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Pengaruh Motivasi Dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Guru-
Guru SMU Dan SMK Bina Taruna Medan

Rosinta Romauli Situmeang, S.Pd., M.Si
Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia

Abstrak

Tantangan yang dihadapi oleh generasi muda pada saat ini banyak di bidang
lapangan pekerjaan, maka pendidikan wirausaha mengarah untuk survival dan
kemandirian seharusnya lebih ditonjolkan.

Siswa dan pelajar juga memiliki peluang besar untuk ikut mengembangkan
ekonomi rakyat, maupun siswa sedang mempersiapkan diri untuk mengisi peluang kerja
sebagai pekerja pada dunia usaha dan industry

Pendidikan kewirausahaan adalah salah satu kurikulum yang sedang digiatkan
bagi kalangan pelajar dan mahasiswa. Penelitian ini akan lebih memfokuskan konsep
kewirausahaan terhadap minta berwirausaha dikalangan pelajar SMK- se-Kabupaten
Toba Samosir.

Penelitian dosen pemula ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh
konsep kewirausahaan terhadap minat berwirausaha. Hipotesa penelitian adalah konsep
kewirausahaan berpengaruh signifikan terhadap minat berwirausaha siswa SMK se-
Kabupaten Toba Samosir.

Hasil penelitian dosen pemula ini diharapkan menghasilkan luaran berupa
publikasi ilmiah dalam Jurnal Siasat Bisnis Universitas Islan Indonesia (UII) yang
merupakan jurnal terakreditasi nasional sehingga diharapkan dapat memberikan solusi
dan pengembangan dunia pendidikan dalam peran menumbuh kembangkan minat
kewirausahaan bagi pelajar SMK. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan
materi dalam forum seminar yang melibatkan lembaga pendidikan dan pemerintahan

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori ilmu kewirausahaan
tentang konsep kewirausahaan dan minta berwirausaha.

Variabel penelitian ini terdiri dari variabel bebas yaitu konsep kewirausahaan
yang terbagi beberapa factor yaitu upaya kreatifitas (X1), inovatif (X2), dan variabel
terikat dalam penelitian ini adalah minat berwirausaha. Variabel-variabel penelitian ini
diturunkan menjadi indikator untuk dapat merancang instrument penelitian yaitu
pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner. Kuesioner yang dirancang menggunakan skala
pengukuran dengan metode skala likert, dengan opsi jawaban sebanyak 5 pilihan (
5,4,3,2,1).

Populasi adalah sekelompok unsur atau elemen yang dapat berbentuk manusia
atau individu, binatang, tumbuh-tumbuhan, lembaga atau institusi, kelompok, dokumen,
kejadian sesuatu hal, gejala atau berbentuk konsep yang menjadi objek penelitian.
Populasi penelitian ini adalah siswa SMK Se-Kabupaten Toba Samosir. Penetapan
populasi ini didasari oleh siswa telah mengikuti pelajaran pendidikan kewirausahaan.
Berdasarkan data statistik Kabupaten Toba Samosir tahun 2012 memiliki jumlah sekolah
menengah kejuruan 19 unit dengan jumlah keseluruhan siswa 5.753 orang.
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BAB. 1 PENDAHULUAN

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. Pendidikan
wirausaha yang diberikan pada individu
diharapkan lebih bermental baja atau
dengan kata lain memiliki kecerdasan
emosional (EQ) dan memiliki
kecerdasan advirsiting (AQ) untuk
menghadapi tantangan hidup dan
kehidupan. Sedangkan untuk
menghasilkan individu yang  terampil
dalam bisnis atau uang sebaiknya
lebih memiliki  kecerdasan financial
(FQ), maka pendidikan wirausaha
lebih tepat digunakan.

Siswa dan pelajar juga
memiliki peluang besar untuk

ikut mengembangkan ekonomi
rakyat, maupun siswa yang sedang
mempersiapkan diri untuk mengisi
peluang kerja sebagai pekerja pada
dunia usaha dan industri. Untuk itu
jiwa dan prilaku  atau  karakteristik
kewirausahaan harus  dimiliki.
Berikut Grafik Jumlah pekerja
berdasarkan tingkat pendidikan di
Indonesia
(http://www.kemenkeu.go.id//
Pembahasan Stimulasi Reformasi
Struktural di G20_PKPPIM 2013)

Grafik Jumlah Pekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Juta Orang)

