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MOTTO 

 

“Knowing Is Not Enough; We Must Apply. Wishing Is Not 

Enough; We Must Do.” 
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  ABSTRAK 

Wirausaha merupakan suatu kegiatan bisnis atau usaha yang bertujuan 

untuk memperoleh keuntungan. Kegiatan tersebut sangat melatih kita untuk 

meningkatkan keterampilan dalam membaca peluang usaha. Berwirausaha tidak 

hanya dapat dilakukan di sekitar lingkungan saja, namun dapat digunakan 

dengan menggunakan jejaring sosial atau media sosial. Berwirausaha dengan 

menggunakan jejaring sosial berarti melakukan transaksi jual- beli secara online 

tanpa bertemu langsung. Jiwa wirausaha harus ditanamkan sejak dini terutama 

di lingkungan Al Muslim. Dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui minat 

dari para siswa kelas X dan XII 

Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode survey, yaitu 

penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dengan menggunakan 

kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Variabel yang digunakan 

merupakan variabel tunggal. Dengan populasi berjumlah 300 siswa yang 

merupakan siswa dari kelas X dan XII SMA Al Muslim. Adapun sampel yang 

digunakan berjumlah 50 orang siswa/I yang dipilih secara acak menggunakan 

teknik proportionate stratified random sampling.  Instrumen yang digunakan 

dalam penelitian adalah menggunakan kuisioner yang berjumlah 20 pertanyaan. 

Minat para responden dalam berwirausaha berada dalam tingkat sedang 

(48%), Responden menyatakan bahwa faktor yang memengaruhi minat mereka 

dalam berwirausaha adalah untuk memperoleh keuntungan (58%). Sebagian 

besar responden memiliki jejaring sosial dan alasan mereka menggunakan 

jejaring sosial dalam berwirausaha adalah untuk mempermudah dalam 

melakukan transaksi jual- beli (84%) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Secara umum wirausaha adalah suatu kegiatan bisnis atau usaha 

yang dapat memberikan keuntungan bagi wirausahawan maupun orang 

lain, apabila, ia dapat memanfaatkan sebuah peluang untuk menghasilkan 

suatu bisnis atau usaha. Pada dasarnya, wirausaha dapat memberikan nilai 

tambah bagi para wirausahawan yang bersungguh-sungguh dalam 

menjalankan dan mengembangkan kegiatan bisnisnya tersebut. 

Berwirausaha tentunya memiliki berbagai manfaat yang dapat 

meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas seorang manusia, karena 

tentunya untuk menjadi wirausahawan kita harus memiliki dasar terhadap 

sifat dan perilaku  yang nantinya dapat mengantarkan kita pada 

keberhasilan dalam berbisnis. Salah satunya, kita harus membuang rasa 

takut kita terhadap kegagalan, karena untuk menjadi wirausahawan yang 

sukses kita harus menanamkan rasa yakin terhadap kesuksesan bisnis yang 

telah kita rencanakan. Berawal dari sikap tersebut tentunya dengan secara 

tidak sadar kita telah mencoba untuk meningkatkan kualitas diri kita, 

apabila hal tersebut berlangsung secara terus menerus tidak menutup 

kemungkinan bahwa sebuah kesuksesan dalam berbisnis akan dapat kita 

raih dengan mudah. 

Bagi seorang siswa, berwirausaha tidak hanya dapat dilakukan 

dengan melakukan sebuah praktik penjualan di seputar wilayah sekolah 
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saja. Akan tetapi, kita dapat menggunakan jejaring sosial untuk 

mengembangkan bisnis yang sedang kita jalani. Berwirausaha dalam 

jejaring sosial tentunya bukan hal yang sulit untuk kita lakukan pada saat 

ini. Pada dasarnya, telah banyak ditemukan peluang bagi siswa untuk 

mengembangkan potensinya sebagai  wirausahawan muda, dikarenakan 

pada saat ini kita telah dipermudah dalam mengakses segala sesuatu yang 

kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari melalui jejaring sosial. 

