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ABSTRAK 

Ari Agung Nugroho. 2012. Faktor-Faktor Kemunculan Technopreneur pada 

Lulusan SMK Teknnologi di Semarang. Pendidikan Teknik Mesin. Fakultas 

Teknik. Universitas Negeri Semarang. 

Setiap tahun SMK menghasilkan lulusan ribuan siswa yang nantinya 

akan berlomba-lomba mencari perkerjaan. Di Jawa Tengah sebesar 10,67% 

pengangguran berasal dari SMK. Sebelum melakukan suatu tindakan lebih lanjut 

dalam penyusunan kurikulum kewirausahaan atau menentukan metode 

pembelajaran yang akan digunakan maka perlu mengetahui faktor-faktor apa saja 

yang mendorong siswa untuk berwirausaha. 

Tujuan penelitian ini : (1) Mengetahui faktor-faktor dari aspek teknis dan 

manajerial yang mempengaruhi kemunculan technoprenueur pada lulusan siswa 

SMK teknologi di Semarang. (2) Mengetahui faktor-faktor dominan dari aspek 

teknis dan manajerial yang mempengaruhi kemunculan technoprenueur pada 

lulusan siswa SMK teknologi di Semarang. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif studi kasus dengan metode 

pengumpulan data dengan angket. Populasi penelitian ini adalah wirausahawan 

bidang studi teknik mesin se-Kota Semarang yang berjumlah 43. Sampel 

penelitian ini adalah: Wirausahawan bidang teknik mesin di Kota Semarang yang 

berasal dari lulusan SMK teknologi yang berjumlah 10 responden. Variabel 

penelitian adalah faktor-faktor yang berpengaruh/sumber belajar wirausahawan 

dari aspek teknis maupun manajerial. Data diklasifikasikan menjadi data 

kuantitatif yang berbentuk angka-angka dan data kualitatif yang dinyatakan dalam 

kata-kata. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif persentase. 

Hasil penelitian menunjukan: (1) Faktor-faktor yang berpengaruh 

munculnya wirausahawan di Kota Semarang dari aspek teknis dan manajerial 

mempunyai hasil yang sama yaitu berasal dari diri sendiri sebesar 70%, faktor 

keluarga sebesar 10%, faktor sekolah sebesar 20%. (2) Berdasarkan kesimpulan 

pertama, faktor yang dominan dari aspek teknis dan manajerial pada munculnya 

wirausahawan adalah diri sendiri sebesar 70%. Jika diperinci lagi dari faktor diri, 

yang dominan berasal dari minat/motivasi yang kuat. 

Saran dalam penelitian ini: (1) Sebaiknya pihak sekolah berusaha untuk 

menumbuhkan minat berwirausaha pada lulusan. (2) Pihak sekolah diharapkan 

dapat lebih inovatif dalam menumbuhkan minat berwirausaha para siswa dan 

lulusannya. Sebagai contoh, sekolah dapat mengadakan studium general dengan 

mendatangkan narasumber pelaku sukses wirausaha. Pada saat siswa menjalani 

proses magang atau PKL, pihak sekolah mengarahkan pada bengkel-bengkel yang 

dinilai dapat menimbulkan minat berwirausaha siswa.  

. 

Kata kunci: faktor-faktor, technopreneur, lulusan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Jumlah pencari kerja sakarang ini tidak sebanding dengan jumlah  

lapangan pekerjaan yang tersedia. Setiap tahunnya SMK menghasilkan lulusan 

ribuan siswa yang nantinya akan berlomba-lomba mencari perkerjaan. Namun 

peningkatan jumlah pencari kerja tidak sebanding dengan peningkatan lapangan 

pekerjaan yang ada sekarang ini. Hal ini terbukti dengan  banyaknya jumlah 

pengangguran. Data BPS Jawa Tengah pada bulan Februari 2011 mencatat jumlah 

pengangguran di Jawa Tengah sebesar 1.042.496 orang ( 6,07 persen) dari jumlah 

angkatan kerja sebanyak 17.184.932 orang. 

Tabel 1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 

Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Februari 2011, JawaTengah 

 
Pendidikan Tertinggi yang 

Ditamatkan 

 

2011 
 

Feb 
 

SD kebawah 
 

2,59% 
 

Sekolah Menengah Pertama 
 

8,46% 
 

Sekolah Menengah Atas 
 

13,43% 
 

Sekolah Menengah Kejuruan 
 

10,67% 
 

DiplomaI/II/III 
 

12,83% 
 

Universitas 
 

8,96% 

 
Sumber: Berita Resmi Statistik No. 25/05/33, 5 Mei 2011 

Kondisi tersebut merupakan suatu ironi karena di saat pemerintah 

menggalakkan pendidikan SMK dengan terus membangun gedung dan prodi 
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baru bagi SMK tetapi ternyata malah menjadi penyumbang pengangguran terdidik 

yang cukup besar dibandingkan lulusan SMP ataupun SD. 

Keadaan tersebut terjadi karena tidak terlepas dari konstribusi SMK yang 

umumnya lebih mempersiapkan lulusannya menjadi pencari kerja (job seeker) 

bukan pencipta lapangan kerja (job creator). Padahal Indonesia butuh wirausaha 

minimal 2% dari jumlah penduduknya untuk menggerakkan pertumbuhan 

ekonomi bangsa yang saat ini jumlah wirausahanya masih 0,26%. Jumlah ideal 

wirausaha yang diharapkan, agar mampu mendukung perekonomian nasional 

minimal 4% dari total penduduk. Jika dibandingkan di Malaysia jumlah 

technopreneur-nya sudah mencapai 3%, Singapura 7,2% dan Amerika sudah 

mancapai 11,5%. Menurut Dirjen Dikti dengan gencarnya pendidikan 

kewirausahaan, baik yang diintegrasikan dalam kurikulum maupun dalam 

program mahasiswa wirausaha, pada 2014 ditargetkan sebanyak 20% lulusan 

perguruan tinggi berhasil menjadi usahawan. 

Dengan semakin banyak pengangguran maka akan menyebabkan angka 

kemiskinan dan kriminalitas akan semakin meningkat. Oleh kerena itu maka 

sangat diperlukan untuk menanamkan paham berwirausaha kepada para lulusan 

tersebut. 

Hampir semua lulusan dari SMK berpikir untuk mencari pekerjaan dan 

mendapat upah kerja yang tinggi. Namun sangat sedikit dari lulusan SMK yang 

berpikir untuk berwirausaha. Kota Semarang pada tahun 2010/2011 memiliki 

persentase jumlah lulusan siswa SMK (supply) sebesar 89,28 %, kebutuhan tenaga 

kerja (demand) sebesar 10,72 %, dan masih terdapat selisih antara supply dan 
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demand dari hasil penelitian dengan supply dan demand yang diidealkan (50:50) 

sebesar 39,28 %. Adanya fakta seperti ini maka sangatlah penting untuk 

meningkatkan minat berwirausaha bagi siswa sejak masih dibangku pendidikan, 

sehingga   akan dapat sedikit menekan jumlah pencari kerja. 

Minat berwirausaha adalah keinginan, ketertarikan, serta kesediaan 

individu melalui ide-ide yang dimiliki untuk bekerja keras atau berkemauan keras 

untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya, tanpa merasa takut dengan resiko 

yang akan terjadi, dapat menerima tantangan,  percaya  diri,  kreatif, dan inovatif 

serta mempunyai kemampuan dan keterampilan untuk memenuhi kebutuhan. 

Untuk menumbuhkan minat beriwirausaha pada lulusan SMK tentu tidaklah 

mudah. Ada beberapa contoh tindakan dari sekolah untuk menumbuhkan minat 

berwirausaha antara lain dengan menambahkan mata pelajaran tentang 

kewirausahaan pada kurikulum. Namun hal ini belum dapat dengan maksimal 

untuk menumbuhkan minat wirausaha bagi para siswa SMK. Sebelum melakukan 

suatu tindakan lebih lanjut seperti merubah kurikulum mata pelajaran 

kewirausahaan atau menentukan metode pembelajaran yang tepat maka perlu 

mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendorong siswa untuk berwirausaha. 

Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari dalam diri siswa sendiri, namun ada pula 

yang berasal dari luar. 

Dengan demikian diperlukan suatu penelitian untuk mengetahui secara 

detail faktor-faktor apakah yang lebih dominan mempengaruhi minat 

berwirausaha (technopreneur) lulusan SMK. Setelah diperoleh hasil barulah dapat 

dilakukan suatu tindakan-tidakan yang lebih mengena pada diri siswa SMK untuk 
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berwirausaha. Dalam penelitian ini jenis wirausaha yang dimaksud adalah 

technoprenuer bidang usaha bengkel mesin dan bengkel las. 

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 

1. Pembatasan Masalah 

Karena begitu kompleksnya penelitian dan permasalahan dalam penelitian 

ini, agar menjadi jelas dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan 

maka peneliti perlu membatasi beberapa masalah yang akan diangkat dalam 

penelitian ini. Dalam hal ini permasalahan akan dibatasi hanya mencakup faktor-

faktor teknis dan manajerial yang menyebabkan munculnya technoprenuer pada 

lulusan siswa SMK teknologi di Semarang. 

2. Rumusan Masalah 

Untuk mengurangi pengangguran yang kian meningkat maka salah satu 

caranya adalah berwirausaha. Oleh karena itu perlu adanya penanaman paham-

paham untuk berwirausaha. Namun banyak sekali faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat untuk berwirausaha atau mempengaruhi munculnya para 

technoprenuer yang berasal dari lulusan SMK teknologi. 

Berdasarkan uraian maka permasalahan yang muncul adalah:  

a. Faktor-faktor dari aspek teknis dan manajerial yang mempengaruhi 

munculnya technoprenuer pada lulusan siswa SMK teknologi di Semarang. 

b. Faktor-faktor yang dominan dari aspek teknis dan majerial munculnya 

technopreneur pada siswa SMK teknologi di Semarang. 
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C. Tujuan dan Manfaat  

1. Tujuan  

Tujuan penelitian ini yaitu : 

a. Mengetahui faktor-faktor teknis dan manajerial yang mempengaruhi 

kemunculan technoprenueur pada lulusan siswa SMK teknologi di 

Semarang. 

b. Mengetahui faktor-faktor dominan dari aspek teknis dan manjerial yang 

mempengaruhi kemunculan technoprenueur pada lulusan siswa SMK 

teknologi di Semarang.  

2. Manfaat  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat, 

adapun manfaatnya sebagai berikut: 

a. Manfaat teoritis 

1. Memberikan tambahan ilmu tentang pengetahuan bagi pengembangan di 

bidang ilmu kewirausahaan dan technopreneur. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada dunia 

pendidikan khususnya ilmu kewirausahaan tentang faktor-faktor 

munculnya technopreneur pada lulusan siswa SMK teknologi. 

b. Manfaat praktis 

1. Sebagai bahan masukan bagi guru dalam melalukan pembelajaran agar 

senantiasa menanamkan jiwa wirausaha kepada peserta didik. 

2. Sebagai bahan masukan orang tua sehingga dapat menanamkan jiwa 

wirausaha kepada peserta didik sejak dini. 
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3. Menambah pengalaman dan praktik yang bermanfaat bagi peneliti untuk 

bekal ber-technopreneur. 

4. Dapat digunakan sebagai bahan acuan perpustakaan bagi mahasiswa 

khususnya Jurusan Teknik Mesin untuk memotivasi berwirausaha dalam 

hal ini technopreneur. 

D. Penegasan Istilah 

Untuk mempertegas makna yang terkandung dalam judul skripsi ini 

dengan jelas dan menghindari kesalahpahaman penafsiran terhadap judul 

penelitian ini, penulis perlu memberikan penjelasan terhadap istilah yang 

digunakan dalam judul penelitian. Istilah-istilah yang perlu diperjelas antara lain: 

1. Faktor-faktor 

Faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan 

(mempengaruhi) terjadinya sesuatu (kamus besar bahasa Indonesia). 

Jadi faktor-faktor dalam hal ini adalah hal-hal yang mempengaruhi 

kemunculan technopreneur baik aspek teknis maupun dari aspek manajerial. 

