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Tingginya angka pengangguran tingkat SMK menjadi latar belakang 
terlaksananya penelitian ini. Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan 
sebagai berikut : 1) Apakah terdapat hubungan antara motivasi kerja dengan minat 
berwirausaha?, 2) Apakah terdapat hubungan antara hasil belajar kewirausahaan 
dengan minat berwirausaha ?, 3) Apakah terdapat hubungan antara motivasi kerja 
dan hasil belajar kewirausahaan secara bersama – sama dengan minat 
berwirausaha?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan motivasi 
kerja dengan minat berwirausaha, hubungan hasil belajar kewirausahaan dengan 
minat berwirausaha, dan hubungan motivasi kerja dan hasil belajar kewirausahaan 
dengan minat berwirausaha pada siswa kelas II program keahlian mekanik 
otomotif SMK Negeri 1 Air Joman Tahun Ajaran 2012/2013.  

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas II program keahlian 
mekanik otomotif SMK Negeri 1 Air Joman tahun ajaran 2012/2013 yang terdiri 
dari 2 kelas dengan jumlah siswa 54 siswa. Dengan menggunakan nomogram 
Harry King sampel diambil secara acak sebanyak 52 siswa untuk memenuhi 
subjek penelitian. Data pada variabel motivasi kerja dan minat berwirausaha 
diperoleh dengan menggunakan angket, dan hasil belajar kewiraushaan dengan 
menggunakan data dokumentasi hasil ujian semester. Jumlah item pada angket 
motivasi kerja sebanyak 30 item, terdapat 28 item yang valid dengan realiabilitas 
0,857 tergolong sangat tinggi. Untuk angket minat berwirausaha sebanyak 30 
item, terdapat 26 item yang valid dengan realiabilitas 0,843 tergolong sangat 
tinggi.  

Hasil analisis data yang diperoleh menyimpulkan terdapat hubungan yang 
positif dan berarti antara motivasi kerja dengan minat berwirausaha dengan 
korelasi product moment r=0,415 dan analisis korelasi parsial r=0,309 dengan 
t=2,294, dan terdapat hubungan yang positif dan berarti antara hasil belajar 
kewiraushaan dengan minat berwirausaha diperoleh korelasi product moment 
r=0,448 dan analisis korelasi parsial diperoleh r=0,303 dengan t=2,245, pada taraf 
signifikan 5%. Analisis regresi ganda menunjukkan adanya hubungan yang positif 
dan berarti antara motivasi kerja dan hasil belajar kewiraushaan dengan minat 
berwirausaha sebesar R=0,54, dengan sumbangan motivasi kerja 45% dan hasil 
belajar kewirausahaan 55%. Berdasarkan temuan diatas dapat disimpulkan bahwa 
untuk menumbuhkan minat berwirausaha pada siswa kelas II Program Keahlian 
Mekanik Otomotif SMK Negeri 1 Air Joman Tahun Ajaran 2012 - 2013 , perlu 
ditingkatkan juga motivasi kerja dan kompetensi hasil belajar kewirusahaan baik 
disekolah maupun dirumah. 
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