Mengingat bahwa seorang siswa memiliki peluang untuk menjadi 

wirausahawan yang sukses, maka kita perlu meningkatkan kualitas para 

generasi muda saat ini karena dengan berwirausaha seorang siswa dapat 

meningkatkan keterampilan yang nantinya akan melahirkan sebuah inovasi 

yang dapat menguntungkan dirinya serta orang lain. Bahkan, apabila 

potensi tersebut terus dikembangkan, tentunya akan melahirkan sikap 

positif dalam kehidupan sehari-hari. 

Sebagai wirausahawan yang cerdas tentunya dapat bersikap 

bijaksana dalam memanfaatkan sebuah peluang. Salah satu peluang yang 

dapat dimanfaatkan adalah menggunakan jejaring sosial sebagai tempat 

berwirausaha, yang dimana dengan hal tersebut kita dapat dengan mudah 

membuat sebuah bisnis online hanya dengan membuka intenet. Namun, 

tentunya kemudahan tersebut harus diimbangi dengan adanya etoskerja 

dalam berwirausaha. 

Pada kenyataannya, siswa SMA Al Muslim masih jarang sekali 

memanfaatkan peluang yang ada. Mereka lebih memilih memanfaatkan 
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sosial media dalam jejaring sosial untuk sarana hiburan dibandingkan 

untuk berwirausaha. Padahal berwirausaha dalam jejaring sosial atau yang 

biasa kita sebut dengan “online shop” dapat memberikan keuntungan yang 

besar untuk diri kita karena hal tersebut tidak membutuhkan modal yang 

terlalu besar jika digunakan oleh pelajar.  

Siswa SMA Al Muslim dapat dikatakan cukup malas untuk 

berwirausaha. Elektronik yang mereka miliki lebih banyak digunakan 

untuk hal- hal yang bersifat hiburan. Namun, tidak sedikit pula siswa SMA 

Al Muslim yang telah memulai berbisnis. Meskipun  dalam ruang lingkup 

yang terbatas,  mereka masih dapat memperoleh keuntunganya sendiri. 

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk membahas mengenai minat 

siswa Al Muslim kelas X dan XII dalam berwirausaha dengan 

menggunakan jejaring sosial. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas penulis mengidentifikasi 

masalah sebagai  berikut: 

1. Minat siswa SMA Al Muslim kelas X dan XII dalam berwirausaha   

dengan    menggunakan jejaring sosial. 

2. Manfaat  yang diperoleh siswa SMA Al Muslim dalam berwirausaha 

dengan menggunakan jejaring sosial. 
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3. Faktor yang menjadi alasan  siswa SMA Al Muslim kelas X dan XII 

berminat dalam berwirausaha dengan jejaring sosial. 

 

C. Pembatasan Masalah  

Dari identifikasi masalah diatas, maka perlu adanya pembatasan 

masalah untuk memudahkan dan menghindari perluasan pembahasan 

karya tulis ilmiah ini. Maka pembatasan masalah pada karya tulis ilmiah 

ini adalah minat siswa kelas X dan XII SMA Al Muslim tahun 2019-2020 

dalam berwirausaha dengan menggunakan jejaring sosial. 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi yang telah dikemukakan diatas, maka 

penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut  “Seberapa besarkah 

minat siswa SMA Al Muslim kelas X dan XII dalam berwirausaha dengan 

menggunakan jejaring sosial?” 

E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui seberapa besar minat siswa SMA Al Muslim kelas X 

dan XII dalam berwirausaha dengan jejaring sosial. 
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2. Tujuan Khusus 

Untuk mengidentifikasi apakah siswa SMA Al Muslim dapat 

memanfaatkan peluang untuk berwirausaha dengan menggunakan jejaring 

sosial. 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai pengembangan ilmu 

pengetahuan terutama yang berkaitang dengan minat siswa SMA Al 

Muslim kelas X dan XII dalam berwirausaha dengan menggunakan 

jejaring sosial. 

1. Mengetahui minat siswa SMA Al Muslim kelas X dan XII dalam 

berwirausaha, agar mereka dapat memanfaatkan peluang yang tersedia. 

2. Guru SMA Al Muslim dapat menanamkan sikap positif yang harus 

dimiliki wirausahawan. 

3. Guru SMA Al Muslim dapat memberikan materi mengenai berwirausaha 

agar siswa dapat mengembangkan minatnya dalam berwirausaha di 

jejaring sosial.. 