2. Technopreneur 

Technopreneur adalah gabungan dari kata technique dan entrepreneur 

yang artinya adalah orang yang mempunyai skill di bidang teknologi namun dapat 

membaca peluang usaha di bidang teknologi. Technopreneur secara sederhana 

dapat diartikan sebagai seorang peminat teknologi yang berjiwa entrepreneur. 

Dapat juga diartikan bahwa technopreneur adalah pengusaha yang membangun 

bisnisnya berdasarkan keahliannya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan 

menghasilkan produk inovatif yang berguna tidak hanya bagi dirinya, tetapi bagi 
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kesejahteraan bangsa dan negaranya. Technopreneur berbeda dengan 

enterpreneur. Bila enterpreneur didefinisikan sebagai seorang yang 

mengordinasikan, memanajemen, dan mengambil resiko dari suatu bisnis, maka 

technopreneur didefinisikan sebagai seorang enterpreneur yang dalam bisnisnya 

melibatkan teknologi (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, 2010: 4-5). 

3. Lulusan 

Lulusan adalah yang sudah lulus dari ujian, tamatan: lulusan SMU (kamus 

besar bahasa Indonesia). Dalam penelitian ini lulusan yang dimaksud adalah siswa 

yang telah lulus dari SMK teknologi. 

4. SMK Teknologi 

SMK (Sekolah Memengah Kejuruan) merupakan salah satu Lembaga 

Pendidikan di Indonesia yang sederajat dengan SMA (Sekolah Menengah Atas), 

berbeda dengan SMA yang merupakan jenjang yang memang dipersiapkan untuk 

melanjutkan ke universitas, tapi SMK lebih mempersiapkan siswa-siswanya untuk 

dapat bekerja setelah lulus. 

Menurut Wikipedia, SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan 

formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan 

menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau 

lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP/MTs. SMK sering disebut 

juga STM (Sekolah Teknik Menengah). 

Secara garis besar program-program keahlian tersebut dikelompokkan 

kedalam beberapa bidang keahlian antara lain :  

a. Teknologi dan Rekayasa 
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b. Teknologi Informasi dan Komunikasi 

c. Kesehatan 

d. Seni, Kerajinan dan Pariwisata 

e. Agrobisnis dan Agroindustri 

f.  Bisnis dan Manajemen 

Dalam hal ini SMK teknologi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

SMK dengan program keahlian Teknologi dan Rekayasa 

5. Semarang 

Semarang adalah adalah tempat penelitian ini dilakukan. 

Berdasarkan penegasan istilah diatas maksud judul faktor-faktor 

munculnya technopreneur pada siswa SMK teknologi di Semarang adalah adanya 

faktor-faktor yang menyebabkan munculnya technopreneur pada lulusan SMK 

teknologi di Semarang dengan dua fokus kajian yaitu faktor internal yang 

menyebabkan munculnya technopreneur dan faktor eksternal yang menyebabkan 

munculnya technopreneur pada siswa SMK teknologi di Semarang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Kewirausahaan 

Kewirausahaan pertama kali muncul pada abad 18 diawali dengan 

penemuan-penemuan baru seperti mesin uap, mesin pemintal, dan lain-lain. 

Tujuan utama mereka adalah pertumbuhan dan perluasan organisasi melalui 

inovasi dan kreativitas. Keuntungan dan kekayaan bukan tujuan utama.  

Secara sederhana arti wirausahawan (entrepreneur) adalah orang yang 

berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai 

kesempatan. Berjiwa berani mengambil resiko artinya bermental mandiri dan 

berani memulai usaha, tanpa diliputi rasa takut atau cemas sekalipun dalam 

kondisi tidak pasti. 

Pengertian kewirausahaan relatif berbeda-beda antar para ahli/sumber 

acuan dengan titik berat perhatian atau penekanan yang berbeda-beda, diantaranya 

adalah penciptaan organisasi baru, menjalankan kombinasi (kegiatan) yang baru, 

ekplorasi berbagai peluang menghadapi ketidakpastian, dan mendapatkan secara 

bersama faktor-faktor produksi.  

Beberapa definisi tentang kewirausahaan dalam Suryana (2006: 13) 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku 

yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, 

kiat, proses, dan hasil bisnis (Ahmad Sanusi, 1994). 

2. Kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan suatu 

yang baru dan berbeda (ability to create the new and different) 

(Druker, 1959).  
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3. Kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi 

dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk 

memperbaiki kehidupan (usaha) (Zimmerer, 1996)  

4. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu 

usaha (start-up phase) dan perkembangan usaha (venture growth)  

(Soeharto Prawiro, 1997)  

5. Kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru 

(creative), dan sesuatu yang berbeda (innovative) yang bermanfaat 

memberikan nilai lebih. 

6. Kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan 

mengombinasiakan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda 

untuk memenangkan persaingan. Nilai tambah tersebut dapat diciptakan 

dengan cara mengembangkan teknologi baru, menemukan pengetahuan 

baru, menenmukan cara baru untuk menghasilkan barangdan jasa baru 

yang lebih efesien, memperbaiki produk dan jasa yang sudah ada, dan 

menemukan cara baru untuk memberikan kepuasan kepada konsumen. 

Salah satu kesimpulan yang bisa ditarik dari berbagai pengertian tersebut 

adalah bahwa kewirausahaan dipandang sebagai fungsi yang mencakup eksploitasi 

peluang-peluang yang muncul di pasar. Eksploitasi tersebut sebagian besar 

berhubungan dengan pengarahan dan atau kombinasi input yang produktif. Seorang 

wirausahawan selalu diharuskan menghadapi resiko atau peluang yang muncul, serta 

sering dikaitkan dengan tindakan yang kreatif dan innovatif. Wirausahawan adalah 

orang yang merubah nilai sumber daya, tenaga kerja, bahan dan faktor produksi 

lainnya menjadi lebih besar daripada sebelumnya dan juga orang yang melakukan 

perubahan, inovasi dan cara-cara baru. 

Selain itu, seorang wirausahawan menjalankan peranan manajerial dalam 

kegiatannya, tetapi manajemen rutin pada operasi yang sedang berjalan tidak 

digolongkan sebagai kewirausahaan. Seorang individu mungkin menunjukkan fungsi 

kewirausahaan ketika membentuk sebuah organisasi, tetapi selanjutnya menjalankan 
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fungsi manajerial tanpa menjalankan fungsi kewirausahaannya. Jadi kewirausahaan 

bisa bersifat sementara atau kondisional.  

Kesimpulan lain dari kewirausahaan adalah proses penciptaan sesuatu yang 

berbeda nilainya dengan menggunakan usaha dan waktu yang diperlukan, memikul 

resiko finansial, psikologi dan sosial yang menyertainya, serta menerima balas jasa 

moneter dan kepuasan pribadi. 

Istilah wirausaha muncul kemudian setelah dan sebagai padanan wiraswasta 

yang sejak awal sebagian orang masih kurang sreg dengan kata swasta. Persepsi 

tentang wirausaha sama dengan wiraswasta sebagai padanan entrepreneur. 

Perbedaannya adalah pada penekanan pada kemandirian (swasta) pada wiraswasta 

dan pada usaha (bisnis) pada wirausaha. Istilah wirausaha kini makin banyak 

digunakan orang terutama karena memang penekanan pada segi bisnisnya. Walaupun 

demikian mengingat tantangan yang dihadapi oleh generasi muda pada saat ini 

banyak pada bidang lapangan kerja, maka pendidikan wiraswasta mengarah untuk 

survival dan kemandirian seharusnya lebih ditonjolkan. 

Sedikit perbedaan persepsi wirausaha dan wiraswasta harus dipahami, 

terutama oleh para pengajar agar arah dan tujuan pendidikan yang diberikan tidak 

salah. Jika yang diharapkan dari pendidikan yang diberikan adalah sosok atau 

individu yang lebih bermental baja atau dengan kata lain lebih memiliki kecerdasan 

emosional (EQ) dan kecerdasarn advirsity (AQ) yang berperan untuk hidup 

(menghadapi tantangan hidup dan kehidupan) maka pendidikan wiraswasta yang 

lebih tepat. Sebaliknya jika arah dan tujuan pendidikan adalah untuk menghasilkan 
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sosok individu yang lebih lihai dalam bisnis atau uang, atau agar lebih memiliki 

kecerdasan finansial (FQ) maka yang lebih tepat adalah pendidikan wirausaha. 

Karena kedua aspek itu sama pentingnya, maka pendidikan yang diberikan sekarang 

lebih cenderung kedua aspek itu dengan menggunakan kata wirausaha. Persepsi 

wirausaha kini mencakup baik aspek finansial maupun personal, sosial, dan 

professional. 

B. Pengertian Technopreneur 

Apa itu technopreneur? Kalau kata enterpreneur sudah tidak asing bagi 

kebanyakan orang, sedangkan kata technopreneur tampak masih asing. 

Technopreneur secara sederhana dapat diartikan sebagai seorang peminat teknologi 

yang berjiwa enterpreneur. Tanpa jiwa enterpreneur, seorang peminat teknologi 

hanya menjadi teknisi dan kurang dapat menjadikan teknologi yang digelutinya 

sebagai sumber kehidupannya. Bill Gates yang mengawali keberhasilannya di sebuah 

garasi rumahnya, Linus Trovaldi yang mengawali debutnya dengan menggulirkan 

software open source Linux, Onno W. Purbo dan Michael Sunggiardiyang 

menggulirkan gagasan gagasan tentang warung internet (warnet), internet RT/RW 

dan majalah Neotek tampaknya dapat dinobatkan sebagai sosok yang dapat menjadi 

panutan dalam mengembangkan jiwa technopreneur. 

Di  Indonesia, masyarakat sangat mengenal teh botol Sosro yang diciptakan 

oleh Soetjipto Sosrodjojo mencipatakan teh botol Sosro. Produk ini merupakan 

contoh sukses inovasi yang luar biasa, karena memberikan nilai tambah,  diterima 

oleh masyarakat luas, dan menciptakan pasar baru yang belum ada pesaingnya.  
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Para wirausahawan dalam bidang teknik mesin juga termasuk dalam 

technopreneur. Bidang usaha teknik mesin tersebut antara lain bengkel bubut dan 

bengkel las. 

Terdapat perbedaan antara entrepreneurship biasa dan technopreneurship 

(technology entrepreneurship).  Technopreneur harus sukses pada dua tugas utama, 

yakni: menjamin bahwa teknologi berfungsi sesuai kebutuhan target pelanggan, dan 

teknologi tersebut dapat dijual dengan mendapatkan keuntungan (profit). 

 Entrepreneur biasa umumnya hanya berhubungan dengan bagian yang kedua, yakni 

menjual dengan mendapatkan profit. 

C. Hal-Hal yang Perlu Dipahami Oleh Seorang Technopreneur 

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan dan dipahami oleh seorang untuk 

menjadi technopreneur diantaranya : 

1. Belajar dari pengalaman para pelaku technopreneurship.  

2. Mengeksplorasi ide.  

3. Softskill dan mindset yang diperlukan oleh technopreneur. 

4. Validasi Ide dan Penilaian Peluang. 

5. Pengembangan Produk Teknologi. 

6. Hak Kekayaan Intelektual. 

7. Analisis Pasar. 

8. Model Usaha. 

9. Penyusunan Business Plan. 

10. Keuangan. 
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11. Marketing Plan dan Penyusunan Marketing Plan. 

Calon wirausahwan dapat belajar dari para seniornya sebelum memulai 

berwirausaha. Calon wirausahawan juga harus mengeksplorasi ide yang dimiliki 

untuk menentukan usaha yang akan dijalani dapat untuk menemukan peluang yang 

ada. Calon worausahawan juga dituntut memiliki softskill yang nantinya akan 

berguna dalam manajerial usahannya. Setelah menemukan ide untuk berwirausa, 

maka calon wirausaha harus sudah menganalisa ide tersebut dan menilai peluang 

yang telah ditemukan apakah dapat dilaksanakan atau tidak. Wirausahawan juga 

harus melakukan inovasi produk-produk yang telah dihasilkan. Selain inovasi produk, 

wirausahawan juga harus melakukan inovasi sistem kerja agar lebih efektif dan 

efisien. Wirausahawan juga harus menganalisa kebutuhan pasar sebelum memulai 

berwirausaha atau akan meluncurkan produk baru daru usahanya agar sesuai dengan 

kebutuhan pasar. Agar pemasaran produk dapat sesuai dengan target yang ditentukan 

maka wirausahawan perlu menyusun marketing plan. Hal ini dilakukan agar produk 

dapat menjangkau semua konsumen. 

