia Industri masih menganut pola terpisah. Hal ini sesuai dengan 



 

 

 

 

yang digambarkan oleh Anwar (2004: 96), bahwa pola terpisah adalah 

pembelajaran kewirausahaan yang diprogramkan dan dilaksanakan sendiri dalam 

satu kesatuan program mata diklat. Pada situasi ini, bahan belajar tentang 

kewirausahaan disajikan secara positif atau menampak sebagai bahan belajar 

definitif. Idealnya pendidikan kewirausahaan diajarkan secara teintegrasi dengan 

mata diklat produktif. Bahan ajarnya disajikan secara melebur, menyatu dan 

simultan pada bahan belajar lainnya.  Dengan meleburnya mata diklat 

kewirausahan dengan mata diklat produktif maka diharapkan siswa akan secara 

langsung memperoleh keterampilan vokasional dan sekaligus muncul minat 

kewirausahaannya. Minat siswa untuk mengembangkan ilmu yang ia peroleh 

dalam kehidupan sehari-hari dapat ditingkatkan, dengan kata lain sikap 

kewirausahaan siswa terus dipupuk. 

Sebagai contoh, setelah siswa mempelajari mata diklat tentang kimia 

teknologi dengan mempraktikkan berbagai cara membuat sabun, sampo, semir 

dan bahan-bahan rumah tangga lainnya yang berkaitan dengan kimia, maka 

diharapkan siswa dapat membuat planning tentang usaha yang harus dijalankan. 

Diharapkan dengan mata diklat kewirausahaan secara melebur ini, siswa akan 

mampu memprediksi biaya yang dibutuhkan, keutungan yang diperoleh dan 

jumlah yang harus diproduksi agar mencapai keuntungan, serta strategi pemasaran 

yang harus dijalankan. 

Kondisi tentang pembelajaran di SMK Kimia Industri selama ini lebih 

mengutamakan kecakapan vokasional, sedangkan minat berwirausaha belum 

ditingkatkan. Bagaimana mungkin, seorang guru kewirausahaan yang hanya 



 

 

 

 

diberi waktu satu jam pelajaran untuk membuat model pembelajaran 

kewirausahaan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh siswa. Pada 

pembelajaranya segi kognitif saja yang ia peroleh, sedangkan afektif dan 

psikomotornya belum tersentuh. 

Hal ini menunjukan bahwa betapa pentingnya wirausaha dalam masa 

pembangunan dewasa ini. Jiwa wirausaha sebagai salah satu modal untuk 

berwirausaha perlu ditanamkan pada setiap individu, termasuk pada siswa tingkat 

sekolah menengah, khususnya sekolah menengah kejuruan kelompok Kimia 

Teknologi. Ini dikarenakan bahwa pada sekolah menegah kejuruan ini merupakan 

sekolah tingkat menengah yang telah langsung membekali para siswanya dengan 

berbagai pengetahuan yang diberikan dan keterampilan melalui praktek lapangan, 

sehingga pengetahuan yang diberikan pun telah terarah secara lebih khusus 

kepada penguasaan keterampilan pada bidang tertentu sesuai program 

keahliannya, bukan hanya pengetahuan umum saja seperti layaknya yang 

diberikan pada Sekolah Menengah Atas ( SMA ). Oleh karena itu potensi untuk 

menumbuhkan minat untuk berwirausaha sangat mungkin bagi siswa sekolah 

menengah kejuruan khususnya bagi kelompok kimia teknologi.  

Agar siswa SMK ini memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu 

berwirausaha, maka yang perlu didorong pertama kali adalah minat siswa untuk 

berwirausaha itu sendiri. Dengan adanya minat maka akan mendorong keinginan 

siswa untuk memperhatikan secara sungguh-sungguh bidang wirausaha dan 

nantinya diharapkan dengan minat yang dimilikinya itu akan mau terjun ke dunia 

wirausaha itu sendiri karena telah mengetahui segi keuntungannya dan cara 



 

 

 

 

melakukannya dengan baik 

Untuk menumbuhkan minat dalam berwirausaha pada siswa SMK tersebut 

maka ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan sebagai kontributor untuk 

mempengaruhinya. Menurut Suryana (2003:47) bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi keinginan seseorang untuk berwirausaha adalah faktor pribadi dan 

faktor lingkungan.  

Berdasarkan hal itu maka, faktor yang pertama yaitu bahwa untuk 

menumbuhkan minat dalam berwirausaha yang perlu diperhatikan adalah masalah 

konsep diri siswa itu sendiri sebagai faktor pribadi siswa. Hal ini disebabkan 

karena didalam konsep diri siswa itu sendiri terkandung didalamnya mengenai 

pandangan tentang kondisi fisik, psikologis dan  sikapnya. Sehingga dengan 

adanya konsep diri maka siswa dapat mengenali pribadi, potensi dan 

kelemahannya. Dengan mengetahui semuanya itu, siswa dapat menemukan jati 

dirinya dan mampu meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia mempunyai kemampuan 

yang dapat ia kembangkan sehingga percaya diri akan muncul bahwa ia dapat 

melakukan usaha mandiri tanpa harus selalu mengandalkan orang lain karena 

mampu melihat peluang yang ada untuk dapat berguna bagi kehidupannya.  

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi atau mendukung minat berwirausaha 

adalah berasal dari sekolah itu sendiri, yaitu bahwa pihak sekolah perlu 

membekali pengetahuan tentang kewirausahaan itu sendiri. Melalui pengajaran 

kewirausahaan siswa diajak dan diarahkan agar mereka mampu membuka 

wawasan bahwa betapa berartinya kewirausahaan karena dapat dijadikan potensi 

untuk dapat memberikan kehidupan yang baik pada kondisi dunia pekerjaan 



 

 

 

 

sekarang ini.  

E. Hipotesis 

Berdasarkan kajian dan fakta-fakta pembelajaran yang dilakukan di SMK 

Kimia Industri Theresiana Semarang, dapat diambil dugaan bahwa: Ada pengaruh 

pembelajaran life skill diklat kimia produktif kimia dan prestasi belajar mata diklat 

kewirausahaan terhadap minat berwirausaha. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Populasi Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto,1998:115) Populasi 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas X dan XI SMK Kimia Industri Theresiana 

Semarang Tahun Pelajaran 2006/2007, sebanyak 210 siswa yang terdiri dari 6 

kelas, yaitu kelas X sebanyak 3 kelas dengan jumlah siswa setiap kelasnya 31 

siswa, kelas XI sebanyak 3 kelas dengan jumlah siswa setiap kelasnya 39 siswa. 

Secara lengkap disajikan pada tabel 1. 

Tabel 1.  Daftar Penyebaran Anggota Populasi Siswa  SMK Kimia Industri 
Theresiana Semarang Tahun  2006 / 2007  

  
 

No 
 

Kelas 
 

Jumlah Siswa 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

X-A 
X-B 
X-C 
XI-A 
XI-B 
XI-C 

31 
31 
31 
39 
39 
39 

 Jumlah 210 

B. Sampel Penelitian 

 Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti ( Arikunto,1998: 

117 ). Dalam penelitian ini, pengambilan sampel digunakan dengan menggunakan 

rumus Slovin yaitu : 

n =  21 Ne
N

+
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Keterangan : 
n  =  ukuran sampel 
N =  ukuran polulasi 
e  =  nilai kritis ( batas ketelitian ) yang diinginkan (persen kelonggaran 

ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel populasi ). 
 

Dari keterangan diatas maka dapat diambil sampel sebanyak 138 siswa 

dengan perhitungan sebagai berikut : 

 Populasi ( N ) = 210 siswa 

 Batas kesalahan (e) = 5 % 

 Ukuran sampel (n)  : 

 n    =    21 Ne
N

+
 

 n     =   2)05,0(2101
210

+
 = 138 

 Setelah didapatkan jumlah sampel keseluruhan maka jumlah tersebut 

diproporsionalkan ke dalam tiap kelas yang ada. Agar lebih jelas maka 

perhitungan sampel secara proporsional disajikan pada tabel 2. 

Tabel 2.  Daftar Penyebaran Anggota Sampel  Siswa  SMK Kimia Industri 
Theresiana Semarang Tahun 2006 / 2007 

 
No Kelas Populasi Sampel 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

X-A 
X-B 
X-C 
XI-A 
XI-B 
XI-C 

31 
31 
31 
39 
39 
39 

20 
20 
20 
26 
26 
26 

 Jumlah 210 138 

 

 Adapun pengambilan siswa yang dijadikan sampel pada setiap kelasnya 

digunakan dengan cara : 
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1. Membuat daftar yang berisikan nomor absen/ no urut siswa masing-masing 

2. Memberikan kode berwujud angka pada tiap subyek 

3. menuliskan kode tiap-tiap subyek dalam satu lembar kertas kecil kemudian 

menggulungnya. 

4. Memasukkan gulungan-gulungan kertas ke dalam sebuah kaleng 

5. Mengocok kaleng dan mengambil kertas gulungan secara acak sebanyak yang 

dibutuhkan. 

C. Variabel Penelitian 

Variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi peratian suatu 

penelitian ( Arikunto,1998: 99 ). Pada penelitian ini ada dua macam variabel yaitu 

variabel bebas dan variabel terikat. 