4. Dapat memotivasi orang lain agar dapat mendapat keuntungan dari 

berwirausaha. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

A. Kajian Teori 

 

1. Pengertian Survei 

Menurut Masri Singarimbun dalam bukunya yang berjudul “ 

Metode Penelitian Survei” , penelitian survei pada umumnya, dibatasi 

pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atas populasi untuk 

mewakili seluruh  populasi . Dengan demikian,  penelitian survei dapat 

memiliki definisi sebagai penelitian yang mengambil sampel dari satu 

populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data 

yang pokok (Singarimbun: 2006). 

Sedangkan menurut Muhammad Ali dalam bukunya yang berjudul 

“ Metodelogi dan Aplikasi Riset Pendidikan” ,Survei pada dasarnya 

merupakan pemeriksaan secara teliti tentang fakta atau fenomena perilaku 

dan sosial terhadap subyek dalam jumlah besar. Dalam riset pendidikan, 

survei bukan semata-mata dilakukan untuk mengumpulkan  data atau 

informasi, seperti tentang pendapat atau sikap, tetapi juga untuk membuat 

deskripsi komprehensif maupun untuk menjelaskan hubungan antar 

berbagai variabel yang diteliti. 
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Berdasarkan hal tersebut, survei dapat diartikan sebagai suatu cara 

atau metode dalam penelitian yang hasilnya diambil melalui data yang 

disebar kepada suatu populasi untuk mendapatkan informasi yang aktual. 

 

2. Pengertian Minat 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, minat merupakan 

kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu atau gairah maupun 

keinginan. 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah dalam bukunya yang berjudul “ 

Psikologi belajar “ minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan 

pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada 

dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri 

dengan sesuatu diluar diri. Semakin kuat atau dekat dengan hubungan 

tersebut, maka akan semakin minat.  

Berdasarkan pernyataan diatas,  minat dapat dikatakan seperti suatu 

kecenderungan akan sesuatu hal yang kita sukai dan apabila kita telah 

menyukai suatu hal,  tentunya kita akan fokus terhadap segala sesuatu 

yang berhubungan dengan hal tersebut 

3. Pengertian Berwirausaha 

Menurut Coulter dalam bukunya yang berjudul “Entrepereneurship 

in Action” mengemukakan bahwa berwirausaha sering dikaitkan dengan 

proses, pembentukan atau pertumbuhan suatu bisnis baru yang berorientasi 
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pada perolehan keuntungan, penciptaan nilai, dan pembentukan produk 

atau jasa baru yang unik dan inovatif.  

Pada sebuah buku berjudul “ Entrepreneurial Finance” yang 

dikarang oleh J.Leach Ronald Melicher menyatakan bahwa berwirausaha 

merupakan proses dalam mengubah ide menjadi sebuah kesempatan 

komersil dan menciptakan harga atau nilai. “Process of changing ideas into 

commercial oppurtunities and creating value.” 

Berdasarkan hal tersebut, dapat dijelaskan bahwa kegiatan 

berwirausaha merupakan kemampuan seseorang dalam memanfaatkan 

peluang untuk dapat memperoleh keuntungan bagi dirinya maupun orang 

lain dengan mengandalkan kreativitas yang kita miliki. 

Seseorang yang memiliki jiwa untuk berwirausaha, biasanya 

memiliki beberapa ciri antara lain: 

1. Memiliki jiwa kepemimpinan  

Seorang wirausahawan tentunya harus dapat memimpin dan 

bertanggung jawab atas dirinya maupun orang lain. 

2. Tidak berperilaku konsumtif 

Sebagai seorang wirausahawan, tentunya harus menjunjung tinggi 

sikap hemat karena jumlah pemasukan harus lebih besar daripada 

pengeluaran dikarenakan setiap keuntungan yang diperoleh akan 

digunakan sebagai modal untuk berbisnis kembali. 
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3. Konsisten terhadap bisnis yang dijalani 

Dalam berwirausaha, akan ada saat dimana bisnis yang kita jalani 

mengalami pasang dan surut. Sebagai seorang wirausahawan tentunya 

sikap konsinsten sangat diperlukan agar kita dapat mencapai target yang 

maksimal. 