D. Invensi, Inovasi, dan Technopreneur 

Technopreneurship bersumber dari invensi dan inovasi. Invensi adalah sebuah 

penemuan baru yang bertujuan untuk mempermudah kehidupan. Inovasi adalah 

proses adopsi sebuah penemuan oleh mekanisme pasar. Invensi dan inovasi ada dua 

jenis, yakni: 

1. Invensi dan inovasi produk. 

2. Invensi dan inovasi proses. 
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Berbagai kemajuan yang dicapai diawali dengan riset dan temuan-temuan 

baru dalam bidang teknologi (invensi) yang kemudian dikembangkan sedemikian 

rupa sehingga memberikan keuntungan bagi penciptanya dan masyarakat 

penggunanya. Fenomena perkembangan bisnis dalam bidang teknologi diawali dari 

ide-ide kreatif di beberapa pusat penelitian (kebanyakan dari perguruan tinggi) yang 

mampu dikembangkan, sehingga memiliki nilai jual di pasar. Sebagai contoh Jurusan 

Teknik Mesin UNNES telah menciptakan Microcar hasil kerjasama dengan PT. 

VIAR. Selain itu Jurusan Teknik Mesin UNNES juga membuat BIOPORI yang 

merupakan hasil kerjasama dengan Pertamina.  Pengagas ide dan pencipta produk 

dalam bidang teknologi tersebut sering dikenal dengan nama technopreneur 

(teknoprener), karena mereka mampu menggabungkan antara ilmu pengetahuan yang 

dimiliki melalui kreasi/ide produk yang diciptakan dengan kemampuan berwirausaha 

melalui penjualan produk yang dihasilkan di pasar. Dengan demikian, 

technopreneurship merupakan gabungan dari teknologi (kemampuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi) dengan kewirausahaan (bekerja sendiri untuk 

mendatangkan keuntungan melalui proses bisnis). 

E. Peranan Technopreneurship bagi Masyarakat 

Technopreneurship juga dapat diarahkan untuk memberikan manfaat kepada 

masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lemah dan untuk meningkatkan 

kualitas hidup mereka.  Dengan demikian, technopreneurship diharapkan dapat 

mendukung pembangunan berkelanjutan (sustainable development). 
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Technopreneurship dapat memberikan memiliki manfaat atau dampak, baik 

secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan.  Dampaknya secara ekonomi adalah: 

1. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas. 

2. Meningkatkan pendapatan. 

3. Menciptakan lapangan kerja baru. 

4. Menggerakkan sektor-sektor ekonomi yang lain. 

Manfaat dari segi sosial diantaranya adalah mampu membentuk budaya baru 

yang lebih produktif, dan berkontribusi dalam memberikan solusi pada penyelesaian 

masalah-masalah sosial.  Manfaat dari segi lingkungan antara lain adalah: 

1. Memanfaatkan bahan baku dari sumber daya alam Indonesia secara lebih 

produktif. 

2. Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya terutama sumberdaya energi. 

 Ada beberapa bidang invensi dan inovasi yang dapat diprioritaskan untuk 

memberikan manfaat kepada masyarakat ekonomi lemah terdiri dari: air, energi, 

kesehatan, petanian, dan keanekaragaman hayati (water, energy, health, agriculture, 

dan biodiversity, yang biasa disingkat WEHAB).  Di bidang-bidang di atas 

masyarakat ekonomi lemah di Indonesia banyak menghadapi permasalahan.  

Pengembangan technopreneurship dapat diarahkan sebagai upaya untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut.   

Bagaimana agar invensi dan inovasi dapat memberikan manfaat bagi 

masyarakat?  Beberapa kriteria berikut ini dapat digunakan untuk mengembangkan 
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invensi dan inovasi agar bermanfaat bagi masyarakat, yaitu inovasi dan invensi itu 

harus: 

1. Memberikan performansi solusi lebih baik dan lebih efisien. 

2. Menjawab permasalahan dan memenuhi karakteristik kebutuhan masyarakat. 

3. Merupakan ide orisinal. 

4. Dapat diterapkan ke pasar dan memenuhi kriteria kelayakan ekonomi. 

5. Memiliki skala pasar dan skala manfaat yang memadai. 

6. Dapat dipasarkan sebagai produk atau jasa. 

7. Meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan lapangan kerja bagi masyarakat. 

Pada saat ini di Indonesia secara umum, dukungan terhadap invensi dan 

inovasi domestik masih terbatas, belum integratif dan tidak berorientasi pasar, 

sehingga banyak invensi dan inovasi yang “layu sebelum berkembang”. Ada 

kesenjangan yang besar antara penawaran dan permintaan solusi teknologi bernilai 

tambah. Selain itu, dana penelitian dan pengembangan nasional masih terbatas dan 

kemampuan technopreneurship domestik masih rendah. 

F. Karakteristik Enterpreneur dan Technopreneur 

Menurut Sylvana (2012) menyatakan bahwa karakteristik enterpreneur dan 

technopreneur sebagai berikut: 

Karakteristik enterpreneur yaitu: 

1. Kesehatan fisik yang baik. 

2. Kemampuan konseptual dan pemecahan masalah yang superior. 

3. Mempunyai pemikiraan yang luas. 

4. Mempunyai kepercayaan diri yang tinggi dan toleransi pada keinginan. 

5. Mempunyai daya dorong yang kuat. 

6. Mempunyai kebutuhan dasar untuk mengontrol dan mengatur. 
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7. Mempunyai keinginan untuk mengambil resiko yang menengah. 

8. Sangat realistik. 

9. Memiliki keterampilan di dalam diri [interpersonal] yang menengah. 

10. Memiliki stabilitas emosi yang cukup. 

Kerakteristik technopreneur yaitu: 

1. N-Ach (Need for achievement) yang tinggi.  

2. Memiliki kemampuan konseptual dan problem solving yang tinggi. 

3. Memiliki wawasan dan cara pikir yang luas. 

4. Percaya diri yang tinggi dan tolerans. 

5. Moderate risks taker. Moderat dalam mengambil resiko 

6. Realistik. 

7. Moderate Interpersonal skill 

8. Sufficient emotional stability. 

 

G. Faktor-Faktor yang Menimbulkan Technopreneur. 

Faktor-faktor yang memberikan kontribusi terhadap proses berwirausaha 

adalah kondisi internal dan eksternal pelaku wirausaha. Faktor-faktor internak dan 

faktor-faktor eksternal ini meliputi aspek teknis dan apek manajerial dalam 

berwirausaha (technopreneur). Faktor-faktor internal ini dapat terbentuk sebagai 

akibat dari pertumbuhan, pengalaman sebelumnya, dan perkembangan pada diri 

wirausahawan. Faktor internal antara lain berasal dari motivasi dan bakat dari 

masing-masing wirausahawan. 

Sama kompleksnya pada kondisi internal adalah kondisi eksternal yang ada di 

lingkungan wirausahawan. Beberapa faktor eksternal seperti, keluarga, pendidikan, 

lingkungan dan masyarakat akan mempengaruhi kesiapan, dalam berwirausaha. 

Faktor-faktor yang menimbulkan technopreneur tersebut adalah: 
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1. Motivasi 

Menurut Handoko dalam Mahesa (2012: 14) motivasi adalah keadaan 

dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan 

kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Selain itu menurut Siswanto 

dalam Mahesa (2012: 14) mengartikan motivasi sebagai keadaan kejiwaan atau 

menggerakkan dan mengarah atau menyalurkan perilaku kearah pencapaian 

kebutuhan yang memberi kepuasan atau mengurangi ketidakseimbangan. 

Lain halnya dengan Stevenson dalam Mahesa (2012: 14) yang 

mendefinisikan motivasi sebagai insentif, dorongan, atau stimulus untuk 

bertindak dimana motivasi adalah semua hal verbal, fisik atau psikologis yang 

membuat seseorang melakukan sesuatu sebagai respon. 

Teori motivasi yang dikembangkan oleh Abraham H. Maslow dalam 

Mahesa (2012: 14) pada intinya berkisar pada pendapat bahwa manusia 

mempunyai lima tingkat atau hierarki kebutuhan, yaitu : (1) kebutuhan 

fisiologikal (physiological needs), seperti : rasa lapar, haus, istirahat dan sex; 

(2) kebutuhan rasa aman (safety needs), tidak dalam arti fisik semata, akan 

tetapi juga mental, psikologikal dan intelektual; (3) kebutuhan akan kasih 

sayang (love needs); (4) kebutuhan akan harga diri (esteem needs), yang pada 

umumnya tercermin dalam berbagai simbol-simbol status; dan (5) aktualisasi 

diri (self actualization), dalam arti tersedianya kesempatan bagi seseorang 

untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya sehingga berubah 

menjadi kemampuan nyata. 

 

Kebutuhan-kebutuhan yang disebut pertama (fisiologis) dan kedua 

(keamanan) kadang-kadang diklasifikasikan dengan cara lain, misalnya dengan 

menggolongkannya sebagai kebutuhan primer, sedangkan yang lainnya dikenal 

pula dengan klasifikasi kebutuhan sekunder. Terlepas dari cara membuat 

klasifikasi kebutuhan manusia itu, yang jelas adalah bahwa sifat, jenis dan 
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intensitas kebutuhan manusia berbeda satu orang dengan yang lainnya karena 

manusia merupakan individu yang unik. Juga jelas bahwa kebutuhan manusia itu 

tidak hanya bersifat materi, akan tetapi bersifat psikologikal, mental, intelektual 

dan bahkan juga spiritual. motivasi seorang individu sangat dipengaruhi oleh 

berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Termasuk pada 

faktor internal adalah : (a) persepsi seseorang mengenai diri sendiri; (b) harga 

diri; (c) harapan pribadi; (d) kebutuhaan; (e) keinginan; (f) kepuasan kerja; (g) 

prestasi kerja yang dihasilkan. 

Teori motivasi juga dikembangkan oleh David McClelland. Dalam teori 

ini, banyak penelitian yang dilakukan untuk mengetahui motivasi memenuhi 

kebutuhan manusia dalam berprestasi. Kebutuhan untuk berprestasi ini ada 

karena orang-orang memiliki dorongan kuat untuk berhasil. Mereka lebih 

mengejar prestasi pribadi ketimbang imbalan terhadap keberhasilannya. Mereka 

bergairah untuk melakukan sesuatu lebih baik dan lebih efisien dibandingkan 

sebelumnya. 

Mc Clelland dalam Mahesa (2012: 15) menemukan bahwa mereka 

dengan dorongan prestasi yang tinggi berbeda dari orang lain dalam keinginan 

kuat mereka untuk melakukan hal-hal dengan lebih baik. Mereka mencari 

kesempatan-kesempatan dimana mereka memiliki tanggung jawab pribadi dalam 

menemukan jawaban-jawaban terhadap masalah. Mereka yang memiliki 

kebutuhan berprestasi lebih suka pekerjaan-pekerjaan yang dimana mereka 
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memiliki tanggung jawab pribadi, akan memperoleh balikan dann tugas 

pekerjaannya memiliki resiko yang sedang.  

Dalam penelitiannya, Mc Clelland dalam Mahesa (2012: 16) menemukan 

bahwa mereka yang memiliki kebutuhan untuk berprestasi paling tinggi adalah 

para wirausahawan yang berhasil. Sebaliknya ia tidak menemukan adanya 

manajer dengan kebutuhan prestasi yang tinggi. 

Kebutuhan untuk berkuasa juga merupakan kebutuhan dari teori Mc 

Clelland, kebutuhan berkuasa adalah adanya keinginan yang kuat untuk 

mengendalikan orang lain, untuk mempengaruhi orang lain, dan untuk memiliki 

dampak terhadap orang lain. Orang yang ingin kekuasaannya besar adalah 

mereka yang suka untuk menjadi pemimpin.  