Sumber: APBN Indonesia 2008-2012

Peningkatan anggaran untuk
pendidikan ini urgent mengingat
kondisi angkatan kerja Indonesia saat
ini. Analisa grafik menunjukkan
bahwa di awal tahun 2013 sekitar
50% pekerja Indonesia masih
berpendidikan SD atau tidak tamat SD.
Bila dijumlahkan dengan yang tamatan
SMP, 65,7 % pekerja Indonesia adalah
tamatan SMP atau kurang. Memang
bila dibandingkan dengan kondisi di
tahun 2008, jumlah pekerja

berpendidikan SD kurang atau
menurun dari 56,37 juta menjadi
54,62 juta orang di awal tahun 2013,
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sedangkan untuk tingkat pendidikan
SMP ke atas mengalami kenaikkan.
Kenaikan yang cukup besar dialami
untuk pendidikan SMK, yaitu dari
5,79  juta  menjadi 10,18 juta orang.
Namun perubahan-perubahan tersebut
belum signifikan. Kondisi
pendidikan pekerja Indonesia sekarang
ini terasa tertinggal sangat jauh bila
dibandingkan dengan Korea Selatan
yang di tahun 2000 rata-rata
tingkat pendidikan   pekerjanya
sudah mencapai 13 tahun (Diploma I).
Dengan rata-rata pekerja yang belum
tamat SMP, sangat sulit bagi Indonesia
untuk mengejar ketinggalan di bidang
teknologi.

Melihat kondisi data diatas,
tentulah mengingatkan kita akan
peran wirausaha dalam menciptakan
lapangan kerja baru dan menumbuhkan
pendapatan perkapita masyarakat.
Pendidikan kewirausahaan adalah
salah satu kurikulum yang sedang
digiatkan bagi kalangan pelajar dan
mahasiswa. Penelitian ini akan lebih
memfokuskan konsep kewirausahaan
terhadap minat berwirausaha di
kalangan pelajar SMK se-
Kabupaten Toba Samosir.

Gallyn Ditya M dan Ikaputera
Waspada dalam penelitiannya
menunjukkan bahwa variabel
lingkungan keluarga, sikap mental
mahasiswa berwirausaha, dan persepsi
mahasiswa berwirausaha mempunyai
pengaruh positif terhadap minat
berwirausaha mahasiswa Universitas
Pendidikan Indonesia.
(http://jurnal.upi.edu/html) Sebagai
bahan masukan bagi kita, bahwa
kondisi kewirausahaan di Indonesia
pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi
Indonesia berada pada angka 4.5 % dan
tahun 2010 berada diangka 6.1 %
sedangkan wirausahawan di Indonesia
sebesar 0.108 %.
(http://naburo.wordpress.com/2012).

Berdasarkan fenomena-
fenomena yang  terjadi diatas yang

merupakan permasalahan yang
dihadapi oleh lembaga pendidikan
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK),
sehingga perlu diteliti pengaruh
konsep berwirausaha    terhadap
minat kewirausahaan dengan studi
kasus SMK Se-Kabupaten Toba
Samosir. Penelitian ini akan membahas
permasalahan :

1. Apakah ada pengaruh konsep
kewirausahaan terhadap minat
berwirausaha siswa

SMK Se-Kabupaten Toba
Samosir ?

2. Apakah faktor-faktor yang
mempengaruhi konsep
kewirausahaan terhadap minat
berwirausaha siswa SMK Se-
Kabupaten Toba Samosir ?

Penelitian Dosen pemula ini
bertujuan untuk mengetahui apakah ada
pengaruh konsep kewirausahaan
terhadap minat berwirausaha, dan
faktor-faktor apa saja yang
mempengaruhi konsep kewirausahaan
terhadap minat berwirausaha. Hipotesa
penelitian

adalah konsep kewirausahaan
berpengaruh signifikan terhadap minta
berwirausaha siswa

SMK Se-Kabupaten Toba Samosir.