1. Variabel Bebas ( X ) 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah : Pembelajaran  life skill di SMK 

Kimia Industri Theresiana Semarang. Pelaksanaan pembelajaran life skill ini 

terdiri dari  pembelajaran pada mata diklat produktif kimia dan prestasi belajar 

mata diklat  kewirausahaan. Indikator diukur  dengan angket digunakan untuk 

mengetahui  kualitas pembelajaran life skill diklat kimia produktif yang dirasakan 

oleh siswa. Dalam hal ini dapat dilihat dari pembelajaran yang dilakukan apakah 

sudah memunculkan keterampilan kesadaran diri, kecakapan berpikir, kecakapan 

komunikasi, kecakapan bekerja sama, kecakapan mengidentifikasi variabel 

hubungan satu dengan lainnya, kecakapan merumuskan hipotesis, kecakapan 

merancang, kecakapan vokasional dasar dan kecakapan khusus. 
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2. Variabel Terikat ( Y ) 

Faktor variabel terikat dalam penelitian ini adalah minat berwirausaha, 

dengan indikator sesuai dengan ciri-ciri seorang wirausaha menurut menurut 

Buchari Alma (2006: 46) yaitu percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, 

pengambilan risiko, kepemimpinan, berorientasi ke masa depan dan orisinil : 

kreatif dan Inovatif. Yang kemudian ciri – ciri tersebut dijabarkan menjadi  sifat / 

perilaku : kepercayaan dan optimisme, ketidaktergantungan, kepribadian mantap, 

kebutuhan berprestasi, berorientasi pada laba dan hasil, tekun dan tabah, tekad, 

kerja keras, motivasi, energik, penuh inisiatif, mampu mengambil resiko, suka 

pada tantangan, mampu memimpin, dapat bergaul dengan orang lain, menanggapi 

saran dan kritik, pandangan ke depan, perspektif, inovatif, kreatif, fleksibel dan 

pengetahuan. Penjabaran ini kemudian dijadikan indikator skala minat 

berwirausaha. 

D. Metode Pengumpul Data 

1. Metode Angket  

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau 

hal-hal lain yang ia ketahui. ( Arikunto,1998: 140 ). Dalam penelitian ini angket 

digunakan untuk mengetahui kondisi pelaksanaan pembelajaran life skill dan 

minat wirausaha. 
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2. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi digunakan untuk mengetahui tentang pembelajaran life 

skill yang dilakukan di SMK Kimia Industri. Metode dokumentasi ini sifatnya 

sebagai pendukung dari pengambilan data melalui angket.  

E. Ujicoba Instrumen 

Ujicoba instrumen dalam penelitian ini untuk mengetahui instrumen yang 

digunakan valid dan reliabel atau tidak.  

1. Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang sahing mempunyai validitas 

tinggi. 

rxy = 
( )( )

( ){ } ( ){ }2222 ∑∑∑
∑ ∑∑

−−

−

YYNXXN

YXXYN
 

Keterangan : 

N  : jumlah respoden 
∑ X   : skor item 

∑Y   :  skor total 

∑ 2X  : jumlah kuadrat skor item 
∑ 2Y  : jumlah kuadrat skor total 
∑ XY : jumlah perkalian skor item dengan skor total 
rxy    : koefisien korelasi X terhadap Y 
 

Hasil perhitungan dikonsultasikan degan rxy >rrtabel dengan taraf signifikansi 5 % 

maka butir soal dikatakan valid ( Arikunto,1998: 260 ) 
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Hasil ujicoba angket dari 20 item angket pembelajaran life skill diperoleh 19 

item yang valid sedangkan dari 45 item angket minat berwirausaha diperoleh 40 

item yang valid. Lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran. 

2. Reliabilitas 

Suatu instrumen dikatakan reliabel jika tes tersebut dapat dipercaya atau 

stabil dan produktif. Reliailitas instrumen dari penelitian ini dihitung dengan 

menggunakan rumus Alpha karena instrumen yang digunakan berupa angket dan 

skornya ukuran bukan 1 dan 0. 
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⎜
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−⎟⎟
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⎞
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⎛
−

= ∑
2
1

2

11 1
1

b

k
kr  

Keterangan : 

11r  = reliabilitas istrumen 
k = banyaknya butir pertanyaan / banyaknya soal 
∑∂2

b  = jumlah varians soal 
2
1∂  = varians total 

 
 ( Arikunto, 1998: 192 ) 

Hasil analisis reliabilitas diperoleh r11 untuk variabel  pembelajaran life skill 

sebesar 0,81 dan untuk variabel minat berwirausaha sebesar 0,93. 

F. Metode Analisis Data 

Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah 

hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Untuk memperoleh hasil 

analisis yang lebih teliti dan terpercaya, dalam penelitian ini menggunakan 

analisis data dengan menggunakan program komputer Statistical Product and 
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Service Solution (SPSS). Prosedur yang digunakan dalam menganalisis data 

secara statistik adalah sebagai berikut:  

1. Metode analisis Deskriptif 

Analisis ini untuk mendapatkan gambaran penyebaran hasil penelitian 

masing-masing variabel secara kategorial. Analisis deskriptif yang dipakai adalah 

deskriptif persentase. Dalam analisis ini semua skor dari variabel pembelajaran 

life skill dan minat berwirausaha dari setiap sub variabelnya dijumlahkan dan 

dibandingkan dengan skor idealnya sehingga akan diperoleh persentase skor. Dari 

deskriptif persentase inilah selanjutnya dibandingkan dengan kriteria yang 

digunakan dan diketahui tingkatannya. Karena skor tertinggi dari masing-masing 

item adalah 4 dan skor terendahnya 1, maka dapat dihitung:  

Persentase maksimal = 100%  100% x 
4
4

=  

Persentase minimal = 25%  100% x 
4
1

=  

Rentang  = 100% - 25% = 75% 

Panjang kelas interval = 18,75%   
4
%75

=  

Dengan panjang kelas interval 18,75% dan persentase minimal 25%, maka 

diperoleh tingkatan kriteria deskriptif persentase pada tabel 3. 

Tabel 3.  Kriteria Deskirptif Persentase 
 

No Interval persentase skor Kriteria 
1 81,25 - 100 Sangat baik 
2 62,51 – 81,25 Baik  
4 44,76 – 62,50 Kurang baik 
5 25,00 - 43,75 Tidak baik 
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Kriteria ini digunakan untuk setiap variabel maupun sub variabel dalam 

penelitian, karena banyak item yang digunakan dari masing-masing variabel 

maupun sub variabelnya berbeda-beda, sehingga jumlah skor dari masing-masing 

responden harus diubah terlebih dahulu dalam bentuk persentase skor dengan cara 

membandingkan jumlah skor dengan skor idealnya. Skor ideal diperoleh dari 

banyaknya item dikalikan dengan skor ideal yaitu 4. 

Untuk kriteria  mata diklat kewirausahaan digunakan aturan yang berlaku 

dari Diknas untuk mata diklat adaptif disajikan pada tabel 4. 

Tabel 4.  Kriteria Mata Diklat Kewirausahaan 
 

No Interval nilai Kriteria 
1 90-100 Baik sekali (A) 
2 76-89 Baik (B) 
3 60-75 Cukup (C) 
4 < 60 Kurang (D) 

2. Uji Persyaratan 

a. Uji Normalitas Data 

Untuk keperluan analisis data selanjutnya, maka akan lebih mudah dan 

lancar bila variabel-variabel yang diteliti mengikuti distribusi tertentu. Dari teori 

kemungkinan apabila populasi yang diteliti berdistribusi normal maka konklusi 

bisa diterima, tetapi apabila populasi tidak berdistribusi normal maka konklusi 

berdasarkan teori tidak berlaku. Oleh sebab itu, sebelum mengambil keputusan 

berdasarkan teori tersebut perlu diperiksa terlebih dahulu normalitas distribusinya, 

apakah pada taraf signifikansi tertentu atau tidak. Pengujian normalitas data 

dimaksudkan untuk mengetahui normal tidaknya distribusi penelitian masing-

masing variabel penelitian. Uji normalitas data penelitian ini menggunakan uji 
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normalitas Kolmogorov-Smirnof. Data dianalisis dengan bantuan komputer 

program SPSS versi 12 Windows 2000. Dasar pengambilan keputusan 

berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas > 0,05 maka data penelitian 

berdistribusi normal. Di samping menggunakan uji Kolmogorov Smirnov analisis 

kenormalan data ini juga didukung dari Plot of Regression Standardized Residual. 

Apabila grafik yang diperoleh dari output SPSS ternyata diperoleh titik-titik yang 

mendekati garis diagonal, dapat disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi 

normal 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Secara grafis dapat dilihat dari multivariate standardized Scatterplot. Dasar 

pengambilannya apabila sebaran nilai residual terstandar tidak membentuk pola 

tertentu namun tampak random dapat dikatakan bahwa model regresi bersifat 

homogen atau tidak mengandung heteroskedastisitas. 

c. Uji Linieritas 

Uji linieritas merupakan langkah untuk mengetahui status linier tidaknya 

suatu distribusi sebuah data penelitian. Hasil yang diperoleh melalui uji linieritas 

akan menentukan teknik analisis regresi yang akan digunakan. Jika hasil uji 

linieritas merupakan data yang linier maka digunakan analisis regresi linier. 

Sebaliknya jika hasil uji linieritas merupakan data yang tidak linier maka analisis 

regresi yang digunakan nonlinier.  Dasar pengambilan keputusan dari uji ini dapat 

dilihat dari nilai signifikansi. Apabila nilai signifikansi > 0,05 dapat disimpulkan 

bahwa hubungannya bersifat linier. 

 



 38

d. Uji Multikolinieritas 

Uji persamaan selanjutnya adalah uji kolinieritas untuk mengetahui ada 

tidaknya korelasi di antara sesama variabel bebas. Model regresi dalam penelitian 

ini dapat memenuhi syarat apabila tidak terjadi multikolinieritas atau adanya 

korelasi di antara variabel bebas. Pengujian multikolinieritas ini dapat dilihat dari 

nilai variance inflatio factor (VIF). Antara variabel bebas dikatakan 

multikolinieiritas apabila toleransinya < 0,1 dan VIF > 10.  

3. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini meliputi uji parsial dan uji 

simultan. 

a. Uji Parsial 

Pengujian secara parsial digunakan untuk menguji signifikansi koefisien 

regresi maupun korelasi parsial atau hubungan masing-masing variabel bebas (X1 

dan X2,) dengan variabel terikat (Y). Data dianalisis dengan bantuan komputer 

program SPSS versi 12 for Windows 2000. Dasar pengambilan keputusan 

berdasarkan angka probabilitas. Jika angka probabilitas hasil analisis ≤ 0,05 maka 

terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X1 dengan Y setelah variabel 

X2 dkontrol, variabel X2 dengan Y setelah variabel X1 dikontrol. 

b. Uji Simultan 

Pengujian secara simultan digunakan untuk menguji signifkansi korelasi 

ganda adalah analisis tentang hubungan antara dua variabel atau lebih variabel 

bebas (independent variable) dengan satu variabel terikat (dependent variable). 

Dalam penelitian ini, analisis korelasi untuk mengetahui pengaruh secara simultan 
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antara pembelajaran life skill dan prestasi belajar mata diklat kewirausahaan 

terhadap minat berwirausaha. Analisis regresi ganda bertujuan untuk meramalkan 

nilai pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat dengan 

menggunakan persamaan regresi sebagai berikut : 

    Y  =  b1X1  +  b2 X2  + a  

    Keterangan : 

    Y = nilai yang diprediksi atau kriterium 
    X = nilai variabel prediktor 
    a = bilangan konstan 
    b1 = bilangan koefisien prediktor mata diklat kimia produktif 
         b2  = bilangan koefisien prediktor prestasi belajar mata diklat 

kewirausahaan 
 

Analisis korelasi ganda sekaligus regresi ganda dilakukan dengan bantuan 

komputer program SPSS versi 12 for Windows 2000. Dasar pengambilan 

keputusan berdasarkan angka probabilitas. Jika angka probabilitas hasil analisis ≤ 

0,05 maka hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis kerja (Hk) diterima.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Data yang diperoleh dari pengisian angket selanjutnya dianalisis melalui dua 

tahap yaitu analisis deskriptif persentase dan uji statistik inferensial. Analisis 

deskriptif persentase bertujuan untuk memberikan penjelasan dari masing-masing 

variabel, sedangkan uji statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis. 

1. Gambaran Umum Pembelajaran Life Skill Diklat Kimia Produktif  

      di SMK Kimia Industri 

 
Gambaran umum pembelajaran life skill  diklat kimia produktif di SMK 

Kimia Industri Theresiana Semarang disajikan pada tabel 5. 

Tabel 5.  Gambaran tentang Pembelajaran Life Skill di SMK Kimia Industri 
Theresiana Semarang 

 
No Interval Kriteria Frekuensi Persentase
1 81,26 - 100 Sangat baik 9 6.52 
2 62,51 – 81,25 Baik 44 31.88 
3 43,76 – 62,50 Kurang baik 81 58.70 
4 25,00 – 43,75 Tidak baik 4 2.90 

 Jumlah  138 100 

Terlihat pada tabel 5, sebanyak 58,70% siswa memandang bahwa 

pelaksanaan pembelajaran life skill diklat kimia produktif  tergolong kurang baik, 

namun 31,88% memandang bahwa pelaksanaan pembelajaran life skill tergolong 

baik. Lebih jelasnya dapat dilihat dari pie chart pada gambar 2. 
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Pelaksanaan Pembelajaran Life Skill di SMK Kimia 
Industri Theresiana Semarang

Sangat baik
6.52%

Tidak baik
2.90%

Kurang baik
58.70%

Baik
31.88%

 

Gambar 2. Pembelajaran  Life Skill Diklat Kimia Produktif di SMK Kimia 
Industri Theresiana Semarang 

 
Meskipun secara umum bahwa pelaksanaan pembelajaran life skill diklat 

kimia produktif di SMK Kimia Industri Theresiana Semarang tergolong kurang 

baik, namun perlu dikaji lebih mendalam gambaran dari setiap bagian kecakapan 

hidup, sehingga dapat diketahui mana yang sudah terlaksana dengan baik dan 

mana yang belum terlaksana secara baik.  

a. Kecakapan Personal 

Menurut persepsi sebagian besar siswa di SMK Kimia Industri Theresiana 

Semarang pembelajaran kecakapan hidup yang dilaksanakan belum sepenuhnya 

memberikan atau melatih kecakapan personal bagi siswa. Lebih jelasnya disajikan 

pada tabel 6.
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Tabel 6.  Gambaran tentang Kecakapan Personal pada Pembelajaran Life Skill di 
SMK Kimia Industri Theresiana Semarang 

 
No Interval Kriteria Frekuensi Persentase
1 81,26 – 100 Sangat baik 10.14 10.14 
2 62,51 – 81,25 Baik 37.68 37.68 
3 43,76 – 62,50 Kurang baik 49.28 49.28 
4 25,00 – 43,75 Tidak baik 2.90 2.90 

 Jumlah  138 100 
 

Terlihat pada tabel 6, sebanyak 49,28% siswa memandang bahwa kecakapan 

personal yang dilatih dalam pembelajaran kimia produktif masih tergolong kurang 

baik, namun sudah ada 37,68% yang memandang baik dan 10,14% dalam kategori 

sangat baik. Dari data tersebut menunjukkan bahwa sebagian masih memandang 

bahwa pembelajaran kimia produktif belum sepenuhnya melatih kesadaran diri 

dan kecakapan berpikir. Sedangkan persepsi siswa terhadap pembelajaran life skill 

untuk melatih kecakapan personal ditunjukan pada tabel 7. 

Tabel 7.  Persepsi Siswa terhadap Pembelajaran Life Skill untuk Melatih 
Kecakapan Personal 

 

No Pembelajaran yang dilakukan oleh guru 
mata diklat kimia produktif Selalu Sering Kadang-

kadang 
Tidak 
pernah

1 

Menanamkan dan menghubungkan 
materi yang diajarkan berkaitan dengan 
kesadaran diri sebagai makhluk Tuhan, 
sosial dan lingkungan 

11.59 13.77 63.04 11.59 

2 Membantu mengenali kekurangan dan 
kelebihan diri 15.94 27.54 47.10 9.42 

3 
Memberikan tugas-tugas untuk mencari 
literatur yang berkaitan dengan materi 
kimia dari berbagai media 

23.19 39.86 36.23 0.72 

4 
Memberikan tugas untuk memecahkan 
masalah kimia yang berkaitan dengan 
kehidupan sehari-hari 

11.59 22.46 55.07 10.87 

5 Memotivasi untuk ingin tahu lebih tinggi 25.36 38.41 34.06 2.17 
6 Membahas tugas-tugas yang diberikan 31.16 31.16 34.78 2.90 
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Terlihat dari tabel 7, menurut pandangan siswa, guru mata diklat kimia 

produktif pada saat mengajar kadang-kadang saja (63,04%) menanamkan dan 

menghubungkan materi yang diajarkan berkaitan dengan kesadaran diri sebagai 

makhluk Tuhan, sosial dan lingkungan. Sebanyak 47,10% siswa memandang 

bahwa guru kadang-kadang saja membantu untuk mengenali kelemahan dan 

kelebihan yang ada pada diri siswa, sebanyak 55,07% siswa kadang-kadang saja 

memberikan tugas untuk memecahkan masalah kimia yang berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari. Namun demikian sebanyak 39,86% siswa memandang 

bahwa guru mata diklat kimia produktif sering memberikan tugas-tugas untuk 

mencari literatur yang berkaitan dengan materi kimia dari berbagai media 

sehingga melatih kecakapan menggali, mengolah informasi dan mengambil 

keputusan secara cerdas yang merupakan dari kecapakan berpikir dari kecakapan 

personal. Di samping itu menurut persepsi sebagian besar siswa (38,41%) guru 

sering memotivasi agar siswa ingin tahu lebih tinggi dan 31,16% siswa 

memandang bahwa guru sering membahas tugas-tugas yang diberikan serta 

31,16% memandang bahwa guru mata diklat kimia produktif selalu membahas 

tugas-tugas yang diberikan ketika berhalangan hadir pada minggu berikutnya. 

Tindakan guru tersebut dapat memotivasi siswa untuk untuk berusaha 

memecahkan secara arif dan kreatif yang merupakan salah satu kecakapan 

berpikir dari kecakapan personal.
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b. Kecakapan Sosial  

Menurut persepsi sebagian besar siswa di SMK Kimia Industri Theresiana 

Semarang pembelajaran kecakapan hidup yang dilaksanakan belum sepenuhnya 

memberikan atau melatih kecakapan sosial bagi siswa. Lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel 8. 

Tabel 8.  Gambaran tentang Kecakapan Sosial pada Pembelajaran Life Skill di 
SMK Kimia Industri Theresiana Semarang 

 
No Interval Kriteria Frekuensi Persentase
1 81,26 - 100 Sangat baik 3 2.17 
2 62,51 – 81,25 Baik 34 24.64 
3 43,76 – 62,50 Kurang baik 83 60.14 
4 25,00 – 43,75 Tidak baik 18 13.04 

 Jumlah  138 100 
 
Terlihat pada tabel 8, sebanyak 60,14% siswa memandang bahwa kecakapan 

sosial yang dilatih dalam pembelajaran kimia produktif masih tergolong kurang 

baik bahkan 13,04% siswa memandang tidak baik, namun sudah ada 24,64% yang 

memandang baik. Dari data tersebut menunjukkan bahwa sebagian masih 

memandang bahwa pembelajaran kimia produktif belum sepenuhnya melatih 

kecakapan sosial yang meliputi kecakapan komunikasi dan bekerjasama.  