Kebutuhan untuk berafiliasi adalah teori ketiga milik Mc Clelland, 

kebutuhan ini yang paling sedikit mendapat perhatian untuk diteliti. Orang 

dengan kebutuhan berafiliasi yang tinggi adalah orang yang berusaha mendapat 

persahabatan. Mereka ingin disukai orang lain dan menghindari konflik. 

Berdasarkan semua teori tersebut dapat disimpulkan bahwa motivasi 

adalah semua kekuatan yang memberi energy, daya, arah, dan dorongan untuk 

melakukan atau tidak melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai 

tujuan, baik pemenuhan kebutuhan atau pencapaian kepuasan.  

2. Keluarga 

Pola asuh orang tua sangatlah menentukan pembentukan spirit 

technopreneur anak-anak mereka (terutama pada usia 2 tahun sampai 16 tahun) 
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ada 3 bentuk pola asuh yakni otoriter, permisif, dan demikratik. Jika seseorang 

berasal dari keluarga yang berwirausaha maka sejak kecil akan memperoleh 

pengetahuan tentang wirausaha. Maka minat berwirausaha dapat timbul dari 

keluarga. 

3. Pendidikan 

Pendidikan dijalankan dengan penuh kesadaran, mempunyai tujuan, 

target, dan sasaran tertentu serta diberikan secara sistematis untuk 

mengembangkan potensi yang ada. Satu-satunya perjuangan atau cara untuk 

mewujudkan manusia yang mempunyai moral, sikap, dan keterampilan 

wirausaha adalah dengan pendidikan. Dengan pendidikan, wawasan individu 

menjadilebih percaya diri, bisa memilih dan mengambil keputusan yang tepat, 

meningkatkankreativitas dan inovasi, membina moral, karakter, intelektual, serta 

peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lain sehingga akhirnya mampu 

berdiri sendiri. Pendidikan juga berfungsi untuk membentuk kepribadian 

seseorang menjadi lebih kuat dan tahan hantaman. Kepribadian yang kuat 

merupakan salah satu modal pokok bagi seorang wirausahawan. Hanya perlu 

diingat bahwa untuk membentukelemen kualitas sumber daya manusia yang 

diinginkan tersebut diperlukan waktu yang panjang, bahkan konsepsi pendidikan 

seumur hidup (Life-long education) menuntut partisipasi dari berbagai pihak, 

bukan hanya sekolah.  
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Fungsi pendidikan adalah memberikan kondisi yang menunjang 

perkembangan potensi dan kapasitas yang sudah ada. Pendidikan ini ada yang 

formal (yakni melalui sekolah-sekolah dari tingkat dasar sampai perguruan 

tinggi), non formal (melalui kursus-kursus) maupun informal (misalnya, 

pendidikan orang tua di rumah). Pendidikan wirausaha dapat ditempuh melalui 

ketiga jalur tersebut. 

4. Lingkungan dan Masyarakat 

Lingkungan usaha berpengaruh signifikan terhadap sifat wirausaha 

(Priyanto, 2005: 89). Teori Konvergensi Walgito dalam Wibowo (2011: 114)  

menyatakan bahwa lingkungan sekitar mempunyai peranan yang penting dalam 

perkembangan individu. Kenyataan yang banyak terjadi membenarkan teori ini. 

Seseorang yang tumbuh di lingkungan pedagang secara relatif akan mempunyai 

kesempatan yang lebih besar untuk menjadi pedagang. Demikian pula individu 

lain yang tumbuh di lingkungan petani, nelayan, wirausaha, guru, dan 

sebagainya.  Secara garis besar lingkungan dapat dibedakan menjadi dua, yakni 

lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan alam sekitar, misalnya 

keadaan tanah, perubahan musim, kekayaan alam dan sebagainya merupakan 

lingkungan fisik yang bisa mempengaruhi perkembangan jiwa seseorang. 

Lingkungan alam yang berbeda akan mencetak individu yang berbeda pula. 

Daerah pertanian sebagian besar penduduknya menjadi nelayan, daerah industri 

sebagian besar penduduknya akan mempunyai pekerjaan di bidang industri. Jiwa 
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kewirausahaan juga bisa tumbuh dan berkembang karena pengaruh lingkungan 

fisik di sekitarnya. 

Lingkungan sosial merupakan lingkungan di mana terjadi antara individu 

yang satu dengan yang lain. Lingkungan sosial ini ada yang primer dan ada yang 

sekunder. Lingkungan primer terjadi bila di antara individu yang satu dengan 

yang lain mempunyai hubungan yang erat dan saling mengenal dengan baik, 

misalnya keluarga. Lingkungan demikian akan mempunyai pengaruh yang 

mendalam terhadap perkembangan individu. Lingkungan sosial sekunder adalah 

suatu lingkungan di mana antara individu yang ada di dalamnya mempunyai 

hubungan dengan individu lainnya, pengaruh lingkungan ini relatif tidak 

mendalam. 

David C. McClelland dalam Suryana (2006: 62) mengemukakan bahwa 

kewirausahaan ditentukan oleh motif berprestasi, optimisme, sikap nilai, dan status 

kewirausahaan atau keberhasilan. 

Perilaku technopreneur dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Faktor-

faktor internal meliputi hak kepemilikan (property right-PR), kemampuan/komptensi 

(ability/competency-C) dan insentif (incentive-I) sedangkan faktor eksternal meliputi 

lingkungan (environment-E). Menurut Ibnoe Soedjono dalam Suryana (2006: 62), 

karena kemampuan afektif mencakup sikap, nilai, aspirasi perasaan, dan emosi yang 

semuanya sangat bergantung pada kondisi lingkungan yang ada, maka dimensi 

kemampuan afektif dan kemampuan kognitif merupakan bagian dari pendekatan 

kemampuan kewirausahaan. Jadi, kemampuan berwirausaha merupakan fungsi dari 
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perilaku kewirausahaan dalam mengombinasikan kreativitas, inovasi, kerja keras, dan 

keberanian dalam menghadapi resiko untuk memperoleh peluang. 

H. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menurut UU No 20/2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional didefinisikan sebagai berikut: “Pendidikan Kejuruan merupakan 

pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang 

tertentu.” Lebih spesifik dijelaskan dalam PP No 19/2005 tentang Standar Pendidikan 

Nasional. “Pendidikan menengah kejuruan adalah pendidikan pada jenjang 

pendidikan menengah kejuruan yang mengutamakan pengembangan kemampuan 

siswa untuk jenis pekerjaan tertentu.” Tujuan umum dan tujuan khusus pendidikan 

menengah kejuruan adalah sebagai berikut. 

Tujuan Umum: 

1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Tuhan Yang Maha 

Esa.  

2. Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi warga negara yang berahlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung 

jawab. 

3. Mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki wawasan kebangsaan, 

memahami dan menghargai keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. 

4. Mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kepedulian terhadap 

lingkungan hidup, dengan secara aktif turut memelihara dan melestarikan 
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lingkungan hidup, serta memanfaatkan sumber daya alam dengan efektif dan 

efesien. 

Tujuan Khusus: 

1. Menyiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, mampu bekerja 

mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada di lembaga atau industri terkait 

atau usaha lainnya sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai dengan 

kompetensi dalam program keahlian yang dipilihnya. 

2. Menyiapkan 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. 

Dalam SK Mendikbud No 049074U1990, tujuan pendidikan SMK diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Mempersiapkan siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi. 

2. Meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam 

mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan 

sekitar. 
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3. Meningkatkan kemampuan siswa untuk dapat mengembangkan diri sejalan 

pengembangan ilmu, teknologi, dan kesenian. 

4. Menyiapkan siswa memasuki lapangan kerja dan mengembangkan sikap 

profesional. 

Kebijakan penting pemerintah (Depdiknas) saat ini adalah ingin 

meningkatkan jumlah siswa SMK hingga mencapai 70 % siswa SMK dan 30 % siswa 

SMA pada tahun 2015. Kebijakan ini membawa beberapa implikasi, antara lain 

tentang pembangunan sarana dan prasarana baru, kebutuhan guru. 

Menurut keputusan Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas No: 

251/C/Kep/MN/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan, 

ada 6 bidang studi keahlian, 40 program studi keahlian, dan 121 kompetensi keahlian. 

Pembagian bidang dan program keahlian yang rinci tersebut membawa 

konsekuensi tersendiri, baik sisi positif maupun negatifnya. Sisi positifnya, paling 

tidak lulusan SMK akan lebih siap kerja  daripada lulusan pendidikan umum, namun 

dengan syarat bidang pekerjaannya sesuai dengan bidang keahlian selama menempuh 

pendidikan. Sisi negatifnya, apabila lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sesuai 

dengan bidang atau program keahliannya, maka dia terpaksa menganggur atau 

bekerja tidak sesuai dengan keahliannya. Dampak negatif ini lebih parah jika 

dibandingkan dengan lulusan SMA yang bersifat general (umum) dimana 

penyesuaian bidang keahlian dengan pasar kerja lebih mudah daripada sudah 

terbentuk sejak awal. 
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Kebijakan di bidang pendidikan menengah kejuruan di era pemerintahan orde 

baru yang cukup fenomenal adalah tentang program Pendidikan Sistem Ganda (PSG). 

Menurut Djojonegoro dalam Fu`adi (2009: 93) PSG merupakan suatu bentuk 

penyelenggaraan pendidikan keahlian professional yang memadukan secara sistemik 

dan sinkron program pendidikan di sekolah dan program penguasaan keahlian yang 

diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung di dunia kerja, terarah untuk mencapai 

suatu tingkat keahlian profesional tertentu. 

Kebijakan diatas merupakan respon atas keprihatinan pemerintah atas 

kesenjangan antara program pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja. Kesenjangan 

program pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja terus menerus terjadi bukan 

semata-mata karena lapangan pekerjaan yang tidak ada, tetapi lebih karena 

ketidaksesuaian bidang keahlian dengan kebutuhan tenaga kerja. 

Perlu dicatat bahwa kebijkan tentang PSG lebih berfokus pada pelaksanaan 

PBM (proses belajar mengajar) yaitu mensikronkan program pendidikan di sekolah 

dengan program keahlian yang dibutuhkan melalui bekerja langsung di dunia kerja. 

Konsep PSG tidak menyentuh wadah yang menaungi siswa berada, yaitu di bidang 

dan program keahlian apa. Kelemahan konsep PSG ini, walaupun siswa/lulusan 

mahir dan ahli sesuai bidangnya, namun lapangan kerja tidak ada karena barangkali 

tenaga kerja pada program keahlian tersebut sudah jenuh, maka lulusan tidak akan 

mendapatkan pekerjaan. 
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Oleh karena itu, program PBM termasuk program PSG tetap penting dan 

relevan, namun langkah awal yang perlu dilakukan adalah mensikronkan dahulu 

bidang/program keahliannya dengan sektor ekonomi/lapangan usaha yang tersedia.  

Untuk mensinkronkan dan merealisasikan program tersebut sekolah perlu 

menyiapkan peserta didik agar dapat langsung bekerja sesuai dengan program 

keahlian yang diambilnya setelah melalui pendidikan dan pelatihan berbasis 

kompetensi. Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diarahkan ke dalam 3 pilar 

utama agar dapat:(1) bekerja di dunia usaha dan industri, (2) bekerja secara mandiri 

atau usaha sendiri dan (3) melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi terutama 

perguruan tinggi profesi/vokasi.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan mengumpulkan dan 

menggambarkan data yang telah tersedia diobjek yang akan diteliti. Jenis penelitian 

deskriptif yang digunakan yaitu penelitian studi kasus. Menurut Sukmadinata (2005: 

18) Penelitian Deskriptif, ditujukan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau 

fenomena-fenomena apa adanya. Pada studi ini para peneliti tidak melakukan 

manipulasi atau memberikan perlakuan-perlakuan tertentu terhadap objek penelitian, 

semua kegiatan atau peristiwa berjalan seperti apa adanya. Pada studi kasus peneliti 

mencoba mengggambarkan subjek penelitian didalam keseluruhan tingkah laku, 

yakni tingkah laku itu sendiri beserta hal-hal yang melingkunginya (Arikunto, 2007: 

238). Keuntungan studi kasus adalah dapat mengetahui secara mendalam tentang 

faktor-faktor yang berpengaruh/sumber belajar wirausahawan. 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah: Wirausahawan bidang studi teknik mesin se-

Kota Semarang yang berjumlah 43 wirausahawan yang berasal dari lulusan SMK 

teknologi. Sampel penelitian ini adalah: Lulusan SMK teknologi Kota Semarang 

yang menjadi wirausahawan bidang teknik mesin di Kota Semarang yang berasal dari 

lulusan SMK teknologi Kota Semarang yang berjumlah 10 responden tertera pada  
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lampiran 3 halaman 56. Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik 

proporsive sampling dengan pertimbangan jumlah lulusan yang berwirausaha hanya 

sedikit. Data jumlah sampel diperoleh dengan cara melakukan observasi ke sekolah 

dan survei langsung ke lapangan. 

