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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara 

Konsep Diri dan Prestasi Belajar Mata Diklat Kewirausahaan Dengan Minat 

Berwirausaha pada Siswa Kelas XI SMK Negeri 1 Percut Sei Tuan Tahun Ajaran 

2012/2013. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI SMK Negeri1 

Percut Sei Tuan tahun ajaran 2012/2013 yang berjumlah 493 orang. Sampel 

penelitian sebanyak 204 orang yang ditentukan dengan teknik random sampling 

(sampel acak). 

 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif korelasional. Data Konsep 

diri dan Minat Berwirausaha dijaring melalui angket, yang sebelumnya instrument 

telah diuji coba di SMK Negeri 5 Medan. Uji coba instrument dihitung dengan 

menggunakan Korelasi Product Moment dengan jumlah angket terdiri dari 35 

butir pada setiap variabel. Diperoleh 24 butir angket yang valid untuk Konsep diri 

dengan reliabilitasnya 0,882; dan 31 butir angket yang valid untuk Minat 

berwirausaha dengan reliabilitasnya 0,861. Dengan demikian kedua variabel 

memiliki tingkat reliabilitas yang sangat tinggi. 

Hasil penelitian menunjukan tingkat kecenderungan Konsep diri siswa 

kelas XI SMK Negeri 1 percut sei tuan berada dalam kategori cukup 96,08% 

sementara prestasi belajar mata diklat kewirausahaan siswa kelas XI SMK Negeri 

1 percut sei tuan dalam kategori rendah 50% dan minat berwirausaha berada 

dalam kategori cukup 50% dan tinggi 50%. 

Hasil analisis pengujian hipotesis dalam penelitian ini diperoleh bahwa 1) 

Konsep diri dengan Minat berwirausaha (Ha diterima dan Ho ditolak) dengan ry.1 

= 0,382 > rtabel = 0,137 dan besar thitung = 5,89 > ttabel = 1,960 ;  2) prestasi belajar 

mata diklat kewirausahaan dengan minat berwirausaha (H0 diterima) dengan ry.2 = 

0,119 < rtabel = 0,137 dan besar thitung = 1,713<ttabel =  1,960; 3) Konsep diri dan 

prestasi belajar mata diklat kewirausahaan dengan minat berwirausaha (Ha 

diterima dan Ho ditolak) dengan R = 0,09099 < rtabel = 0,137 dan besar Fhitung = 

18,4807 > Ftabel = 3,0399. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang posistif antara 

konsep diri dan prestasi belajar mata diklat kewirausahaan dengan minat 

berwirausaha pada siswa kelas XI di SMK Negeri 1 Percut Sei Tuan tahun ajaran 

2012/2013. 

 