4. Pengertian Jejaring Sosial 

Menurut Jonathan Sarwono dan K. Prihartono, A.H dalam bukunya 

yang berjudul “ Perdagangan Online : Cara Bisnis di Internet ” dalam buku 

tersebut dijelaskan bahwa jaringan sosial adalah layanan online, platform, 

atau situs yang berfokus pada pembangunan hubungan sosial dan 

mencerminkan jaringan sosial atau hubungan sosial antara orang- orang 

yang mempunyai kepentingan atau kegiatan yang sama agar para anggota 

dapat saling berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. 

Jejaring sosial memiliki berbagai macam manfaat bagi kehidupan 

sehari-hari khususnya bagi para generasi muda. Manfaat yang dapat kita 

ambil dari jejaring sosial antara lain : 

a. Mempermudah komunikasi 

b. Memperluas jaringan pertemanan 

c. Memperoleh keuntungan dari bisnis online 

d. Memperluas wawasan 
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e. Mempermudah dalam mencari informasi 

f. Sarana untuk berekspresi 

Berdasarkan hal tersebut bahwa dalam jejaring sosial ada banyak 

sekali manfaat bagi kehidupan sehari- hari kita. Namun, tetap saja kita 

harus menggunakan jejaring sosial dengan bijaksana. 

 

5. Pengertian Berwirausaha dengan Jejaring Sosial 

Berwirausaha dapat dikatakan sebagai suatu kemampuan seseorang 

dalam mengembangkan  suatu  kegiatan  usaha yang dapat mendatangkan 

banyak keuntungan dan nilai guna bagi seseorang yang bersungguh- 

sungguh dalam menjalankan usaha tersebut. 

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat kita simpulkan, bahwa 

berwirausaha dengan menggunakan jejaring sosial merupakan suatu cara 

dalam mengembangkan kegiatan usaha dalam bentuk online. Jadi, para 

wirausahawan akan memperjualbelikan hasil kegiatan usahanya tersebut 

dalam situs online. 

 

B. Hipotesis 

Berdasarkan penjelasan  di atas peneliti berasumsi bahwa siswa 

dan siswi kelas X dan XII SMA Al Muslim cukup berminat untuk 

berwirausaha dengan menggunakan jejaring sosial. Hal ini disebabkan 



11 
 

 
 

karena berwirausaha merupakan kegiatan yang menyenangkan serta kita 

dapat memperoleh keuntungan bahkan berwirausaha dapat mengasah 

kemampuan siswa dan siswi agar dapat membaca peluang pasar sekaligus 

mengembangkan kemampuan kita dalam hal yang positif. Selain itu, 

berwirausaha dengan cara menggunakan jejaring sosial juga cukup mudah 

dilakukan karena tidak membutuhkan modal yang banyak. Khususnya 

untuk para generasi muda yang sudah tidak asing lagi dengan penggunaan 

internet,  sehingga dapat dengan mudah membuka sebuah kegiatan usaha 

online.  
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

penelitian kuantitatif dengan metode survei. Dikutip dari sebuah buku 

karya Prof. Dr.A. Muri Yusuf, M.pd. yang berjudul “ Metode Penelitian 

Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan.“ Buku tersebut 

menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif sering kali menetapkan prinsip- 

prinsip umum atau mencari sesuatu yang berlaku universal. Sementara 

penelitian dengan metode survey merupakan penelitian yang bertujuan 

untuk mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan suatu objek 

studi, dengan menggunakan angket atau daftar pertanyaan yang telah 

terstruktur. 
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B. Definisi Operasional 

 

Dalam buku “ Dasar Metodologi Penelitian.” Yang dikarang oleh 

Dr. Sandi Siyoto, SKM., M. Kes dan M. Ali Sodik, M.A . Variabel 

merupakan objek pengamatan yang menjadi titik suatu penelitian atau 

gejala yang akan diteliti. 

Dalam penelitian ini, variable yang digunakan oleh peneliti adalah 

variabel tunggal. Variabel tunggal merupakan variabel yang hanya 

mengungkapkan satu variabel untuk dideskripsikan gejalanya. Variabel 

tunggal yang terdapat dalam penelitian ini adalah minat berwirausaha 

dengan menggunakan jejaring sosial. 