C. Variabel Penelitian 

Variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi perhatian suatu 

penelitian (Arikunto, 2010: 161). Dalam penelitian ini variabel penelitian adalah 

faktor-faktor yang berpengaruh/sumber belajar wirausahawan dari aspek teknis 

maupun manajerial. Aspek teknis dan manajerial berasal dari faktor diri, faktor 

keluarga, faktor sekolah, faktor jenjang pendidikan, faktor masyarakat. 

D. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sumber 

sekunder. Sumber primer yaitu sumber data utama yang berasal dari responden. 

Pengumpulan  data primer menggunakan instrumen kuesioner untuk lulusan yang 

bersedia menjadi responden. Sumber sekunder, yaitu sumber data lainnya yang 

menunjang data primer, diantaranya adalah literatur atau dokumen yang berkaitan, 

serta narasumber lain yang diharapkan mampu memberikan informasi tentang 

masalah yang diteliti. 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 

2010: 308). Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, metode 

yang digunakan adalah: 
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1. Metode angket (kuisioner) 

Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya (Sugiyono, 2010: 199). Pada penelitian ini menggunakan 

angket terbuka yang mengharapkan jawaban singkat dari responden. 

2. Persiapan instrumen. 

Adapun langkah-langkah persiapan instrumen adalah: 

a. Materi dan bentuk instrumen. 

Materi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah faktor 

dominan yang mendorong lulusan SMK teknologi untuk berwirausaha, dalam 

hal ini technopreneur. Sedangkan bentuk instrumen yang akan digunakan 

pada penelitian ini adalah dengan menggunakan angket terbuka yang 

mengharapkan jawaban singkat atau mengharapkan responden untuk memilih 

salah satu alternatif jawaban yang tersedia dari setiap pertanyaan. 

b. Metode penyusunan instrumen. 

Dalam menyusun instrumen ada beberapa langkah yang harus dilalui 

antara lain: 

1) Melakukan pembatasan terhadap materi yang akan dicantumkan dalam 

angket. 

2) Menganalisis dalam hal validitas dan realibilitas perangkat yang 

digunakan. Validitas dan reabilitas dalam penelitian ini ditentukan melalui 

konsultasi  dengan pakar ahli.  
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KISI-KISI ANGKET 

FAKTOR-FAKTOR KEMUNCULAN TECHNOPRENEUR PADA LULUSAN 

SMK TEKNOLOGI NEGERI DI SEMARANG 

Variabel Indikator Sub Indikator No. Item Metode  

 

1. Faktor-faktor yang 

berpengaruh/Sumber 

belajar 

wirausahawan aspek 

teknis dan aspek 

menejerial. 

Riwayat pendidikan Pendidikan formal yang pernah 

ditempuh. 

1 Angket 

terbuka 

Pendidikan non formal yang pernah 

diikuti. 

2 

Riwayat pekerjaan Pekerjaan yang pernah dijanani dan 

bidang usaha yang pernah dijalani. 

1,2,3,4 

Profil perusahaan Data perusahaan yang dijalankan saat 

ini. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Jumlah usaha yang dijalankan saat 

ini. 

10 

Asal-usul usaha yang dijalankan. 11 

Jabatan dan peran dalam usaha yang 

dijalankan. 

12,13 

Motivasi dan relevansi Motivasi menjadi wirausahawan. 1,2,3 

Relevansi pendidikan dengan bidang 

usaha. 

4,5,6 

Sumber belajar (aspek 

teknis) 

Faktor diri, faktor keluarga, faktor 

sekolah, jenjang pendidikan, faktor 

masyarakat. 

1,2,3,4,5,6 

Suber belajar (aspek 

manajerial/kewirausahaan) 

Faktor diri, faktor keluarga, faktor 

sekolah, jenjang pendidikan, faktor 

masyarakat. 

1,2,3,4,5,6 

Sumber motivasi atau kemampuan 

berwirausaha 

7,8,9 
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3. Analisis instrument. 

Berikut ini akan dijelaskan mengenai cara pengujian validitas dan 

reliabilitas instrumen yang akan digunakan dalam penelitian: 

a. Validitas 

Validitas instrumen adalah tingkat ketepatan dan kecermatan suatu 

alat ukur (instrumen penelitian) dalam melakukan fungsi ukurnya. Dalam 

penelitian ini validitas intrumen ditinjau secara construct ditentukan 

dengan metode judgement dari pakar ahli. Pakar ahli dalam penelitian ini 

yaitu Drs. Sunyoto, M.Si, Drs. Suwahyo, M.Pd dan Dra. Margunanni, 

M.P. Validitas  intrumen ini ditentukan melalui konsultasi yang dilakukan 

peneliti kepada dosen pembimbing dan pakar ahli. Setelah intrumen 

penelitian dinyatakan valid, peneliti akan menggunakannya untuk mulai 

pengambilan data. Untuk memberikan gambaran suatu intrumen divalidasi 

menggunakan metode judgement, pertimbangan para ahli dilakukan 

sebagai berikut. Pertama, para ahli diminta untuk mengamati keseluruhan 

item dalam intrumen yang hendak divalidasi. Setelah itu para ahli diminta 

untuk mengoreksi semua item yang telah dibuat. Pada akhir perbaikan para 

ahli diminta untuk memberikan pertimbangan tentang bagaimana 

instrumen tersebut menggambarkan cakupan isi yang hendak diukur. 

Pertimbangan ahli menyangkut, apakah semua aspek yang hendak diukur 

telah dicakup melalui item pertanyaan dalam instrumen. 
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b. Reabilitas  

Reliabilitas adalah suatu instrumen yang cukup dapat dipercaya 

untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut 

sudah baik (Arikunto, 2010: 221). Reabilitas sama dengan keajegan atau 

konsistensi. Penentuan reabilitas instrumen dalam penelitian ini dilakukan 

peneliti dengan cara konsultasi kepada dosen pembimbing dan 3 pakar ahli 

yaitu Drs. Sunyoto, M.Si, Drs. Suwahyo, M.Pd dan Dra. Margunanni, 

M.P. Ketiga pakar ahli tersebut menyatakan instrumen pada kriteria sangat 

sesuai, maka instrumen penelitian dinyatakan reliable. Setelah intstrumen 

penelitian dinyatakan reliable, peneliti akan menggunakannya untuk 

melakukan pengambilan data.  

c. Analisis Validitas Instrumen dengan Metode Judgement 

Nilai tertinggi = 3 (Sangat Sesuai), nilai terendah = 1 (Tidak 

Sesuai), jumlah kriteria yang ditentukan = 3 kriteria, dan jumlah indikator 

keseluruahan = 6 indikator Maka langkah-langkah penentuan validitas dan 

reabilitas instrumen adalah sebagai berikut: 

1. Menghitung skor maksimal  

      Skor maksimal = Jumlah indikator x nilai tertnggi 

                                   = 6 x 3 = 18 

2. Menghitung skor minimal  

Skor minimal = Jumlah responden x nilai terendah 

 = 6 x 1 = 6 

3. Menghitung rentang skor 
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Rentangan = skor maksimal – skor minimal 

                            = 18 – 6 = 12 

4. Menghitung interval kelas persentase 

 Interval persentase = rentang : jumlah kriteria  

                                          = 12 : 3 = 4 

Berdasarkan perhitungan di atas, maka rentang skor dan kriteria dapat 

ditetapkan sebagaimana tabel, untuk menentukannya dilakukan dengan cara 

sebagai berikut: 

Tabel 2. Rentang Skor dan Kriteria  

No Interval Kriteria 

1 14 < skor <18 Sangat Sesuai 

2 10 < skor < 14 Sesuai 

3 6 < skor <10 Tidak Sesuai 

 

 Instrumen penelitian ini dapat digunakan untuk pengambilan data 

apabila dari angket pakar ahli diperoleh hasil yang berada pada rentang 

nilai 10 < skor < 14 dan 14 < skor <18 atau pada kriteria “Sesuai” dan 

“Sangat Sesuai”. 

Analisis validitas instrumen oleh pakar ahli 1 tertera pada lampiran 

13. Skor yang diperoleh dari pengisian angket oleh pakar ahli 1 berjumlah 

14. Oleh karena itu instrumen dinyatakan sangat sesuai. 

Analisis validitas dan reabilitas instrumen oleh pakar ahli 2 tertera 

pada lampiran 14. Skor yang diperoleh dari pengisian angket oleh pakar 

ahli 2 berjumlah 16. Oleh karena itu instrumen dinyatakan sangat sesuai. 
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Analaisis validitas dan reabilitas instrumen oleh pakar ahli 3 tertera 

pada lampiran 15. Skor yang diperoleh dari pengisian angket oleh pakar 

ahli 3 berjumlah 17. Oleh karena itu intrumen dinyatakan sangat sesuai.  

d. Analisis Reabilitas Instrumen dengan Metode Judgement 

Instrumen penelitian diuji reabilitasnya dengan internal 

consistency,dilakukan dengan cara mencobakan instrumen, kemudian data 

yang diperoleh dianalisis dengan teknik judgement dari 3 orang pakar ahli 

yaitu Drs. Sunyoto, M.Si, Drs. Suwahyo, M.Pd dan Dra. Margunanni, 

M.P. Ketiga pakar ahli melakukan penilaian terhadap kesesuaian isi dari 

instrumen penelitian. Drs. Sunyoto menyatakan instrumen penelitian 

sangat sesuai, Drs. Suwahyo menyatakan instrumen penelitian sangat 

sesuai, dan Dra. Margunani, M.P. menyatakan instrumen penelitian sangan 

sesuai. Ketiga pakar ahli menyatakan instrumen penelitian termasuk dalam 

rentang kriteria “Sangat Sesuai”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

instrumen penelitian ini reliable. 

E. Analisis  Data 

Setelah data terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah mengolah data 

tersebut untuk memperoleh kesimpulan dan jawaban permasalahan dalam 

penelitian ini. Data lalu diklasifikasikan menjadi data kuantitatif yang berbentuk 

angka-angka dan data kualitatif yang dinyatakan dalam kata-kata. Teknik analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif persentase yang dapat 

dilihat dengan rumus sebagai berikut : 
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%100(%) x
N

n


 

Keterangan : 

n = jumlah yang diperoleh 

N = jumlah nilai seluruhnya 

Data yang diperoleh dari angket dijumlahkan atau dikelompokkan 

kemudian hasilnya disajikan dalam bentuk tabel. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil penelitian dan pembahasan dalam bab ini berdasarkan pada hasil 

pengolahan data dari pengisian angket atau kuesioner pada lulusan SMK 

teknologi Kota Semarang yang menjadi wirausahawan bidang teknik mesin yang 

berada di Kota Semarang. Hasil Penelitian dan pembahasan dapat dilihat sebagai 

berikut: 

A. Hasil Penelitian 

Setelah melakukan penelitian tercatat ada 65 pelaku wirausaha pada 

bidang teknik mesin meliputi wirausahawan pemesinan dan wirausahawan las 

yang berada di Kota Semarang. Namun setelah melakukan penelitian terdapat 43 

wirausahawan yang dapat menerima penelitian, 22 wirausahawan tidak menerima 

penelitian dan hanya 10 wirausahawan bidang teknik mesin yang tercatat sebagai 

lulusan SMK teknologi di Semarang yang tertera pada lampiran 3 

Wirausahawan bidang teknik mesin yang tidak dapat mengisi angket 

dikarenakan : 1) Wirausahawan tersebut tidak tercatat sebagai lulusan SMK 

teknologi di Semarang. 2) Wirausahawan takut untuk mengisi angket penelitian, 

dikhawatirkan data tersebut digunakan untuk kegiatan yang lain. 3) 

Wirausahawan tersebut sudah pernah mengisi angket penelitian dalam kurun 

waktu 1 tahun ini, meskipun dengan tujuan penelitian yang berbeda sehingga  
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tidak menerima penelitian. 4) Wirausahawan merasa usahanya belum layak untuk 

dilakukan penelitian karena omsetnya masih dalam skala kecil. Wirausahawan 

bidang teknik mesin yang tidak bisa diteliti, dapat dilihat pada lampiran 3. 