Terlihat dari tabel 9, sebanyak 56,52% siswa memandang bahwa guru mata 

diklat kimia produktif hanya kadang-kadang saja mengkondisikan untuk 

berdiskusi dalam rangka latihan menyelesaikan masalah sekaligus menghargai 

gagasan yang disampaikan anggota kelompok, sebanyak 60,87% siswa 

memandang bahwa materi yang disampaikan kadang-kadang saja mudah 

dipahami. Sebanyak 54,35% siswa memandang bahwa dalam kegiatan 

pembelajarannya kadang-kadang saja memberikan kesempatan untuk 
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mempresentasikan masalah dan penyelesaian di depan kelas dan 58,70% siswa 

merasa bahwa guru kadang-kadang saja memberikan penugasan untuk 

merangkum apa yang telah didiskusikan bersama di kelas serta 45,65% 

memandang bahwa guru juga kadang-kadang saja mengkondisikan siswa untuk 

saling bekerjasama dengan teman. Sebanyak 35,51% siswa memandang bahwa 

guru kadang-kadang saja melatih siswa untuk menjadi pemimpin kelompok. 

Secara umum menunjukkan bahwa pembelajaran yang dilakukan belum 

sepenuhnya mengembangkan komunikasi dan kerjasama antara siswa. 

Tabel 9.  Persepsi Siswa terhadap Pembelajaran Life Skill untuk Melatih 
Kecakapan Sosial 

 

No Pembelajaran yang dilakukan oleh guru 
mata diklat kimia produktif Selalu Sering Kadang-

kadang 
Tidak 
pernah

1 

Mengkondisikan untuk berdiskusi dalam 
rangka latihan menyelesaikan masalah 
sekaligus menghargai gagasan yang 
disampaikan anggota kelompok 

8.70 21.74 56.52 13.04 

2 Materi mudah dipahami 7.97 28.99 60.87 2.17 

3 
Memberikan kesempatan untuk 
mempresentasikan maslah dan 
penyelesaiannya di depan kelas 

5.07 29.71 54.35 10.87 

4 
Memberikan penugasan untuk 
merangkum apa yang telah didiskusikan 
bersama di kelas 

6.52 10.14 58.70 24.64 

5 Mengkondisikan untuk saling 
bekerjasama dengan teman 16.67 23.91 45.65 13.77 

6 Melatih menjadi pemimpin kelompok 25.36 23.19 35.51 15.94 

7 

Memberikan penugasan untuk 
menyampaikan gagasan tentang 
penyelesaian masalah kimia dalam 
bentuk tulisan 

2.17 13.77 63.77 20.29 
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c. Kecakapan Akademik 

 Menurut persepsi sebagian besar siswa di SMK Kimia Industri Theresiana 

Semarang pembelajaran kecakapan hidup yang dilaksanakan sudah memberikan 

atau melatih kecakapan akademik bagi siswa. Jelasnya disajikan pada tabel 10. 

Tabel 10.  Gambaran tentang Kecakapan Akademik pada Pembelajaran Life Skill 
di SMK Kimia Industri Theresiana Semarang 

 
No Interval Kriteria Frekuensi Persentase
1 81,26 – 100 Sangat baik 72 52.17 
2 62,51 – 81,25 Baik 39 28.26 
3 43,76 – 62,50 Kurang baik 24 17.39 
4 25,00 – 43,75 Tidak baik 3 2.17 

 Jumlah  138 100 
 
Terlihat dari tabel 10, sebanyak 52,17% siswa memandang bahwa 

kecakapan akademik sudah sangat baik dalam pembelajaran life skill dan 

sebanyak 28,26% siswa memandang bahwa pelaksanaannya dalam kategori baik. 

Dari data hanya 17,39% siswa yang memandang bahwa latihan kecakapan 

akademik dalam proses pembelajaran tergolong kurang baik. 

Tabel 11.   Persepsi Siswa terhadap Pembelajaran Life Skill untuk Melatih 
Kecakapan Akademik 

No Keterangan Selalu Sering 
Kadang-
kadang 

Tidak 
pernah

1 Memantau hasil pekerjaan siswa 60.14 26.09 11.59 2.17

2 

Memantau urutan kerja dalam menggunakan 
alat maupun langkah-langkah kerja 
praktikum 44.20 29.71 22.46 3.62

Terlihat dari tabel 11, sebanyak 60,14% siswa memandang bahwa guru 

selalu memantau hasil pekerjaan siswa ketika praktikum, dan 44,29% siswa 

memandang bahwa guru selalu memantau urutan kerja dalam menggunakan alat 

maupun langkah-langkah kerja praktikum. Dari data ini menunjukkan bahwa guru 



 
 

47 

mata diklat kimia produktif  sudah  menumbuhkan kecakapan dalam 

mengidentifikasi variabel, merumuskan hipotesis serta merancang dan 

melaksanakan penelitian yang realisasinya dalam bentuk kegiatan praktikum. 

d. Kecakapan Vokasional 

Menurut persepsi sebagian besar siswa di SMK Kimia Industri Theresiana 

Semarang pembelajaran kecakapan hidup yang dilaksanakan belum sepenuhnya 

memberikan atau melatih kecakapan vokalsional bagi siswa. Lebih jelasnya 

disajikan pada tabel 12. 

Tabel 12.  Gambaran tentang Kecakapan Vokasional pada Pembelajaran Life Skill 
di SMK Kimia Industri Theresiana Semarang 

 
No Interval Kriteria Frekuensi Persentase
1 81,26 - 100 Sangat baik 8 5.80 
2 62,51 – 81,25 Baik 20 14.49 
3 43,76 – 62,50 Kurang baik 52 37.68 
4 25,00 – 43,75 Tidak baik 58 42.03 

 Jumlah  138 100 

Terlihat pada tabel 12, sebanyak 37,68% siswa memandang bahwa 

kecakapan vokasional yang dilatih dalam pembelajaran kimia produktif masih 

tergolong kurang baik bahkan 42,03% siswa memandang tidak baik, namun sudah 

ada 14,49% yang memandang baik. Dari data tersebut menunjukkan bahwa 

sebagian masih memandang bahwa pembelajaran kimia produktif belum 

sepenuhnya melatih kecakapan vokasional. 

Nampak pada tabel 13, sebanyak 44,93 merasa bahwa gurunya kadang-

kadang saja mengajarkan cara-cara yang lebih praktis kegunaan kimia untuk 

berwirausaha, sebanyak 45,65% siswa merasa bahwa gurunya kadang-kadang saja 
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memberikan dorongan untuk mempraktikkan materi yang dipelajari di sekolah 

untuk diterapkan di rumah sebagai latihan berwirausaha, sebanyak 47,83% siswa 

memandang bahwa gurunya kadang-kadang saja memberikan tugas-tugas yang 

berkaitan dengan materi kewirausahaan bahkan 58,70% siswa merasa bahwa guru 

tidak pernah melatih mengkaji rencana anggaran yang diperlukan sebagai upaya 

melatih berwirausaha. 

Tabel 13.   Persepsi Siswa terhadap Pembelajaran Life Skill untuk Melatih 
Kecakapan Vokasional 

 

No Pembelajaran yang dilakukan oleh guru 
mata diklat kimia produktif Selalu Sering Kadang-

kadang 
Tidak 
pernah

1 
Mengajarkan cara-cara yang lebih 
praktis kegunaan kimia untuk 
berwirausaha 10.14 28.26 44.93 16.67

2 

Memberikan dorongan untuk 
mempraktikkan materi yang dipelajari di 
sekolah untuk diterapkan di rumah 
sebagai latihan berwirausaha 13.04 15.22 45.65 26.09

3 Memberikan tugas-tugas yang berkaitan 
dengan materi kewirausahaan 12.32 18.12 47.83 21.74

4 Melatih mengkaji rencana anggaran yang 
diperlukan 5.07 7.97 28.26 58.70

2. Gambaran Umum Minat Berwirausaha 

Gambaran umum Minat siswa untuk berwirausaha ini dapat disajikan 

analisis deskripsi pada tabel 14.  

Tabel 14.   Gambaran tentang Minat Berwirausaha Siswa SMK Kimia Industri 
Theresiana Semarang 

 
No Interval Kriteria Frekuensi Persentase
1 81,26 – 100 Sangat baik 15 10.87 
2 62,51 – 81,25 Baik 96 69.57 
3 43,76 – 62,50 Kurang baik 27 19.56 
4 25,00 – 43,75 Tidak baik 0 0.00 

 Jumlah  138 100 
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Terlihat dari tabel 14 di atas, sebanyak 69,57% siswa memiliki minat 

berwirausaha yang baik bahkan 10,87% tergolong sangat baik. Dari data hanya 

19,56 yang tergolong kurang baik. Lebih jelasnya disajikan pada gambar 3. 

Minat Berwirausaha Siswa SMK Kimia Industri 
Theresiana Semarang

Sangat baik
10.87%

Baik
69.57%

Kurang baik
19.56%

 
Gambar 3. Diagram Pie Minat Berwirausaha Siswa SMK Kimia Industri 

Theresiana Semarang 

Dari data ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa telah memiliki sikap 

yang sesuai dengan ciri-ciri orang berwirausaha yaitu: percaya diri, berorientasi 

pada tugas dan hasil, berani mengambil risiko, memiliki kemampuan memimpin 

yang baik, berorientasi ke masa depan dan orisinil.  

a. Percaya Diri 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memiliki rasa 

kepercayaan diri yang tinggi. Lebih jelasnya dapat disauikan pada tabel 15. 
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Tabel 15.  Gambaran tentang Kepercayaan Diri Siswa SMK Kimia Industri 
Theresiana Semarang 

 
No Interval Kriteria Frekuensi Persentase
1 81,26 - 100 Sangat baik 6 4.35 
2 62,51 – 81,25 Baik 82 59.42 
3 43,76 – 62,50 Kurang baik 46 33.33 
4 25,00 – 43,75 Tidak baik 4 2.90 

 Jumlah  138 100 

Terlihat dari tabel 15, sebanyak 59,42% siswa memiliki kepercayaan diri 

yang baik, namun masih ada 33,33% yang kurang percaya diri. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar siswa merasa yakin pada diri sendiri dapat 

menjalankan wirausaha. Dengan berbekal ilmu di SMK mereka merasa yakin 

dapat membuka wirausaha. Mereka juga optimis, setelah lulus dari SMK dapat 

membuka lapangan kerja sendiri. Ketika menghadapi masalah, berusaha 

bertanggungjawab sendiri untuk menyelesaikannya dan tidak mudah tergantung 

pada orang lain. Dengan berbekal kesehatan baik jasmani dan rohaninya, para 

siswa merasa yakin dapat mengembangkan ilmu sebagai bekal berwirausaha. 