 

C. Populasi dan Sampel 

 

Menurut dr. Budiman Chandra dalam bukunya yang berjudul “ 

Pengantar Statistik Kesehatan “ populasi adalah sekelompok individu atau 

obyek memiliki karakteristik sama, seperti sekelompok individu  di 

masyarakat yang mempunyai umur, pekerjaan, status sosial yang sama. 

Sedangkan sampel merupakan sebagian kecil dari populasi atau obyek 

yang memiliki karakteristik sama. 

Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan oleh peneliti 

merupakan siswa SMA Al- Muslim kelas X dan XII yang berjumlah 300 . 
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Dengan kelas X berjumlah 153 siswa. Kelas XII berjumlah 147 siswa. 

Dalam penelitian ini sampel yang diambil oleh peneliti merupakan siswa 

SMA Al- Muslim kelas X dan XII yang berjumlah 50 terdiri dari 25 siswa 

kelas X dan 25 siswa kelas XII. 

Kemudian, peneliti membuat kuisioner atau angket yang 

jawabannya berupa pilihan ganda dan peneliti menyebarkan angket atau 

kuisioner tersebut ke kalangan siswa SMA Al- Muslim kelas X dan XII 

sesuai dengan sampel yang diambil. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan cara pengambilan sampel dengan teknik proportionate 

stratified random sampling. proportionate stratified random sampling 

merupakan teknik pengambilan sampel yang digunakan jika suatu  

populasi mempunyai anggota yang tidak homogenn dan peneliti 

mengambil sampel dengan acak untuk mengisi angket yang peneliti 

berikan.Selanjutnya, peneliti kembali mengambil angket yang telah 

dibagikan tersebut. 

 

D. Instrumen Penelitian dan Bahan Penelitian 

Instrumen yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian, 

yaitu berupa angket atau kuisioner. Angket atau kuisioner adalah sebuah 

cara atau teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan 

menyebarkan sejumlah lembar kertas yang berisi pertanyaan- pertanyaan 

yang harus dijawab oleh para responden dan kemudian dikembalikan 
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kepada peneliti. Dari jawaban respoden tersebut, peneliti memperoleh 

data. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan angket tertutup. Angket 

tertutup merupakan angket yang jawabannya telah disediakan dan 

responden tidak dapat memilih jawaban lain selain yang telah disediakan 

oleh peneliti.  

 

E. Cara Penelitian 

 

1. Menentukan masalah atau topik masalah 

2. Studi pendahuluan 

3. Perumusan latar belakang masalah 

4. Merumuskan masalah 

5. Pemilihan metode penelitian 

6. Menentukan variabel dan sumber data 

7. Menentukan instrument/ alat penelitian 

8. Megumpulkan data penelitian 

9. Pengelolaan/ analasis data 

10. Penyusunan laporan penelitian 
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F. Tempat dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini diteliti di lingkungan SMA Al- Muslim yang 

berlokasi di Jl. Raya Setu, Kampung Bahagia, Kabupaten Bekasi, 

Kecamatan Tambun Selatan. Sementara itu, waktu penelitian ini 

dilaksanakan pada awal bulan Agustus tahun 2019. 

G. Analisis Data 

 

1. Mean atau rata- rata adalah nilai bilangan yang berasal dari jumlah 

keseluruhan dibagi dengan banyaknya keseluruhan unit atau bilangan. 

Rumus mean : M =     
        

 
 

Keterangan : M =     Mean 

    X =     Besarnya bilangan 

    N =     Banyaknya unit bilangan 

2. Median adalah nilai tengah yang membagi seluruh bilangan data 

menjadi dua bagian sama besar. 

Rumus median : Median =     
 

 
 

Keterangan  : N  =     Banyaknya unit bilangan 

 

 3. Modus adalah skor yang paling banyak diperoleh subyek. 
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BAB IV 

Hasil Penelitian 

A. Pengujian Data 

 

1. Apakah jenis kelamin anda?  

Kategori F FK % %K 

Laki – Laki 23 23 46% 46% 

Perempuan 27 50 54% 100% 

Jumlah 50 50 100% 100% 

 Mean  =  
     

 
 = 25 

Jadi  rata- rata nilai jawaban dalam pertanyaan apakah jenis kelamin anda 

terdapat pada jawaban “ Perempuan” 

 Median  =       
 

 
        = 25 

Jadi nilai tengah dalam pertanyaan tersebut terdapat pada jawaban 

“Perempuan” 

 Modus   =       27 

Jadi nilai terbanyak yang dipilih oleh responden terdapat pada jawaban 

“Perempuan” 
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2. Umur berapakah anda? 

