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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan motivasi belajar 

dengan minat berwirausaha siswa tata kecantikan SMK N 1 Beringin. Untuk 

mengetahui hubungan hasil belajar rias wajah sehari-hari dengan minat 

berwirausaha siswa tata kecantikan SMK N 1 Beringin. Untuk mengetahui 

hubungan motivasi belajar dan  hasil belajar Rias wajah sehari-hari dengan minat 

berwirausaha siswa tata kecantikan SMK N 1 Beringin 

Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas Xdan Kelas XI Tata Kecantikan 

SMK Negeri 1 Beringin menggunakan keseluruhan siswa kelas X dan XI Jurusan 

Tata Kecantikan Kulit dengan jumlah sampel populasi 60 orang. Angket yang 

digunakan dalam penelitian iniuntuk memperoleh data motivasi belajar dan minat 

berwirausaha siswa serta tes untuk memperoleh data hasil belajar siswa.  

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi ganda. Hasil 

penelitian diperoleh bahwa(1) Tingkat kecenderungan motivasi belajar siswa 

kelas X dan XI Tata Kecantikan SMK Negeri 1 Beringin cenderung cukup yaitu 

sebanyak 88,33%.(2) Tingkat kecenderungan hasil belajar siswa cenderung cukup 

yaitu sebanyak 75%. (3) Tingkat kecenderungan minat berwirausaha siswa 

cenderung cukup yaitu sebanyak 65%. (4) Terdapat hubungan yang signifikan 

antara motivasi belajar dengan minat berwirausaha pada siswa kelas X dan XI 

Tata Kecantikan SMK Negeri 1 Beringin. Hal ini dibuktikan dari nilai         

      dan nilai             dimana               .(5) Terdapat hubungan 

yang signifikan antara hasil belajar dengan minat berwirausaha pada siswa kelas 

X dan XI Tata Kecantikan SMK Negeri 1 Beringin. Hal ini dibuktikan dari nilai 

              dan nilai             dimana               .(6) Terdapat 

hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dan hasil belajar dengan minat 

berwirausaha pada siswa kelas X dan XI Tata Kecantikan SMK Negeri 1 

Beringin. Hal ini dibuktikan dari nilai          dan nilai              

dimana         . Uji signifikansi korelasi R diperoleh                

dimana             . Maka                dapat disimpulkan Ho ditolak dan 

Ha diterima. 
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