Analisis data untuk faktor-faktor yang berpengaruh/sumber belajar 

wirausahawan pada aspek teknis menggunakan deskriptif persentase. Data yang 

berhasil diperoleh dari pengisian angket mengenai faktor-faktor/sumber belajar 

wirausahawan seperti terlihat pada tabel 3. 

Tabel 3.Sumber Belajar/Faktor yang Berpengaruh (Aspek Teknis) 

No. Sumber Belajar/Faktor yang Berpengaruh Jumlah Persentase 

1 Diri sendiri 7 70% 

2 Keluarga 1 10% 

3 Sekolah 2 20% 

4 Masyarakat 0 0% 

5 Pelatihan keterampilan/kursus 0 0% 

Jumlah 

 

10 100% 

Dalam tampilan tabel nampak bahwa sumber belajar atau faktor yang 

berpengaruh pada wirausahawan, sebesar 70% berasal dari diri sendiri 20% 

berasal dari sekolah dan 10% berasal dari keluarga. Hal ini membuktikan bahwa 

sumber belajar/faktor yang berpengaruh pada aspek teknis wirausahawan, yang 

dominan berasal dari diri sendiri. Responden tidak ada yang menjawab 

masyarakat atau pelatihan keterampilan sebagai faktor yang dominan. Akan tetapi 

kedua faktor ini dapat mempengaruhi kemampuan teknis wirausahwan. 

Jika diperinci lagi sumber belajar utama/faktor yang berpengaruh dalam 

kemampuan teknis yang berasal dari diri sendiri adalah dari minat/motivasi yang 

kuat. Hal ini sesuai yang tertera dalam tabel 4. 
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Tabel 4.Faktor-Faktor yang Berpengaruh/Sumber Belajar Wirausahawan yang 

Berasal dari Diri Sendiri. (Aspek Teknis) 

No. Sumber Belajar/Faktor yang Berpengaruh Jumlah Persentase 

1 Bakat/faktor keturunan 0 0% 

2 Minat/motivasi yang kuat 10 100% 

Jumlah 

 

10 100% 

Dalam tampilan tabel nampak bahwa faktor-faktor yang 

berpengaruh/sumber belajar wirausahawan pada aspek teknis yang berasal dari 

diri sendiri, semua responden menjawab minat/motivasi yang kuat. 

Faktor-faktor yang berpengaruh/sumber belajar wirausahawan pada aspek teknis 

yang berasal dari keluarga dapat dilihat pada tabel 5. 

Tabel 5.Faktor-Faktor yang Berpengaruh/Sumber Belajar Wirausahawan yang 

Berasal dari Keluarga. (Aspek Teknis) 

No. Sumber Belajar/Faktor yang Berpengaruh Jumlah Persentase 

1 Orang tua (bapak, ibu) 4 40% 

2 Saudara orang tua (paman, pakde, bibi, dll) 0 0% 

3 Saudara sekandung (kakak, adik) 5 50% 

4 Saudara jauh 1 10% 

Jumlah 

 

10 100% 

Dari tampilan tabel faktor-faktor yang berpengaruh/sumber belajar 

wirausahawan pada aspek teknis yang berasal dari keluarga sebanyak 5 orang 

responden atau 50% menjawab saudara sekandung (kakak, adik), sebanyak 4 

orang atau 40% menjawab orang tua (bapak, ibu) dan 1 orang atau 1% menjawab 

saudara jauh.  

Selain dari faktor keluarga, faktor-faktor yang berpengruh/sumber belajar 

wirausahawan pada aspek teknis ada juga yang berasal dari faktor sekolah. Faktor 

yang berasal dari sekolah nampak pada tabel 6. 
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Tabel 6.Faktor-Faktor yang Berpengaruh/Sumber Belajar Wirausahawan yang 

Berasal dari Sekolah. (Aspek Teknis) 

No. Sumber Belajar/Faktor yang Berpengaruh Jumlah Persentase 

1 Guru 10 100% 

2 Teman sekolah 0 0% 

3 Kepala sekolah 0 0% 

Jumlah 

 

10 100% 

Dari tampilan dalam tabel terlihat bahwa semua responden menjawab guru 

sebagai faktor-faktor yang paling berpengaruh/sumber belajar wirausahawan pada 

aspek teknis yang berasal dari sekolah. Meskipun tidak ada responden yang 

menjawan teman sekolah dan kepala sekolah, kedua faktor ini juga dapat 

berpengaruh pada kemampuan teknis wirausahawan. Jenjang pendidikan ternyata 

juga menjadi faktor-faktor yang berpengaruh/sumber belajar wirausahawan yang 

berasal dari sekolah. Hal tersebut nampak dalam tabel 7. 

Tabel 7.Faktor-Faktor yang Berpengaruh/Sumber Belajar Wirausahawan yang 

Berasal dari Sekolah Sesuai Jenjang Pendidikan. (Aspek Teknis) 

No. Sumber Belajar/Faktor yang Berpengaruh Jumlah Persentase 

1 SD 0 0% 

2 SMP/Mts 0 0% 

3 SLTA (SMA/SMK/MA) 8 80% 

4 Perguruan Tinggi 2 20% 

Jumlah  10 100% 

Dalam tabel 7 nampak bahwa faktor-faktor yang berpengaruh/sumber 

belajar wirausahawan sebesar 80% menjawab berasal dari jenjang SLTA dan 20% 

menjawab dari jenjang perguruan tinggi.Masyarakat juga termasuk salah satu 

faktor-faktor yang berpengaruh/sumber belajar bagi wirausahawan. Pada tabel 8 

nampak faktor masyarakat yang berpengaruh/sumber belajar wirausahawan. 
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Tabel 8.Faktor-Faktor yang Berpengaruh/Sumber Belajar Wirausahawan yang 

Berasal dari Masyarakat. (Aspek Teknis) 

No. Sumber Belajar/Faktor yang Berpengaruh Jumlah Persentase 

1 Teman kerja 2 20% 

2 Teman bermain 0 0% 

3 Pimpinan 8 80% 

4 Karyawan/anak buah 0 0% 

5 Tetangga 0 0% 

JUMLAH 

 

10 100% 

Dari tabel 8 nampak bahwa faktor-faktor yang berpengaruh/sumber belajar 

wirausahawan pada aspek teknis yang berasal dari faktor masyarakat yang paling 

dominan adalah pimpinan yaitu sebesar 80%. Sedangkan sebesar 20% responden 

menjawab teman kerja. 

Pada aspek manajerial/kewirausahaan analisis data untuk faktor-faktor 

yang berpengaruh/sumber belajar wirausahawan juga menggunakan deskriptif 

persentase. Data yang berhasil diperoleh dari pengisian angket mengenai faktor-

faktor/sumber belajar wirausahawan seperti terlihat pada tabel 9. 

Tabel 9.Sumber Belajar/Faktor yang Berpengaruh. (Aspek 

Manajerial/Kewirausahaan) 

No. Sumber Belajar/Faktor yang Berpengaruh Jumlah Persentase 

1 Diri sendiri 7 70% 

2 Keluarga 1 10% 

3 Sekolah 2 20% 

4 Masyarakat 0 0% 

5 Pelatihan keterampilan/kursus 0 0% 

Jumlah  10% 20% 
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Dalam tampilan tabel nampak bahwa sumber belajar atau faktor yang 

berpengaruh pada wirausahawan pada aspek manajerial, sebesar 70% berasal dari 

diri sendiri 20% berasal dari sekolah dan 10% berasal dari keluarga. 

Jika diperinci lagi sumber belajar utama/faktor yang berpengaruh dalam 

kemampuan manajerial yang berasal dari diri sendiri adalah dari minat/motivasi 

yang kuat. Hal ini sesuai yang tertera dalam tabel 10. 

Tabel 10.Faktor-Faktor yang Berpengaruh/Sumber Belajar Wirausahawan yang 

Berasal dari Diri Sendiri. (Aspek Manajerial) 

No. Sumber Belajar/Faktor yang Berpengaruh Jumlah Persentase 

1 Bakat/faktor keturunan 0 0% 

2 Minat/motivasi yang kuat 10 100% 

Jumlah 

 

10 100% 

Dalam tampilan tabel nampak bahwa faktor-faktor yang 

berpengaruh/sumber belajar wirausahawan pada aspek manajerial yang berasal 

dari diri sendiri, semua responden menjawab minat/motivasi yang kuat.Faktor-

faktor yang berpengaruh/sumber belajar wirausahawan pada aspek manajerial 

yang berasal dari keluarga dapat dilihat pada tabel 11. 

Tabel 11.Faktor-Faktor yang Berpengaruh/Sumber Belajar Wirausahawan yang 

Berasal dari Keluarga.(Aspek Manajerial) 

No. Sumber Belajar/Faktor yang Berpengaruh Jumlah Persentase 

1 Orang tua (bapak, ibu) 4 40% 

2 Saudara orang tua (paman, pakde, bibi, dll) 0 0 

3 Saudara sekandung (kakak, adik) 5 50% 

4 Saudara jauh 1 10% 

Jumlah 

 

10 100% 

Dari tampilan tabel faktor-faktor yang berpengaruh/sumber belajar 

wirausahawan pada aspek manajerial yang berasal dari keluarga sebanyak 5 orang 

responden atau 50% menjawab saudara sekandung (kakak, adik), sebanyak 4 
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orang atau 40% menjawab orang tua (bapak, ibu) dan 1 orang atau 10% menjawab 

saudara jauh. 

Selain dari faktor keluarga, faktor-faktor yang berpengruh/sumber belajar 

wirausahawan pada aspek manajerial ada juga yang berasal dari faktor sekolah. 

Faktor yang berasal dari sekolah nampak pada tabel 12. 

Tabel 12.Faktor-Faktor yang Berpengaruh/Sumber Belajar Wirausahawan yang 

Berasal dari Sekolah.(Aspek Manajerial) 

No. Sumber Belajar/Faktor yang Berpengaruh Jumlah Persentase 

1 Guru 10 100% 

2 Teman sekolah 0 0% 

3 Kepala sekolah 0 0% 

Jumlah 

 

10 100% 

Dari tampilan dalam tabel terlihat bahwa semua responden menjawab guru 

sebagai faktor-faktor yang paling berpengaruh/sumber belajar wirausahawan pada 

aspek manajerial yang berasal dari sekolah.Jenjang pendidikan ternyata juga 

menjadi faktor-faktor yang berpengaruh/sumber belajar wirausahawan pada aspek 

manajerial yang berasal dari sekolah. Hal tersebut nampak dalam tabel 13. 

Tabel 13.Faktor-Faktor yang Berpengaruh/Sumber Belajar Wirausahawan yang 

Berasal dari Sekolah Sesuai Jenjang Pendidikan.(Aspek Manajerial) 

No. Sumber Belajar/Faktor yang Berpengaruh Jumlah Persentase 

1 SD 0 0% 

2 SMP/Mts 0 0% 

3 SLTA (SMA/SMK/MA) 8 80% 

4 Perguruan Tinggi 2 20% 

Jumlah  10 100% 

Dalam tabel 13 nampak bahwa faktor-faktor yang berpengaruh/sumber 

belajar wirausahawan pada aspek manajerial sebesar 80% menjawab berasal dari 

jenjang SLTA dan 20% menjawab dari jenjang perguruan tinggi.Masyarakat juga 
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termasuk salah satu faktor-faktor yang berpengaruh/sumber belajar bagi 

wirausahawan pada aspek manajeral. Pada tabel 14 nampak faktor masyarakat 

yang berpengaruh/sumber belajar wirausahawan pada aspek manajerial. 