Mereka juga yakin akan kemampuan yang dimiliki dapat menunjang ketercapaian 

atau keberhasilan dalam berwirausaha. Sebagian besar siswa memiliki ketekunan 

yang kuat. bergairah dan mantap dalam menjalankan tugas-tugas sebagai bekal 

untuk berwirausaha. Lebih jelasnya disajikan pada tabel 16. 
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Tabel 16.  Gambaran tentang Kepercayaan Diri pada Siswa, ditinjau dari setiap 
indikatornya 

 

No Kepercayaan Diri Sangat 
kuar Kuat Lemah Sangat 

Lemah

1 

Yakin pada diri sendiri dapat 
menjalankan wirausaha setelah lulus 
SMK 12.32 52.90 31.16 3.62

2 

Dengan berbekal ilmu di SMK merasa 
yakin dapat membuka wirausasaha 
sendiri 10.87 53.62 32.61 2.90

3 
Optimis setelah lulus dari SMK dapat 
membuka lapangan kerja sendiri 7.25 47.10 38.41 7.25

4 

Ketika menghadapi masalah, berusaha 
bertanggungjawab sendiri untuk 
menyelesaikannya 24.64 53.62 19.57 2.17

5 
Tidak mudah tergantung pada orang 
lain  10.14 43.48 42.03 4.35

6 

Dengan berbekal sehat jasmani dan 
rohani, yakin dapat mengembangkan 
ilmu yang saya peroleh untuk 
berwirausaha 15.94 52.90 28.26 2.90

7 

Yakin akan kemampuan yang dimiliki 
untuk mencapai keberhasilan 
berwirausaha 10.87 50.00 36.23 2.90

8 
Tekun, bergairah dan mantap dalam 
menjalankan tugas-tugas 12.32 52.17 33.33 2.17

b. Berorientasi pada Tugas dan Hasil 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar siswa telah 

memiliki orientasi yang baik pada tugas dan hasil. Lebih jelasnya disajikan pada 

tabel 17. 

Tabel 17.  Gambaran tentang Orientasi pada Tugas dan Hasil pada Siswa SMK 
Kimia Industri Theresiana Semarang 

 
No Interval Kriteria Frekuensi Persentase
1 81,26 - 100 Sangat baik 17 12.32 
2 62,51 – 81,25 Baik 85 61.59 
3 43,76 – 62,50 Kurang baik 36 26.09 
4 25,00 – 43,75 Tidak baik 0 0.00 

 Jumlah  138 100 
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Terlihat dari tabel 17, sebanyak 61,59% siswa memiliki orientasi yang baik 

pada tugas dan hasil, bahkan 12,32% tergolong sangat baik, namun masih ada 

26,09% tergolong kurang baik. Dari data tersebut menunjukkan bahwa sebagian 

besar siswa memiliki motivasi yang tinggi untuk menjadi wirausahawan. Sebagian 

besar siswa merasa sabar apabila menghadapai masalah-masalah yang timbul dan 

memiliki semangat yang kuat untuk berwirausaha. Hal ini ditunjukkan dari tugas-

tugas dan masalah yang muncul dihadapi dengan kerja keras. Mereka memiliki 

dorongan yang kuat untuk mencapai tujuan atau cita-cita. Masalah-masalah yang 

dihadapi lebih banyak diselesaikan secara cepat, diselesaikan tanpa menunda dan 

memiliki inisiatif yang tinggi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Lebih 

jelasnya disajikan pada tabel 18. 

Tabel 18.  Gambaran tentang Orientasi pada Tugas dan Hasil pada Siswa, ditinjau 
dari setiap indikatornya 

 

No Orientasi pada Tugas dan Hasil Sangat 
kuat Kuat Lemah Sangat 

Lemah 

1 
Memiliki motivasi yang tinggi untuk 
menjadi wirausahawan 13.04 40.58 42.03 4.35

2 
Menjalankan usaha, berorientasi pada 
laba atau keuntungan sebesar-besarnya  17.39 31.88 39.13 11.59

3 
Merasa sabar apabila menghadapi 
masalah-masalah yang timbul 12.32 50.00 36.23 1.45

4 Merasa memiliki semangat berwirausaha 7.25 46.38 41.30 5.07

5 
Selama ini tugas-tugas dan masalah yang 
muncul dihadapi dengan kerja keras 14.49 60.87 23.19 1.45

6 
Memiliki dorongan yang kuat untuk 
mencapai tujuan atau cita-cita saya 47.10 44.93 7.25 0.72

7 
Masalah yang dihadapi lebih banyak 
diselesaikan secara cepat 10.14 42.03 42.75 5.07

8 
Masalah yang muncul segera diselesaikan 
dan tidak ditunda  15.22 52.17 30.43 2.17

9 
Memiliki inisiatif  penyelesaian masalah 
yang dihadapi 15.22 63.04 19.57 2.17
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c. Keberanian Mengambil Risiko 

Tingkat keberanian siswa untuk mengambil risiko tergolong baik. Hal ini 

analisis deskriptif  disajikan pada tabel 19. 

Tabel 19.   Gambaran tentang Keberanian Mengambil Risiko pada Siswa SMK 
Kimia Industri Theresiana Semarang 

 
No Interval Kriteria Frekuensi Persentase
1 81,26 - 100 Sangat baik 27 19.57 
2 62,51 – 81,25 Baik 77 55.80 
3 43,76 – 62,50 Kurang baik 32 23.19 
4 25,00 – 43,75 Tidak baik 2 1.45 

 Jumlah  138 100 

Berdasarkan tabel 19, menunjukkan bahwa sebanyak 55,80% siswa 

memiliki keberanian mengambil risiko secara baik bahkan 19,57% dalam kategori 

sangat baik, namun masih ada 23,19% tergolong kurang baik. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memperhitungkan risiko-risiko yang 

ada ketika membuat keputusan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. 

Keputusan yang diambil lebih banyak didasarkan pada sesuatu yang realistis dan 

memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan secara tepat. Lebih jelasnya 

disajikan pada tabel 20. 

Tabel 20.   Gambaran tentang Keberanian Mengambil Risiko pada Siswa, ditinjau 
dari setiap indikatornya 

 

No Keterangan 
Sanga
t Kuat Kuat 

Lema
h 

Sangat 
Lemah

1 
Ketika membuat keputusan dalam 
menyelesaikan masalah yang dihadapi, 
memperhitungkan risiko-risiko yang ada 19.57 62.32 16.67 1.45 

2 Keputusan yang diambil didasarkan pada 
sesuatu yang realistis (sesuai dengan kenyataan) 23.91 53.62 20.29 2.17 

3 
Memiliki kemampuan dalam mengambil  
keputusan secara tepat 6.52 45.65 47.10 0.72 
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4 Merasa senang apabila mampu menyelesaikan 
masalah-masalah sulit 41.30 39.86 15.94 2.90 

 

d. Kepemimpinan 

Kepemimpinan sebagian besar siswa SMK Kimia Industri Theresiana 

Semarang tergolong baik. Lebih jelasnya disajikan pada tabel 21. 

Tabel 21.   Gambaran tentang Kepemimpinan Siswa SMK Kimia Industri 
Theresiana Semarang 

 
No Interval Kriteria Frekuensi Persentase
1 81,26 - 100 Sangat baik 23 16.67 
2 62,51 – 81,25 Baik 84 60.87 
3 43,76 – 62,50 Kurang baik 30 21.74 
4 25,00 – 43,75 Tidak baik 1 0.72 

 Jumlah  138 100 

Terlihat dari tabel 21, sebanyak 60,87% siswa memiliki kepemimpinan yang 

baik bahkan 16,67% tergolong sangat baik, namun masih ada 21,74% yang 

tergolong kurang baik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar merasa yakin 

dapat memimpin karyawan dalam usaha yang akan dijalankan nantinya. Mereka 

merasa mampu menjadi contoh bagi karyawan dalam usaha yang akan dijalankan 

nantinya. Sebagian besar siswa terbiasa mengelola uang dengan baik dan setiap 

kegiatan selalu direncanakan secara matang. Mereka juga tidak mudah plin plan 

terhadap keputusan yang diambil dan berusaha mempertahankan  usaha yang 

dirintis meskipun dalam kondisi labil. Para siswa juga memiliki keyakinan kuat 

bahwa untuk mengembangkan usaha yang dirintis nantinya, perlu komunikasi 

yang luas dengan orang lain, harus mudah bergaul sehingga yakin dapat 

memperoleh koneksi dengan orang lain untuk menjalankan wirausaha. Sebagian 

besar siswa juga merasa yakin bahwa dalam menjalankan wirausaha nantinya 
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perlu berusaha mempertimbangkan saran dari teman demi kemajuan dan lebih 

terbuka dengan kritik yang diberikan oleh teman atau kolega. Lebih jelasnya 

disajikan pada tabel 22. 