Hasil penelitian dosen pemula ini
diharapkan menghasilkan luaran berupa
publikasi ilmiah dalam Jurnal Siasat
Bisnis Universitas Islan Indonesia
(UII) yang merupakan jurnal
terakreditasi nasional sehingga
diharapkan dapat memberikan solusi
dan pengembangan dunia  pendidikan
dalam  peran menumbuh kembangkan
minat kewirausahaan bagi pelajar
SMK. Hasil penelitian  ini juga
diharapkan dapat dijadikan materi
dalam forum seminar yang melibatkan
lembaga pendidikan dan pemerintahan.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Kewirausahaan

Defenis konsep adalah : (1)
rancangan atau buram surat dan sebagai
; (2) ide atau pengertian yang
diabstrakkan dari peristiwa konkret :
satu istilah dapat mengandung dua
yang berbeda; (3) Lingkungan
gambaran mental dari objek, proses,
atau apa pun yang ada di luar bahasa,
yang digunakan oleh akal budi untuk
memahami hal-hal
lain.(http://kamusbahasaindonesia.org/
konsep)

Menurut Suryana (2004 : 1)
konsep kewirausahaan adalah
kemampuan kreatif dan inovatif (create
new and different) yang dijadikan kiat,
dasar, sumber daya, proses dan
perjuangan untuk menciptakan nilai
tambah barang dan jasa yang dilakukan
dengan keberanian untuk menghadapi
resiko

Sedangkan menurut Retno
(2008 : 3) konsep kewirausahaan tidak
terbatas pada kemampuan mengelola
bisnis semata sebagai pengusaha tetapi
juga siapapun yang mengelola upaya
kreatif dan inovatif dengan jalan
mengembangkan ide dan sumber daya
untuk menemukan peluang demi
perbaikan hidup.

Dari uraian diatas dapat ditarik
kesimpulan tentang pengertian dari
konsep kewirausahaan, bahwa
kewirausahaan tersebut dapat
dilakukan oleh kalangan siapa saja,
baik dari kalangan pelajar maupun
tidak terpelajar, hal ini karena konsep
kewirausahaan menuntut adanya
rancangan, kemampuan kreatifitas,
inovasi, sumber daya dan ide serta
keberanian menghadapi resiko.

Minat Berwirausaha

Wirausahawan adalah

individu-individu yang berorientasi
kepada tindakan dan bermotivasi
tinggi yang   mengambil resiko
dalam mengejar tujuannya.
Seseorang memiliki minat
berwirausaha karena adanya motif.

Peluang bisnis wirausaha adalah
peluang bisnis yang dapat
mendatangkan keuntungan yang besar,
hal ini menjadi daya tarik tersendiri dari
berwirausaha. Peluang bisnis wirausaha
juga menjadi dasar setiap kegiatan
ekonomi yang terjadi pada saat ini.
Menjadi seorang wirausaha bukan
sekedar untuk mencari keuntungan
yang sebesar besarnya, tetapi juga
memberikan manfaat kepada
masyarakat dan Negara. Dengan
menumbuhkan minat berwirausaha
diharapkan semakin banyak pula
lapangan pekerjaan yang tersedia
sehingga angka pengangguran dapat di
kurangi.
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Menurut Slameto (  2010 :
180) minat adalah suatu rasa lebih
suka dan rasa keterikatan pada suatu
hal dan aktivitas, tanpa ada yang
menyuruh. Menurut Djaali, (2004
: 122) minat adalah perasaan yang
ingin tahu, mempelajari, mengagumi
atau memiliki sesuatu. Sedangkan
menurut Abdul Rahman (2004 : 262)
Minat adalah kecenderungan untuk
memberikan perhatian dan bertindak
terhadap orang, aktivitas atau situasi

yang menjadi obyek dari minat tersebut
dengan disertai perasaan senang.

Menurut Crow dan crow
(dalam Djaali 2007 : 121)
mengatakan bahwa minat
berhubungan dengan gaya gerak yang
mendorong seseorang untuk
menghadapi atau berurusan dengan
orang lain, benda, kegiatan,
pengalaman yang dirangsang oleh
kegiatan itu sendiri.

Dari uraian diatas dapat
disimpulkan bahwa minat adalah

kecenderungan atau

keinginan yang tinggi terhadap
sesuatu yang ingin dicapai, namun
untuk memunculkan minat tentunya
ada faktor yang mempengaruhi atau
mendorong akan muculnya minat

tersebut.
Crow and Crow (dalam Abdul

Rahman,2004 : 264), berpendapat ada
tiga faktor yang menjadi timbulnya
minat, yaitu :

1) Dorongan dari dalam diri individu

Misal dorongan untuk makan,
ingin tahu seks. Dorongan untuk
makan akan membangkitkan
minat untuk bekerja atau
mencari penghasilan, minat
terhadap produksi makanan dan
lain lain. Dorongan ingin tahu atau
rasa ingin tahu akan

membangkitkan minat untuk
membaca, belajar, menuntut
ilmu,melakukan penelitian dan lain
lain. Dorongan untuk seks akan
membangkitkan minat untuk
menjalin hubungan dengan lawan
jenis, minat terhadap pakaian dan
kosmetika dan lain lain