Tabel 14.Faktor-Faktor yang Berpengaruh/Sumber Belajar Wirausahawan yang 

Berasal dari Masyarakat.(Aspek Manajerial) 

No. Sumber Belajar/Faktor yang Berpengaruh Jumlah Persentase 

1 Teman kerja 2 20% 

2 Teman bermain 0 0% 

3 Pimpinan 8 80% 

4 Karyawan/anak buah 0 0% 

5 Tetangga 0 0% 

JUMLAH 

 

10 100% 

Dari tabel 14 nampak bahwa faktor-faktor yang berpengaruh/sumber 

belajar wirausahawan pada aspek manajerial yang berasal dari faktor masyarakat 

yang paling dominan adalah pimpinan yaitu sebesar 80%. Sedangkan sebesar 20% 

responden menjawab teman kerja. 

B. Pembahasan 

Banyak faktor yang mempengaruhi seseorang untuk memulai 

berwirausaha. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari diri sendiri, keluarga, 

sekolah, dan masyarakat. 

Hasil penelitian ini dilihat dari lulusan SMK teknologi di Semarang yang 

menjadi wirausahawan atau seorang technopreneur di Kota Semarang. 

Sesuai dengan data yang telah diperoleh, data yang ada dalam tabel-tabel 

menyebutkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh/sumber belajar pada aspek 

teknis dan aspek manajerial mempunyai hasil yang sama. Dengan demikian faktor 

yang paling dominan terkait aspek teknis juga menjadi faktor yang paling 

dominan terkait aspek manajerial. 
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Data yang berhasil diperoleh menunjukan bahwa faktor-faktor yang 

berpengaruh/sumber belajar wirausahawan yang paling dominan berasal dari diri 

sendiri. Jika diperinci lagi faktor-faktor yang berpengaruh/sumber belajar utama 

wirausahawan yang berasal dari diri sendiri adalah minat/motivasi yang kuat. Hal 

ini juga berkaitan dengan intelegensia masing-masing individu. Intelegesia 

berkaitan dengan pemecahan masalah, perencanaan, dan pengejaran prestasi yang 

sangat berati untuk menumbuhkan spirit technopreneur. 

Faktor-faktor yang berpengaruh/sumber belajar wirausahawan yang 

berasal dari keluarga menjawab saudara kandung. Hal ini membuktikan bahwa 

wirausahawan mempelajari kemampuan berwirausaha mereka dari saudara 

(kakak,adik) yang telah terlebih dahulu menekuni bidang usaha bengkel mesin 

ataupun bengkel las. Namun ada juga yang memperoleh kemampuan 

berwirausaha mereka dari warisan orang tua dan ada juga dari pengalaman kerja 

mereka. 

Faktor-faktor yang berpengaruh/sumber belajar wirausahawan juga berasal 

dari sekolah. Data dari wirausahawan menjawab guru adalah faktor yang paling 

dominan. Ketika siswa memasuki bangku SMK guru membekali siswa dengan 

berbagai pengetahuan. Salah satunya adalah pengetahuan berwirausaha. Di setiap 

SMK pasti terdapat mata pelajaran kewirausahaan. Dalam kegiatan belajar 

mengajar mata pelajaran kewirausahaan guru akan memupuk semangat 

berwirausaha. 

Faktor-faktor yang berpengaruh/sumber belajar wirausahawan dan calon 

wirausahawan juga berasal dari jenjang pendidikan yang telah ditempuh. 
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Wirausahawan menjawab jenjang SLTA. Hal ini disebabkan karena siswa belum 

dibekali ilmu kewirausahaan pada bangku SMP ataupun SD. Baru pada saat pada 

bangku SMK siswa dibekali dengan ilmu kewirausahaan. Pada bangku 

perkuliahan juga terdapat mata kuliah kewirausahaan, akan tetapi tidak semua 

responden pernah duduk di bangku perkuliahan. 

Faktor-faktor yang berpengaruh/sumber belajar wirausahawan juga dapat 

berasal dari masyarakat. Data dari wirausahawan menyebutkan faktor yang paling 

dominan berasal dari pimpinan. Hal ini dikarenakan responden memiliki 

pengalaman kerja di perusahaan sebelumnya. Menurut keterangan dari responden, 

kemampuan teknis dan kemampuan manajerial diperoleh dari pimpinan 

sebelumnya. 

Setelah diketahui faktor-faktor yang berpengaruh/sumber belajar 

wirausahawan pada aspek teknis dan aspek manajerial diharapkan dapat 

mempermudah langkah-langkah yang harus diambil untuk meningkatkan minat 

untuk berwirausaha. Sehingga jumlah wirausahawan yang berasal dari lulusan 

SMK teknologi di Semarang dapat meningkat. Meningkatnya jumlah 

wirausahawan juga berati semakin meningkatkan lapangan pekerjaan dan akan 

berdampak pada menurunnya jumlah pengangguran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 

1. Faktor-faktor dari aspek teknis dan manajerial yang berpengaruh pada 

munculnya wirausahawan di Kota Semarang mempunyai hasil yang sama 

yaitu faktor yang berasal dari diri sendiri sebesar 70%, faktor keluarga 

sebesar 10%, faktor sekolah sebesar 20%. 

2. Berdasarkan kesimpulan pertama, faktor yang dominan dari aspek teknis 

dan manajerial pada munculnya wirausahawan adalah diri sendiri sebesar 

70%. Jika diperinci lagi dari faktor diri, yang dominan berasal dari 

minat/motivasi yang kuat.  

B. Saran 

Dari hasil penelitian dan pembahasan, saran yang dapat dikemukakan 

adalah: 

1. Sebaiknya pihak sekolah melalui guru dapat lebih berperan dalam 

mencetak lulusan yang siap berwirausaha. 

2. Pihak sekolah diharapkan dapat lebih inovatif dalam menumbuhkan minat 

berwirausaha para siswa dan lulusannya. Sebagai contoh, sekolah dapat 

mengadakan studium general dengan mendatangkan narasumber pelaku 

sukses wirausaha. Pada saat siswa menjalani proses magang atau PKL, 

pihak sekolah mengarahkan pada bengkel-bengkel yang dinilai dapat 
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menimbulkan minat berwirausaha siswa. Selain itu siswa dapat dilibatkan 

sekolah dalam unit produksi yang dimiliki sekolah, sehingga siswa dapat 

belajar berwirausaha. 
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DAFTAR WIRAUSAHAWAN BIDANG TEKNIK MESIN KOTA SEMARANG YANG DAPAT DITELITI 

No Nama Perusahaan Nama Pemilik Alamat No. Telp/No. HP 

1. Bengkel Las Karya Teknik Firmansyah Jl. Tunggu Raya, Meteseh 024-70217974 

2. Bengkel Bubut Las Zaenuri Zaenuri Jl. Tunggu Raya, Meteseh 082136804805 

3. CV. Cakra Buana Sukandar D. Jl. Sambi Roto Raya 024-76484870 

4. Bengkel Las Sumber Urip Wachid A. Jl. Pof. Suharso, Sendang Mulyo 024-70590803 

5. Bengkel Las Karya Famili Nana Jl. Raya Sendang Mulyo 081225737611 

6. Las Listrik Karya Berkah Khozin Jl. Bulusan Tembalang 024-91376325 

7. Bengkel Las Sanjaya Suroto Jl. Tlogosari No. 12 RT I RW I 

Bulusan 

081326229467 

8. Bengkel Las Listrik Sukses Mandiri Yohanes P. Jl. Bukit Anggrek I No 44 024-70459141 

9. Las Listrik Victory Heppy P. Jl. Sendang Mulyo No. 6 085225336680 

10. Bengkel Las Sumber Urip 2 Ikhsani K. Jl. Raya Elang 024-70671341 

11. Bengkel Las Karya Utama Wawan Jl. Timoho Raya No. 285 Bulusan 081914476068 

12. Bengkel Las Tri Jaya Diar H. Jl. Meteseh Raya 081319799746 

13. Bengkel Las Listrik Atin Rahayu Suratin Jl. Banjar Sari Selatan No. 2 Bulusan 081390450753 

14. UD. Rukun Jaya Miftahul W. Jl. Prof. Suharso No. 1A 024-70335178 

15. Bengkel Las Listrik Sagar Putra Bunyamin Jl. Elang Raya 085225104662 

16. Bengkel Las Sumur Boto Parman Jl. Sumur Boto II/29 08164248469 

17. UD. Jawa Jaya Moh. Azis I. Jl. Raya Dukuh Tunggu 024-70604109 

18. Bengkel Cahaya Logam Sanusi Gedung Pani RT IV RW 10 

Ngaliyan 

024-70537990 
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19. Bengkel Las Srigatot Nur Ackmad Jl. Gatot Subroto 085740937558 

20. Bengkel Las Bintang Tri Yono Jl. Candi Sari RT 01 RW IV 024-70609491 

21. Bengkel Las Tirto Waluyo Sunardi Candi Utara I Bamban Kerep 024-7611729 

22. Bengkel Las Karya Seni Udin Jl. Raya Semarang Boja Km .4 

Duwet 

085865559885 

23. Bengkel Laser Agus Jl. Dr. Hamka Ngaliyan 0817458762 

24. Bengkel Kamto Sukamto Jl. Raya Ngaliyan 024-70312601 

25. Bengkel Las Java Al-Fe Wagiman Jl. Gatot Subroto 081225027202 

26. Bengkel Las Lima Saudara Warsito Jl. Raya Ngaliyan 024-7025857 

27. Bengkel Las Cahaya Abadi Sumijo Jl. Wali Songo No. 3 024-74022337 

28. Bengkel Las Unggul Ratno Jl. Gatot Subroto 024-91064363 

29. Bengkel Las Listrik Surya Suryana Jl. Raya Semarang-Boja 085225540223 

30. Bengkel Bubut Anugerah Adi Susanto Jl. Barito 024-6594062 

31. Bengkel Las Dani Simon Sutikno Jl. Barito Tirto Yoso 024-3541070 

32. Bengkel Bubut Roda Teck Awang A. N. Jl. Barito Raya No. 3 08813748482 

33. Bengkel Las Joko Wed Joko Prasetiyo Jl. Barito Gang III 024-70463446 

34. Bengkel Bubut Soleh Nanda Wijaya Jl. Barito Citarum Raya No. 19 024-3560518 

35. Bubut dan Las Karunia Teknik Hartanto Jl. Barito Raya No. 18 A 024-70282581 

36. Bengkel Bubut Langgeng M. Adi S. Jl. Barito Utara No. 23-24 024-3556439 

37. Bengkel Bubut 68 Rohmazi Jl. Barito 081901040035 

38. Bengkel Rachmat Las dan Cat Dwi Hartanto Jl. Barito No. 2 024-3552906 

39. Bengkel Las Kenteng Budi Jl. Barito Depan Tirtoyoso 024-3522560 

40. Gemini Las Suroto Jl. Kokrosono 65 C 08122837999 

41. Bengkel Mobil Dien (Las Kenteng) Marsum Jl. Brotojaya Timur IV/182 024-70240306 

42. Anugerah Jaya Muchammad B. Jl. Brotojaya Timur IV/185 024-3584995 

43. CV. Dwi Karya Margono Jl. Kokrosono No. 29 024-3518918 
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DAFTAR WIRAUSAHAWAN BIDANG TEKNIK MESIN KOTA SEMARANG YANG TIDAK DAPAT DITELITI 