Tabel 22.  Gambaran tentang Kepemimpinan pada Siswa , ditinjau dari setiap 
indikatornya 

 

No Keterangan 
Sangat 
kuat Kuat Lemah 

Sangat 
lemah 

1 Merasa yakin dapat memimpin karyawan 
dalam usaha yang akan dijalankan  nantinya 8.70 53.62 34.06 3.62

2 
Merasa mampu menjadi contoh bagi 
karyawan dalam usaha yang akan dijalankan 
nantinya  8.70 51.45 34.06 5.80

3 Terbiasa mengelola uang dengan baik 10.87 46.38 38.41 4.35

4 
Setiap kegiatan selalu direncanakan secara 
matang 13.77 60.14 25.36 0.72

5 Selama ini tidak mudah plin plan terhadap 
keputusan yang diambil 10.87 42.75 40.58 5.80

6 
Berusaha mempertahankan  usaha yang 
dirintis meskipun dalam kondisi labil 11.59 52.17 34.06 2.17

7 
Untuk mengembangkan usaha yang dirintis 
nantinya, perlu komunikasi yang luas dengan 
orang lain 42.03 47.10 10.14 0.72

8 
Mudah bergaul, sehingga yakin dapat 
memperoleh koneksi dengan orang lain untuk 
menjalankan wirausaha  23.19 52.90 22.46 1.45

9 
Lebih terbuka dengan kritik yang diberikan 
oleh teman atau kolega 26.81 52.17 19.57 1.45

10 
Berusaha mempertimbangkan saran dari 
teman demi kemajuan  40.58 50.72 5.80 2.90

 

e. Berorientasi Ke Depan 

Agar dapat berwirausaha dengan baik, maka seseorang perlu berorientasi ke 

depan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 
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SMK Kimia Industri Theresiana Semarang memiliki orientasi ke depan secara 

baik. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 23. 

Tabel 23.  Gambaran tentang Orientasi Ke Depan pada Siswa SMK Kimia 
Industri Theresiana Semarang 

 
No Interval Kriteria Frekuensi Persentase
1 81,26 - 100 Sangat baik 39 28.26 
2 62,51 – 81,25 Baik 70 50.72 
3 43,76 – 62,50 Kurang baik 24 17.39 
4 25,00 – 43,75 Tidak baik 5 3.62 

 Jumlah  138 100 

Terlihat dari tabel 23, sebanyak 50,72% siswa memiliki orientasi ke depan 

secara baik bahkan 28,26% tergolong sangat, namun masih ada 17,39% tergolong 

kurang baik. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar 

merasa mampu untuk mencari peluang bisnis yang akan dirintis, belum merasa 

puas dengan keberhasilan selama ini dan kegiatan yang dijalankan selalu 

mendukung cita-cita. 

Tabel 24.  Gambaran tentang Orientasi Ke Depan pada Siswa , ditinjau dari setiap 
indikatornya 

 

No Keterangan 
Sangat 
kuat Kuat Lemah 

Sangat 
lemah 

1 
Merasa mampu untuk mencari peluang bisnis 
yang akan dirintis 10.87 52.17 34.06 2.90

2 
Belum merasa puas dengan keberhasilan 
selama ini 32.61 47.10 16.67 3.62

3 
Kegiatan yang jalankan selalu mendukung 
cita-cita  15.94 57.25 22.46 4.35

f. Keorisinilan 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 

memiliki keorisinalan yang baik. Lebih jelasnya disajikan  pada tabel 25. 
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Tabel 25.  Gambaran tentang Keorisinilan pada Siswa SMK Kimia Industri 
Theresiana Semarang 

 
No Interval Kriteria Frekuensi Persentase
1 81,26 - 100 Sangat baik 21 15.22 
2 62,51 – 81,25 Baik 81 58.70 
3 43,76 – 62,50 Kurang baik 35 25.36 
4 25,00 – 43,75 Tidak baik 1 0.72 

 Jumlah  138 100 

Terlihat dari tabel 25, sebanyak 58,70% siswa merasa memiliki keorisinal 

yang baik bahkan 15,22% tergolong sangat baik, namun masih ada 25,36% 

tergolong kurang baik. Dari data ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 

merasa bangga apabila dapat menciptakan sesuatu lain dari yang lainnya. 

Wirausaha yang akan dijalankan lebih berorientasi pada produk-produk baru. 

Mereka juga terbiasa bebas berpikir sehingga ide-ide sering muncul yang berguna 

untuk mengembangkan wirausaha. Dengan berbekal ilmu yang dipelajari, mereka 

merasa akan mampu dapat menciptakan produk-produk baru kimia di pasaran. 

Dengan terbiasa menuangkan ide-ide dalam kegiatan atau pekerjaan selama ini 

dapat menjadi bekal dalam berwirausaha nantinya, di samping itu mereka terbiasa 

lebih fleksibel, luwes, tidak kaku dalam mengambil sebuah tindakan. Lebih 

jelasnya disajikan pada tabel 26.



 
 

58 

Tabel 26.  Gambaran tentang Keorisinilan pada Siswa ,  ditinjau dari setiap    
indikatornya 

 

No Keterangan 
Sangat
kuat Kuat Lemah 

Sangat 
lemah 

1 
Merasa bangga apabila dapat menciptakan 
sesuatu lain dari yang lainnya 42.03 47.10 10.14 0.72

2 
Wirausaha yang akan dijalankan lebih 
berorientasi pada produk-produk baru 17.39 52.17 27.54 2.90

3 

Terbiasa bebas berpikir sehingga ide-ide 
sering muncul yang berguna untuk 
mengembangkan wirausaha 9.42 55.07 32.61 2.90

4 

Dengan berbekal ilmu yang dipelajari, 
merasa mampu dapat menciptakan produk-
produk baru kimia di pasaran 10.14 63.04 25.36 1.45

5 
Terbiasa menuangkan ide-ide dalam 
kegiatan atau pekerjaan selama ini 7.97 52.90 36.23 2.90

6 
Lebih fleksibel/luwes/tidak kaku dalam 
mengambil sebuah tindakan 8.70 55.80 31.16 3.62

3. Gambaran UmumPrestasi  Belajar Mata Diklat Kewirausahaan 

Rata-rata prestasi belajar mata diklat kewirausahaan pada siswa SMK Kimia 

Industri Theresiana Semarang dalam kategori baik. Lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel 27. 

Tabel 27.  Gambaran Umum Prestasi  Belajar Mata Diklat Kewirausahaan 

 
No Interval nilai Kriteria Frekuensi Persentase 
1 90-100 Baik sekali (A) 0 0.00 
2 76-89 Baik (B) 75 54.35 
3 60-75 Cukup (C) 63 45.65 
4 < 60 Kurang (D) 0 0.00 

Jumlah   138 100 

Terlihat dari tabel 27, sebanyak 54,35% siswa memperoleh prestasi belajar 

kewirausahaan antara 76-89 dalam kategori baik, namun masih ada 45,65% siswa 

memperoleh nilai antara 60-75 dalam kategori cukup. Lebih jelasnya disajikan 

pada gambar 4. 
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Hasil Belajar Mata Diklat Kewirausahaan

Cukup (C)
45.65% Baik (B)

54.35%

 

Gambar 4  Diagram Pie Prestasi  Belajar Mata Diklat Kewirausahaan 

4. Hasil Uji Persyaratan 

a. Uji Normalitas Data 

Salah satau syarat yang harus dipenuhi dalam analisis regresi adalah data 

dan model regresi berdistribusi normal. Kenormalan data dapat dilihat dari uji 

normalitas Kolmogorov-Smirnof dari masing-masing variabel (Santoso 1999:311). 

Data dianalisis dengan bantuan komputer program SPSS versi 12 Windows 2000. 

Dasar pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas > 0,05 

maka data penelitian berdistribusi normal, sedangkan untuk normal P-P plot 

apabila titik-titik berada dekat dengan garis diagonal maka model regresi 

berdistribusi normal. 

Hasil uji normalitas selengkapnya dapat dilihat dari output SPSS versi 12 

seperti pada lampiran 8 Uji Normalitas Data. 
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Terlihat dari lampiran 8 Uji Normalitas Data, pada baris asymp. Sig untuk 

dua sisi diperoleh nilai signifikansi variabel pembelajaran life skill sebesar 0,06 

untuk variabel prestasi belajar diklat kewirausahaan sebesar 0,74 dan untuk 

variabel minat berwirausaha sebesar 0,85. Nilai signifikansi dari masing-masing 

variabel > 0,05 yang berarti bahwa Ho diterima atau data dari masing-masing 

variabel berdistribusi normal. 

Di samping menggunakan uji Kolmogorov Smirnov, analisis kenormalan 

data ini juga didukung dari Plot of Regression Standardized Residual. Apabila 

grafik yang diperoleh dari output SPSS versi 12 ternyata titik-titik mendekati garis 

diagonal, dapat disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal. Lebih 

jelasnya hasil uji normalitas data disajikan pada gambar 5 pada lampiran 10 

Analisis regresi. 

Terlihat dari gambar 5 pada lampiran 10 Analisis Regresi, titik-titik 

mendekati garis diagonal yang berarti bahwa model regresi berdistribusi normal. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Secara grafis ada tidaknya heteroskedastisitas dalam model regresi dapat 

dilihat dari Multivariate Standardized Scatterplot. Dasar pengambilannya apabila 

sebaran nilai residual terstandar tidak membentuk pola tertentu namun tampak 

random dapat dikatakan bahwa model regresi bersifat homogen atau tidak 

mengandung heterokedastisitas. Lebih disajikan pada gambar 6 pada lampiran 10 

Analisis Regresi.  
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Terlihat dari gambar 6 pada lampiran 10 Analisis Regresi, titik-titik tersebar 

di sekitar nol pada sumbu vertikal dan tidak membentuk pola tertentu atau terlihat 

acak, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung 

heterokedastisitas atau bersifat homogen. 

c. Uji Linieritas 

Uji linieritas dapat dilihat dari nilai signifikansi dari deviation of linierity 

untuk X1 terhadap Y dan  X2 terhadap Y. Apabila nilai signifikansi > 0,05 dapat 

disimpulkan bahwa hubungannya bersifat linier. Lebih jelasnya hasil pengujian 

linieritas ini dapat dilihat pada lampiran 9 Uji Linieritas. 

Terlihat dari lampiran 9 Uji Linieritas, nilai signifikansi dari masing-masing 

pengujian > 0,05 yang berarti bahwa hubungan antara X1, X2 dengan Y bersifat 

linier. 

d. Uji Multikolinieritas 

Syarat berlakunya model regresi ganda adalah antarvariabel bebasnya tidak 

memiliki hubungan sempurna atau tidak mengandung multikolinieritas.  