.
2) Motif sosial

Dapat menjadi faktor yang
membangkitkan  minat untuk
melakukan suatu aktivitas tertentu.
Misalnya minat terhadap pakaian
timbul karena ingin mendapat
persetujuan atau penerimaan dan
perhatian orang lain. Minat untuk
belajar atau menuntut ilmu

pengetahuan timbul karena ingin
mendapat penghargaan dari
masyarakat, karena biasanya yang
memiliki ilmu pengetahuan cukup
luas (orang pandai) mendapat
kedudukan yang tinggi dan
terpandang dalam masyarakat.

3) Faktor emosional

Minat mempunyai hubungan yang
erat dengan emosi. Bila seseorang
mendapatkan kesuksesan pada
aktivitas akan menimbulkan
perasaan senang, dan hal tersebut
akan
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memperkuat minat terhadap
aktivitas tersebut, sebaliknya
suatu kegagalan akan
menghilangkan minat terhadap hal
tersebut.
Sedangkan minat berwirausaha

menggambarkan tingkah laku yang
sadar tentang adanya gejala
berbentuk nilai-nilai kewirausahaan
sehingga orang   tersebut akan
memberikan perhatian yang lebih
intensif terhadap wirausaha. minat
berwirausaha merupakan gejala psikis
dimana seseorang cenderung untuk
lebih memperhatikan, mempunyai
perasaan senang dan keinginan untuk
terlibat pada pekerjaan wirausaha yaitu
menghasilkan barang atau jasa lebih
banyak dari yang dibutuhkan, dengan
maksud untuk dijual atau dipertukarkan
dalam usaha memenuhi kebutuhan serta
memecahkan masalah hidup.

Guna mendorong munculnya
minat berwirausaha banyak faktor
yang mempengaruhi, faktor tersebut
dalam diklasifikasikan ke dalam 2
kategori yaitu internal dan eksternal.

Indarti  dan Rostiani  (2008 :
18) Pengaruh pendidikan
kewirausahaan selama ini telah
dipertimbangkan  sebagai salah satu
faktor penting untuk menumbuh
kembangkan hasrat, jiwa dan perilaku
berwirausaha di kalangan generasi
muda. Selanjutnya diperlukan adanya
pemahaman tentang bagaimana
mengembangkan dan mendorong
lahirnya wirausaha muda yang
potensial sementara mereka berada di
bangku kuliah.

Aditia ( 2012 : 10) dalam
penelitiannya menyatakan   bahwa
minat berwirausahaa dipengaruhi
faktor lingkungan, faktor harga diri,
faktor peluang, faktor
kepribadian,faktor visi, dan faktor
pendapatan dan percaya

Koranti (2011 :  7) dalam
penelitiannya membuktikan bahwa
faktor eksternal dalam hal ini adalah
lingkungan keluarga dan lingkungan
sekitar mahasiswa terbukti berpengaruh

signifikan terhadap minat
berwirausaha mahasiswa, baik  secara
parsial maupun simultan. Faktor
internal dalam hal ini adalah
kepribadian   dan motivasi mahasiswa
juga terbukti berpengaruh signifikan
terhadap minat berwirausaha
mahasiswa baik secara parsial maupun
simultan terhadap mahasiswa
Gunadarma Depok.

Fitriani (2012 : 4) dalam
penelitiannya membuktikan “bahwa
hipotesis yang menyatakan ada
pengaruh faktor internal dan faktor
eksternal terhadap minat
berwirasuaha pada siswa kelas XII
SMK Negeri 1 Kandeman dapat
diterima”.

Dari penjelasan dan uraian
diatas tentang minat berwirausaha
dapat di defenisikan adanya perhatian
atau motivasi yang muncul dengan
menghasilkan perasaan senang dan
kondisi keadaan yang harus dibuktikan
dengan prilaku yang kuat dalam
mengaplikasikan suatu bentuk
usaha/kegiatan berusaha disektor
ekonomi.



BAB.3 METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan
penelitian jenis deskriptif kuantitatif
dengan sifat penelitian explanatory.
Menurut  Arikunto ( 2009:50) sifat
penelitian explanatory yaitu bertujuan
menjelaskan kedudukan variabel yang
diteliti serta hubungan antara variabel
dengan variabel yang lain.