No. Nama Perusahaan Kecamatan Keterangan 

1. Bengkel Las Listrik Sumber Mandiri Tembalang Tidak menerima penelitian 

2. Bubut Las Anugerah Tembalang Tidak menerima penelitian 

3. Las Riska Tembalang Belum ada kepastian 

4. Bengkel Aji Jaya Prakasa Ngaliyan Tidak menerima penelitian 

5. Bengkel Las Kurnia Ngaliyan Tidak menerima penelitian 

6. Bengkel Las Cipta Mandiri Jaya Ngaliyan Tidak menerima penelitian 

7. Bengkel Las Sapto Ngaliyan Tidak menerima penelitian 

8. Bengkel Las Aditya Ngaliyan Tidak menerima penelitian 

9. Bengkel Bubut Maulana Teknik Semarang Timur Tidak menerima penelitian 

10. H. Pawiro Drat/Pande Besi Semarang Timur Tidak menerima penelitian 

11. CV. Jaya Bubut Semarang Timur Tidak menerima penelitian 

12. Bubut Haikal Tech Semarang Timur Belum ada kepastian 

13. Bubut UD. Perkasa Semarang Timur Tidak menerima penelitian 

14. Bubut Bugangan Jaya Semarang Timur Tidak menerima penelitian 

15. UD. Nugraha Putra Semarang Timur Tidak menerima penelitian 

16. Bengkel Laksono Semarang Timur Tidak menerima penelitian 

17. Bengkel Morodadi Semarang Timur Tidak menerima penelitian 

18. Bengkel Tirtorejo Semarang Timur Tidak menerima penelitian 

19. PT. Tjokro Bersaudara Semarang Timur Tidak menerima penelitian 

20. Champion Auto Body Repair Semarang Utara Tidak menerima penelitian 

21. Bengkel Hasanudin Semarang Utara Tidak menerima penelitian 

22. Bengkel Bubut dan Las Semarang Utara Tidak menerima penelitian 
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DAFTAR WIRAUSAHAWAN BIDANG TEKNIK MESIN LULUSAN SMK TEKNOLOGI KOTA SEMARANG YANG DAPAT 

DITELITI 

 

No Nama Perusahaan Nama Pemilik Alamat No. Telp/No. HP 

1. Bengkel Las Karya Teknik Firmansyah Jl. Tunggu Raya, Meteseh 024-70217974 

2. Las Listrik Karya Berkah Khozin Jl. Bulusan Tembalang 024-91376325 

3. Bengkel Las Sumber Urip 2 Ikhsani K. Jl. Raya Elang 024-70671341 

4. Bengkel Las Karya Utama Wawan Jl. Timoho Raya No. 285 Bulusan 081914476068 

5. Bengkel Las Tri Jaya Diar H. Jl. Meteseh Raya 081319799746 

6. Bengkel Bubut Anugerah Adi Susanto Jl. Barito 024-6594062 

7. Bengkel Las Joko Wed Joko Prasetiyo Jl. Barito Gang III 024-70463446 

8. Bengkel Bubut Soleh Nanda Wijaya Jl. Barito Citarum Raya No. 19 024-3560518 

9. Anugerah Jaya Muchammad B. Jl. Brotojaya Timur IV/185 024-3584995 

10. CV. Dwi Karya Margono Jl. Kokrosono No. 29 024-3518918 
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ANGKET PENELITIAN 

Kepada Yth. 

Bapak/ibu .......................................... 

Di tempat 

 

Dengan hormat, 

 Sebelumnya kami perkenalkan, bahwa kami dari Universitas Negeri 

Semarang (UNNES) bermaksud mengadakan penelitian untuk mengetahui faktor-

faktor yang berpengaruh atau sumber belajar Bapak/Ibu sehingga terjun sebagai 

wirausaha (technopreneur) seperti sekarang ini. 

 Untuk maksud tersebut, kami mohon kesedian Bapak/Ibu sebagai 

wirausahawan (technopreneur) untuk mengisi angket ini. Semua data/informasi 

yang Bapak/Ibu berikan sangat berharga bagi kami, semata-mata hanya untuk 

keperluan penelitian dan kami jamin kerahasiannya. Oleh karena itu kami mohon 

Bapak/Ibu untuk menjawab/mengisi angket ini sesuai dengan kondisi yang 

sebenarnya. 

 Demikian permohonan kami, atas kesediaan Bapak/Ibu meluangkan waktu 

untuk memberikan keterangan/mengisi angket ini kami ucapkan terimakasih. 

 

Semarang, Agustus 2012 

 

Hormat kami, 

Tim Peneliti UNNES 
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PETUNJUK PENGISIAN ANGKET 

1. Apabila pertanyaan berupa isian, jawaban mohon ditulis pada tempat yang 

disediakan. 

2. Apabila tempat jawaban tidak cukup, mohon ditulis pada bagian belakang 

angket ini. 

 

INDENTITAS DIRI 

1. Nama Lengkap  :......................................................................... 

2. Tempat/Tanggal Lahir :......................................................................... 

3. Alamat Rumah  :......................................................................... 

 ......................................................................... 

4. Telp/Hp/Fax  :......................................................................... 

5. Alamat Kantor/Usaha :......................................................................... 

 ......................................................................... 

6. Telp/Hp/Fax  :......................................................................... 

 

RIWAYAT PENDIDIKAN 

1. Pendidikan formal yang pernah ditempuh: 

a. Tifak lulus SD 

b. Lulus SD di........................................th.......................... 

c. Lulus SLTP di....................................th.......................... 

d. Lulus SLTA: 

SMA/SMU jurusan.................................th...................... 

SMK jurusan...........................................th...................... 

e. Lulusan Diploma (I/II/III) jurusan.............................th............. 

f. Lulusan Sarjana, jurusan/prodi...................................th............. 

g. Lulus Pasca Sarjana (S2/S3), program........................th............ 

2. Pendidikan non formal yang pernah diikuti: 

Jawab:..................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 
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RIWAYAT PEKERJAAN 

1. Sebelum menjadi pengusaha seperti sekarang ini, apakah Bapak/Ibu pernah 

menjadi karyawan suatu perusahaan/industri?  

Jawab:.................................................................................................................. 

2. Jika pernah sebagai karyawan, posisi Bapak/Ibu sebagai apa? 

Jawab:..................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

3. Sebelum menjadi pengusaha seperti sekarang ini apakah Bapak/Ibu pernah 

sebagai pengusaha/wirausahawan? 

Jawab: ................................................................................................................. 

4. Jika pernah sebagai pengusaha/wirausahawan, bidang apa saja yang pernah 

dilakukan? 

Jawab:..................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

 

DATA PERUSAHAAN YANG DIJALANI SAAT INI 

1. Nama perusahaan  :................................................................ 

2. Bidang usaha  :................................................................ 

3. Berdiri sejak  :................................................................ 

4. Badan hukum : Perorangan/Firma/CV/PT/lainnya........................... 

5. Jumlah karyawan  :....................................orang 

6. Nilai investasi (modal, bangunan, mesin/alat) : Rp.................................. 

7. Nilai omset (rata-rata) :Rp.........................perbulan 

8. Pendapatan bersih (rata-rata):Rp.........................perbulan 

9. Apakah Bapak/Ibu mempunyai usaha lebih dari satu? 

Jawab:.................................................................................................................. 
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10. Jika mempunyai udaha lebih dari satu, mohon sebutkan nama usaha dan 

bidangnya: 

Jawab:..................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

11. Asal-usul usaha yang Bapak/Ibu jalankan saat ini merupakan: 

Jawab:.................................................................................................................. 

12. Dalam usaha ini kedudukan Bapak/Ibu adalah: 

Jawab:.................................................................................................................. 

13. Sejauh mana keterlibatan Bapak/Ibu dalam menjalankan usaha: 

Jawab:.................................................................................................................. 

 

MOTIVASI DAN RELEVANSI 

1. Sejak kapankah Bapak/Ibu bercita-cita menjadi wirausahawan? 

Jawab:............................................................................................................... 

2. Apakah alasan utama Bapak/Ibu menjalankan usaha ini? 

Jawab:............................................................................................................... 

3. Apakah alasan Bapak/Ibu memilih bidang usaha ini? 

Jawab:............................................................................................................... 

4. Menurut Bapak/Ibu, apakah latar belakang pendidikan (jurusan/program) 

Bapak/Ibu relevan/sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan saat ini? 

Jawab:............................................................................................................... 

5. Apabila Bapak/Ibu merasa latar belakang pendidikan kurang relevan/tidak 

relevan dengan bidang usaha saat ini, apakah alasan Bapak/Ibu memilih 

bidang usaha ini? 

Jawab:..................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 
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6. Menurut Bapak/Ibu sebagai pelaku usaha, apakah latar belakang 

(jurusan/program studi) sebaiknya relevan dengan bidang usaha? 

Jawab:.................................................................................................................. 

7. Jika harus memilih salah satu, Bapak/Ibu lebih menyukai pekerjaan sebagai 

apa: 

Jawab:.................................................................................................................. 

 

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH 

(ASPEK TEKNIS) 

1. Kemampuan (pengetahuan dan keterampilan) yang terkait aspek 

teknispekerjaan, menurut Bapak/Ibu banyak diperoleh dari mana, atau 

sumbernya dari mana? 

Jawab:..................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

 

2. Jika diperinci lagi, sumber belajar utama dalam hal kemampuan teknis 

perkerjaan Bapak/Ibu yang berasal dari diri sendiri adalah............ 

Jawab:..................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

3. Jika diperinci lagi, sumber belajar utama dalam hal kemampuan teknis 

pekerjaan Bapak/Ibu yang berasal dari keluarga adalah.............. 

Jawab:..................................................................................................................

............................................................................................................................. 

4. Jika diperinci lagi, sumber belajar utama dalam hal kemampuan teknis 

pekerjaan Bapak/Ibu yang berasal dari sekolah adalah................ 

Jawab:..................................................................................................................

............................................................................................................................. 
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5. Jika sekolah berpengaruh pada kemampuan teknis yang Bapak/Ibu kerjakan 

saat ini, pada jenjang pendidikan yang mana? 

Jawab:..................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

6. Jika diperinci lagi, sumber belajar utama dalam hal kemampuan teknis 

pekerjaan Bapak/Ibu yang berasal dari masyarakat/tempat kerja 

adalah............. 

Jawab:..................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................  

 

FAKTOR YANG BERPENGARUH/SUMBER BELAJAR 

(ASPEK MANAJERIAL/KEWIRAUSAHAAN) 

1. Kemampuan (pengetahuan/keterampilan) yang terkait aspek manajemen 

usaha atau kewirausahaan menurut Bapak/Ibu banyak diperoleh dari mana, 

atau sumbernya dari mana? 

Jawab:..................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

2. Jika diperinci lagi, sumber belajar utama dalam hal kemampuan teknis 

perkerjaan Bapak/Ibu yang berasal dari diri sendiri adalah..............  

Jawab:..................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 
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3. Jika diperinci lagi, sumber belajar utama dalam hal kemampuan teknis 

pekerjaan Bapak/Ibu yang berasal dari keluarga 

adalah.................Jawab:......................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................  

4. Jika diperinci lagi, sumber belajar utama dalam hal kemampuan teknis 

pekerjaan Bapak/Ibu yang berasal dari sekolah adalah............... 

Jawab:..................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............. 

5. Jika sekolah berpengaruh pada kemampuan teknis yang Bapak/Ibu kerjakan 

saat ini, pada jenjang pendidikan yang mana? 

Jawab:..................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

6. Jika diperinci lagi, sumber belajar utama dalam hal kemampuan teknis 

pekerjaan Bapak/Ibu yang berasal dari masyarakat/tempat kerja 

adalah............... 

Jawab:..................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................  

7. Jika Bapak/Ibu berasal dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), motivasi 

atau kemampuan berwirausaha apakah dipengaruhi oleh pelajaran 

Kewirausahaan/Kewiraswastaan yang diberikan di sekolah? 

Jawab:..................................................................................................................

............................................................................................................................. 
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8. Jika Bapak/Ibu berasal dari Sekolah Menengah Umum (SMU/SMA/MA), 

mata pelajaran apa sajakah yang memberikan motivasi atau kemampuan 

berwirausaha? 

Jawab:..................................................................................................................

............................................................................................................................. 

9. Jika Bapak/Ibu alumni perguruan tinggi, mata kuliah apa sajakah yang 

memberikan motivasi atau kemampuan berwirausaha? 

Jawab:..................................................................................................................

............................................................................................................................. 

 

SARAN/MASUKAN 

 Mohon Bapak/Ibu dapat memberikan saran/masukan tentang bagaimana 

menumbuhkan wirausahawan, baik terkait dengan kebijakan di bidang pendidikan 

maupun kebijakan pemerintah yang lain. Terimakasih. 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 
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DOKUMENTASI KEGIATAN PENGUMPULAN DATA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 12 



 

72 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

73 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 13 



 

74 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 14 



 

75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 15 