Pengujian multikolinieritas ini dapat dilihat dari nilai variance inflatio factor 

(VIF). Antara variabel bebas dikatakan multikolinieiritas apabila toleransinya < 

0,1 dan VIF > 10. Hasil pengujian multikolineiritas selengkapnya disajikan pada 

lampiran 10 Analisis Regresi. Pada tabel Coefficientsa. 

Terlihat dari lampiran 10 Analisis Regresi Coefficientsa, nilai toleransi dari 

masing-masing variabel bebas > 0,1 dan nilai VIF < 10, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung multikolinieritas. 
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5. Hasil Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi yang 

meliputi dua uji yaitu uji parsial dan uji simultan. 

a. Uji Parsial 

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh koefisien-koefisien regresi 

seperti tercantum pada lampiran 10 Analisis Regresi. 

lampiran 10 Analisis Regresi pada tabel Coefficientsa, koefisien regresi 

untuk variabel pembelajaran life skill sebesar 0,18, untuk variabel prestasi belajar 

kewirausahaan sebesar -0,20 dan konstanta sebesar 74,60, sehingga model regresi 

yang diperoleh sebagai berikut: 

^
Y= 0,18X1 – 0,20X2 + 74,60 

Model regresi tersebut diuji kerbermaknaannya secara parsial menggunakan 

uji t, diperoleh thitung untuk variabel pembelajaran life skill sebesar 2,51 dengan p 

value = 0,01 < 0,05, yang berarti bahwa secara parsial pembelajaran life skill 

berpengaruh terhadap minat berwirausaha, artinya bahwa anak yang memiliki 

persepsi tentang pembelajaran life skill lebih tinggi daripada anak lainnya, 

cenderung minat berwirausahanya lebih tinggi, begitu juga sebaliknya. Namun 

demikian untuk uji parsial variabel prestasi belajar kewirausahaan sebesar -1,62 

dengan pvalue = 0,12 > 0,05 yang  berarti bahwa prestasi belajar kewirausahaan 

tidak berpengaruh terhadap minat berwirausaha. 
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b. Uji Simultan  

Pengujian hipotesis yang menyatakan ada pengaruh secara simultan 

pembelajaran life skill dan prestasi belajar kewirausahaan terahadap minat 

berwirausaha dapat dilihat dari hasil uji F.  Kriteria pengujiannya apabila nilai p 

value < 0,05, dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak. Hasil uji simultan dapat dilihat 

di lampiran 10 Analisis Regresi pada tabel Model Summaryb . 

Hasil uji F diperoleh F hitung = 4,81 dan nilai p value = 0,01. Karena nilai 

signifikansi < 0,05, dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, yang 

berarti Ha yang berbunyi ada pengaruh yang signifikan secara simultan 

pembelajaran life skill dan prestasi belajar kewirausahaan terhadap minat 

berwisausaha diterima. Berdasarkan nilai R square sebesar 0,07 menunjukkan 

bahwa secara simultan pengaruh pembelajaran life skill dan prestasi belajar 

kewirausahaan terhadap minat berwirausaha sebesar 6,60%. 

B.  Pembahasan  

Secara umum di Indonesia adanya kesenjangan antara jumlah lowongan 

pekerjaan yang ada dengan jumlah pencari kerja. Jumlah pencari kerja selalu lebih 

banyak dibandingkan dengan jumlah lowongan pekerjaan yang ada. Hal ini 

berlangsung terus menerus setiap tahunnya. Oleh karena itu, diperlukan adanya 

perubahan pemikiran dari masing-masing individu untuk dapat merubah 

orientasinya dari yang semula hanya menjadi pekerja ke arah wirausaha. Hal ini 

menunjukan bahwa betapa pentingnya wirausaha dalam masa pembangunan 

dewasa ini. Jiwa wirausaha sebagai salah satu modal untuk berwirausaha perlu 
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ditanamkan pada setiap individu, termasuk pada siswa tingkat sekolah menengah, 

khususnya sekolah menengah kejuruan. Ini dikarenakan bahwa pada sekolah 

menegah kejuruan ini merupakan sekolah tingkat menengah yang telah langsung 

membekali para siswanya dengan berbagai pengetahuan yang diberikan dan 

keterampilan melalui praktek lapangan, sehingga pengetahuan yang diberikan pun 

telah terarah secara lebih khusus kepada penguasaan keterampilan pada bidang 

tertentu sesuai program keahliannya, bukan hanya pengetahuan umum saja seperti 

layaknya yang diberikan pada Sekolah Menengah Atas (SMA). Oleh karena itu 

potensi untuk menumbuhkan minat untuk berwirausaha sangat mungkin bagi 

siswa sekolah menengah kejuruan. 

Semua siswa di SMK memiliki potensi yang sama untuk dapat menjadi 

pribadi yang mandiri dan dapat berwirausaha. Hal ini sesuai dengan tujuan SMK 

yang menyebutkan bahwa SMK membekali peserta didik agar mampu memilih 

karier, ulet dan gigih dalam berkompetensi, beradaptasi di lingkungan kerja, dan 

mengembangkan sikap profesional di bidang yang diminatinya. Selain itu juga 

membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, tekhnologi, dan seni agar 

mampu mengembangkan diri di kemudian hari baik secara mandiri maupun 

melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi.  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa minat berwirausaha siswa 

SMK Kimia Industri Theresiana Semarang tergolong baik, sebanyak 69,56% 

siswa memiliki minat berwirausaha yang baik bahkan 10,87% tergolong sangat 

baik dan sebanyak 19,56% tergolong kurang baik.  Hal ini menunjukkan bahwa 
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sebagian besar siswa memiliki kepercayaan diri yang baik, berorientasi pada tugas 

dan hasil, keberanian mengambil risiko, kepemimpinan, beroerientasi ke depan 

dan orisinil.  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas siswa memiliki 

tingkat kepercayaan diri yang baik.. Tingignya kepercayaan diri siswa tersebut 

ditunjukkan dari tingginya keyakinan pada diri sendiri utnuk dapat menjalankan 

wirausaha. Dengan berbekal ilmu di SMK mereka merasa yakin dapat membuka 

wirausaha, merasa optimis, setelah lulus dari SMK dapat membuka lapangan kerja 

sendiri. Ketika menghadapi masalah, berusaha bertanggungjawab sendiri untuk 

menyelesaikannya dan tidak mudah tergantung pada orang lain. Dengan berbekal 

kesehatan baik jasmani dan rohaninya, para siswa merasa yakin dapat 

mengembangkan ilmu sebagai bekal berwirausaha. Mereka juga yakin akan 

kemampuan yang dimiliki dapat menunjang ketercapaian atau keberhasilan dalam 

berwirausaha. Bebekal dengan ketekunan yang kuat. bergairah dan mantap dalam 

menjalankan tugas-tugas mereka merasa yakin dapat berwirausaha.  

Mayoritas siswa memiliki orientasi pada tugas dan hasil secara baik. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memiliki motivasi yang tinggi untuk 

menjadi wirausahawan. Mereka merasa yakin bahwa dengan berbekal kesabaran 

apabila menghadapai masalah-masalah yang timbul dan memiliki semangat yang 

kuat untuk berwirausaha. Hal ini ditunjukkan dari tugas-tugas dan masalah yang 

muncul dihadapi dengan kerja keras. Mereka memiliki dorongan yang kuat untuk 

mencapai tujuan atau cita-cita. Masalah-masalah yang dihadapi lebih banyak 
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diselesaikan secara cepat, diselesaikan tanpa menunda dan memiliki inisiatif yang 

tinggi dalam menyelesaikan masalah tersebut.  

Mayoritas siswa juga memiliki keberanian yang tinggi dalam mengambil 

resiko sebagai bukti tingginya minat berwirausaha. Hal ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar siswa memperhitungkan risiko-risiko yang ada ketika membuat 

keputusan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Keputusan yang diambil 

lebih banyak didasarkan pada sesuatu yang realistis dan memiliki kemampuan 

dalam mengambil keputusan secara tepat. 

Seorang pengusaha juga harus memiliki kepemimpinan yang baik. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas siswa memiliki jiwa 

kepemimpinan yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar merasa 

yakin dapat memimpin karyawan dalam usaha yang akan dijalankan nantinya. 

Mereka juga merasa mampu menjadi contoh bagi karyawan dalam usaha yang 

akan dijalankan nantinya. Sebagian besar siswa terbiasa mengelola uang dengan 

baik dan setiap kegiatan selalu direncanakan secara matang, tidak mudah plin plan 

terhadap keputusan yang diambil dan berusaha mempertahankan  usaha yang 

dirintis meskipun dalam kondisi labil. Para siswa juga memiliki keyakinan kuat 

bahwa untuk mengembangkan usaha yang dirintis nantinya, perlu komunikasi 

yang luas dengan orang lain, harus mudah bergaul sehingga yakin dapat 

memperoleh koneksi dengan orang lain untuk menjalankan wirausaha. Sebagian 

besar siswa juga merasa yakin bahwa dalam menjalankan wirausaha nantinya 
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perlu berusaha mempertimbangkan saran dari teman demi kemajuan dan lebih 

terbuka dengan kritik yang diberikan oleh teman atau kolega. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas siswa memiliki 

tingkat orientasi siswa untuk ke depan yang lebih baik, yang berarti bahwa 

sebagian besar merasa mampu untuk mencari peluang bisnis yang akan dirintis, 

belum merasa puas dengan keberhasilan selama ini dan kegiatan yang dijalankan 

selalu mendukung cita-cita.  