Variabel penelitian ini terdiri
dari variabel bebas yaitu konsep
kewirausahaan yang terbagi beberapa
factor yaitu upaya kreatifitas (X1),

inovatif (X2), dan variabel terikat
dalam penelitian ini adalah minat
berwirausaha.  Variabel-variabel
penelitian ini diturunkan menjadi
indikator untuk dapat   merancang
instrument penelitian yaitu
pertanyaan-pertanyaan dalam
kuesioner. Kuesioner yang dirancang
menggunakan skala pengukuran
dengan metode skala likert, dengan
opsi jawaban sebanyak 5 pilihan (
5,4,3,2,1).

Tabel 3.1

Identifikasi variabel penelitian

Variabel Indikator Jumlah

Pertanyaan

Skala

Pengukurann

Konsep Kewirausahaan

Kreatif ( X1) 1. Persiapan

2. Penyelidikan

3. Transformasi

4. Penetasan

5. Penerangan

6. Perjanjian

7. Implementasi

(Suryana 2004:20)

2

2

2

2

2

2

2

2

Likert

Likert
Likert
Likert
Likert
Likert
Likert
Likert

Inovatif (X2) 1. Imajinatif

2. Spekulatif

3. Konseptual

4. Interpersonal

5. Impulsif

2

2

2

2

2

Likert

Likert
Likert
Likert
Likert

7
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6. Belajar

7. Mencari

8. Reseptif

(Dewanti 2008 : 17)

2

2

2

Likert

Likert

Likert

Minat Berwirausaha 1. Dorongan dari

dalam diri individu

2. Motif Sosial

3. Faktor Emosional

(Rahman 2004:264)

2

2

2

Likert

Likert

Likert

Menurut Soewandi (2012:129)
populasi adalah  sekelompok unsur
atau elemen yang dapat berbentuk
manusia atau individu, binatang,
tumbuh-tumbuhan, lembaga atau
institusi, kelompok, dokumen, kejadian
sesuatu hal, gejala atau berbentuk
konsep yang menjadi objek penelitian.
Populasi penelitian ini adalah siswa
SMK Se-Kabupaten Toba Samosir.
Penetapan populasi ini didasari oleh
siswa telah mengikuti pelajaran
pendidikan kewirausahaan.
Berdasarkan data statistik Kabupaten
Toba Samosir tahun 2012 memiliki

jumlah sekolah menengah kejuruan
19  unit dengan jumlah keseluruhan
siswa 5.753. (Sumber :
http://tobasamosirkab.bps.go.id).

Suwandi (2012:132)
mengatakan bahwa sampel adalah
sebagian saja dari seluruh jumlah
populasi, yang diambil dari populasi
dengan cara sedemikian rupa sehingga
dapat mewakili seluruh anggota
populasi. Pengambilan sampel
digunakan dengan menggunakan
rumus penarikan sampel sebagai
berikut :

n 
N

1 Ne2

Dimana :

n = jumlah sampel

N = ukuran populasi

e = persen kelonggaran
ketidaktelitian karena kesalahan
sampel yang masih dapat
ditoleransi ( 5% )

Dari rumus diatas maka dapat dihitung
jumlah sampel sebagai berikut :

n 
5753


5753

 399,93  400
1 5753x0.052 14,385
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Teknik pengumpulan data
dilakukan dengan menyebarkan
kuesioner kepada responden dan
melakukan wawancara kepada
responden sejumlah 400 orang untuk
mendapatkan persepsi yang jelas
tentang konsep kewirausahaan
terhadap minat siswa SMK se-
Kabupaten Toba Samosir.

Kuesioner yang telah dirancang
sebelum dibagikan kepada responden
penelitian maka akan dilakukan
pengujian validitas dan reabilitas
dengan membagikan kuesioner kepada
30 orang responden diluar sampel
penelitian. Kuesioner yang telah
valid dan realiabel dapat langsung
dibagikan kepada 400 responden.
Kuesioner yang telah diisi oleh
responden maka datanya akan diinput
untuk dilakukan pengujian asumsi
klasik dan kemudian dilakukan analisa
data dengan menggunakan metode
analisis statistik deskriptif dan analisis
regresi berganda. Hasil analisis data
akan digunakan untuk menjawab
rumusan masalah dan   hipotesis
yang telah dikemukan kemudian
akan diberikan kesimpulan dan saran
dari hasil penelitian yang telah
dilakukan.
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