Berdasarkan hasil penelitian juga diperoleh gambaran bahwa mayaoritas 

siswa memiliki tingkat keorisinalan yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar siswa merasa bangga apabila dapat menciptakan sesuatu lain dari 

yang lainnya. Wirausaha yang akan dijalankan lebih berorientasi pada produk-

produk baru. Mereka terbiasa bebas berpikir sehingga ide-idea sering muncul 

yang berguna untuk mengembangkan wirausaha. Dengan berbekal ilmu yang 

dipelajari, mereka merasa akan mampu dapat menciptakan produk-produk baru 

kimia di pasaran. Dengan terbiasa menuangkan ide-ide dalam kegiatan atau 

pekerjaan selama ini dapat menjadi bekal dalam berwirausaha nantinya, di 

samping itu mereka terbiasa lebih fleksibel, luwes, tidak kaku dalam mengambil 

sebuah tindakan. 

Tingginya minat berwirausaha tersebut disebabkan karena banyak faktor 

antara lain faktor intern dan faktor ekstern.  Hal ini sesuai dengan pendapat 

Suryana (2003:47) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keinginan seseorang 

untuk berwirausaha adalah faktor pribadi dan faktor lingkungan.  
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Salah satu faktor lingkungan adalah lingkungan sekolah. Di sekolah siswa 

SMK Kimia Industri Theresiana Semarang dibekali dengan pengetahuan dan 

praktik tentang produksi kimia yang berguna untuk bekerja maupun membuka 

lapangan sendiri di bidang kimia. Mata diklat yang diajarkan seperti kimia dasar, 

kimia teknologi, hitungan industri, kimia analis, kimia organik, operasi teknik 

kimia yang merupakan mata diklat produktif pokok yang harus dikuasai oleh 

siswa. Semua mata diklat tersebut diajarkan dengan model pembelajaran life skill  

atau pendidikan kecakapan hidup.  Pendidikan kecakapan hidup seperti yang 

tertuang dalam “Konsep Pendidikan Kecakapan Hidup” (Depdiknas, 2003) adalah 

Kemampuan dan keberanian untuk menghadapi problema kehidupan, kemudian 

secara proaktif dan kreatif, mencari dan menemukan solusi untuk mengatasinya. 

Namun demikian pembelajaran life skill tersebut belum memberikan kontribusi 

yang besar terhadap minat berwirausaha siswa. Meskipun secara statsitik (analisis 

regresi) pembelajaran life skill berpengaruh positif terhadap minat berwirausaha 

siswa, namun kontribusinya hanya 6,60%. Ini membuktikan bahwa faktor lain di 

luar variabel tersebut relatif besar.  

Kecilnya kontribusi ini besar kemungkinan disebabkan karena kurangnya 

kualitas pemebelajaran yang dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari persepsi siswa 

terhadap pembelajaran life skill yang dilaksanakan yang tergolong kurang baik. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 58,70% siswa menyatakan 

bahwa pembelajaran life skill di SMK Kimia Industri tergolong kurang baik.  
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Menurut 49,28% siswa pembelajaran yang dilaksanakan pada mata diklat 

kimia produktif belum memberikan sepenuhnya kecakapan personal secara baik, 

sebab menurut pandangan siswa, guru mata diklat kimia produktif pada saat 

mengajar kadang-kadang saja menanamkan dan menghubungkan materi yang 

diajarkan berkaitan dengan kesadaran diri sebagai makhluk Tuhan, sosial dan 

lingkungan. Dalam pembelajarannya kadang-kadang saja membantu untuk 

mengenali kelemahan dan kelebihan yang ada pada diri siswa, kadang-kadang 

saja memberikan tugas untuk memecahkan masalah kimia yang berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan hasil penelitian, sebanyak 60,14% siswa memandang bahwa 

pembelajaran life skill belum sepenuhnya membekali kecakapan sosial secara 

baik, hal ini disebabkan karena sebagian besar siswa memandang bahwa guru 

mata diklat kimia produktif hanya kadang-kadang saja mengkondisikan untuk 

berdiskusi dalam rangka latihan menyelesaikan masalah sekaligus menghargai 

gagasan yang disampaikan anggota kelompok, kadang-kadang saja mudah 

dipahami, kadang-kadang saja memberikan kesempatan untuk mempresentasikan 

masalah dan penyelesaian di depan kelas dan siswa merasa bahwa guru kadang-

kadang saja memberikan penugasan untuk merangkum apa yang telah 

didiskusikan bersama di kelas serta memandang bahwa guru juga kadang-kadang 

saja mengkondiikan siswa untuk saling bekerjasama dengan teman. Sebagian 

besar siswa juga memandang bahwa guru kadang-kadang saja melatih siswa untuk 

menjadi pemimpin kelompok.  
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Menurut persepsi 44,03% siswa, pembelajaran pada mata diklat kimia 

produktif di SMK Kimia Industri belum sepenuhnya mampu melatih kecakapan 

vokasional secara baik. Hal ini menunjukkan bahwa gurunya kadang-kadang saja 

mengajarkan cara-cara yang lebih praktis kegunaan kimia untuk berwirausaha, 

kadang-kadang saja memberikan dorongan untuk mempraktikkan materi yang 

dipelajari di sekolah untuk diterapkan di rumah sebagai latihan berwirausaha, 

memberikan tugas-tugas yang berkaitan dengan materi kewirausahaan bahkan 

bahkan tidak pernah melatih mengkaji rencana anggaran yang diperlukan sebagai 

upaya melatih berwirausaha. 

Menurut persepsi 52,17% pelaksanaan pembelajaran pada mata diklat kimia 

produktif sudah melatih kecakapan akademik secara sangat baik. Dalam kegiatan 

pembelajaran, guru selalu memantau hasil pekerjaan siswa ketika praktikum, dan 

dan selalu memantau urutan kerja dalam menggunakan alat maupun langkah-

langkah kerja praktikum. 

Kurangnya kualitas pembelajaran life skill tersebut berdampak pada kecilnya 

kontribusi terhadap minat berwirausaha. Di samping itu pembelajaran mata diklat 

kewirausahaan yang dilakukan masih terpisah dari pembelajaran kimia produktif, 

sehingga pembelajaran ini pun tidak berpengaruh nyata terhadap minat 

berwirausaha, dengan kata lain hipotesis yang menyatakan bahwa prestasi belajar 

mata diklat kewirausahaan berpengaruh terhadap minat berwirausaha ditolak. Hal 

ini ditunjukkan dari uji parsial dengan p value 0,11 > 0,05. Hal ini berarti bahwa 

tinggi rendahnya prestasi yang dicapai pada mata diklat kewirausahaan tidak 
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memberikan pengaruh yang nyata terhadap perubahan minat beriwausaha siswa. 

Mata diklat kewirausahaan merupakan mata diklat yang termasuk ke dalam 

kelompok adaptif bersama sama dengan matematika, bahasa Inggris, ekonomi dan 

komputer (Kurikulum SMK 1999:6). Mata diklat kewirausahaan ini diberikan 

kepada siswa SMK Kimia Industri Theresiana sejak kelas X sampai dengan kelas 

XI. Adapun pembagian jam belajar pada kelas X sebanyak 40 jam pembelajaran, 

kelas XI sebanyak 40 jam dan kelas XI sebanyak 32 jam. Setiap tahunnya 

pembelajaran berlangsung minimal 40 minggu dan berarti dalam setiap 

minggunya hanya terdapat satu jam pembelajaran saja untuk mata diklat 

kewirausahaan ini. Hal ini berarti mata diklat kewirausahaan mendapatkan porsi 

yang  kecil dibandingkan dengan mata diklat yang lain. Di samping itu kurikulum 

yang digunakan tidak terintegrasi dengan mata diklat lainnya, artinya mata diklat 

kewirausahaan disampaikan secara terpisah dengan mata diklat produktif lainnya.  

Di SMK Kimia Industri Theresiana Semarang, masih menggunakan pola 

terpisah, dimana pembelajaran pendidikan kewirausahaan yang diprogramkan dan 

dilaksanakan secara tersendiri dalam satu kesatuan program khsusus. Berdasarkan 

keadaan tersebut maka mata diklat kewirausahaan ini tidak berpengaruh terhadap 

minat berwirausaha siswa, karena oleh sebagian besar siswa mata diklat ini hanya 

dijadikan sekadar untuk mendapatkan nilai semata tanpa dimaknai dan dihayati 

betul manfaatnya. Mereka hanya cenderung menghafal materi agar mendapatkan 

nilai yang baik tanpa mempelajari betul kandungan materinya.  Hal ini juga terkait 

dengan model pembelajaran yang selama ini dilakukan masih banyak yang harus 

diperbaiki dan dikembangkan.  
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Kondisi ini terjadi karena selain adanya keterbatasan waktu yang sangat 

minim yaitu hanya satu jam pembelajaran dalam satu minggu juga karena 

penyampaian yang selama ini lebih banyak pada materi dan kurang terintegrasi 

dengan mata diklat yang diambil dari masing-masing jurusan. Dengan kata lain 

segi kognitif lebih banyak siswa peroleh setelah mengikuti pembelajaran mata 

diklat kewirausahaan, sedangkan aspek afektif dan psikomotornya belum 

sepenuhnya dapat dikembangkan.  
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BAB V 

PENUTUP  

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil simpulan bahwa pelaksanaan 

pembelajaran life skill berpengaruh positif terhadap minat berwirausaha pada siswa 

SMK Kimia Industri Theresiana Semarang, namun prestasi belajar mata diklat 

kewirausahaan tidak berpengaruh terhadap minat berwirausaha. 

B. Saran 
 

Dilihat dari hasil analisis data ternyata pembelajaran life skill berpengaruh 

terhadap minat berwirausaha, namun pelaksanaannya masih tergolong kurang baik, 

oleh karena itu disarankan kepada guru mata diklat perlu mengembangkan atau 

melatih siswa tentang kecakapan personal, sosial dan kecakapan vokasional. 

Bagi peneliti selanjutnya dapat mengkaji lebih lanjut tentang efek penerapan 

pembelajaran yang mengintegrasikan mata diklat kewirausahaan dengan mata diklat 

lainnya terhadap minat berwirausaha siswa. 
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