 

Kategori F FK % %K 

14 – 15 19 19 38% 38% 

16-17 29 48 58% 96% 

18 2 50 4% 100% 

Jumlah 50 50 100% 100% 

  

 Mean                 =  
       

 
       = 16,6 

Jadi  rata- rata nilai jawaban dalam pertanyaan umur berapakah anda 

terdapat pada jawaban “14-15” 

 Median  =          
       

 
        = 25 

Jadi nilai tengah dalam pertanyaan tersebut terdapat pada jawaban “16-17” 

 

 Modus   =       29 

Jadi nilai terbanyak yang dipilih oleh responden terdapat pada jawaban 

“16-17” 
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3. Kelas berapakah anda? 

 

Kategori F FK % %K 

X 26 26 52% 52% 

XII 24 50 48% 100% 

Jumlah 50 50 100% 100% 

 

 Mean                 =  
     

 
       = 25 

Jadi  rata- rata nilai jawaban dalam pertanyaan kelas berapakah anda 

terdapat pada jawaban “X” 

 Median  =          
     

 
            = 25  

Jadi nilai tengah dalam pertanyaan tersebut terdapat pada jawaban “X” 

 

 Modus   =       26 

Jadi nilai terbanyak yang dipilih oleh responden terdapat pada jawaban 

“X” 
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4. Jurusan apakah anda? 

 

Kategori F FK % %K 

IPA 43 43 86% 86% 

IPS 7 50 14% 100% 

Jumlah 50 50 100% 100% 

 

 Mean                 =  
    

 
       = 25 

Jadi  rata- rata nilai jawaban dalam pertanyaan jurusan apakah anda 

terdapat pada jawaban “ IPA” 

 Median  =          
    

 
             = 25 

Jadi nilai tengah dalam pertanyaan tersebut terdapat pada jawaban “IPA” 

 

 Modus   =       43 

Jadi nilai terbanyak yang dipilih oleh responden terdapat pada jawaban 

“IPA” 
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5. Apakah anda memiliki pengetahuan tentang wirausaha? 

 

Kategori F FK % %K 

Iya 22 22 44% 44% 

Tidak 4 26 8% 52% 

Sedikit 24 50 48% 100% 

Jumlah 50 50 100% 100% 

 

 Mean                 =  
       

 
       = 16,6 

Jadi  rata- rata nilai jawaban dalam pertanyaan apakah anda memiliki 

pengetahuan tentang wirausaha terdapat pada jawaban “Iya” 

 Median  =          
       

 
        = 25 

Jadi nilai tengah dalam pertanyaan tersebut terdapat pada jawaban “Tidak” 

 

 Modus   =       24 

Jadi nilai terbanyak yang dipilih oleh responden terdapat pada jawaban 

“Sedikit” 
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6. Apakah sebelumnya anda pernah berwirausaha? 

 

Kategori F FK % %K 

Iya 23 23 46% 46% 

Tidak 27 50 54% 100% 

Jumlah 50 50 100% 100% 

 

 Mean                 =  
     

 
       = 25 

Jadi  rata- rata nilai jawaban dalam pertanyaan apakah sebelumnya anda 

pernah berwirausaha terdapat pada jawaban “ Tidak” 

 Median  =          
     

 
            = 25 

Jadi nilai tengah dalam pertanyaan tersebut terdapat pada jawaban “Tidak” 

 

 Modus   =       27 

Jadi nilai terbanyak yang dipilih oleh responden terdapat pada jawaban 

“Tidak” 
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7. Seberapa besar minat anda dalam berwirausaha? 

 

Kategori F FK % %K 

Tinggi 21 21 42% 42% 

Sedang 24 45 48% 90% 

Rendah 5 50 10% 100% 

Jumlah 50 50 100% 100% 

 

 Mean                 =  
       

 
       = 16,6 

Jadi  rata- rata nilai jawaban dalam pertanyaan seberapa besar minat anda 

dalam berwirausaha terdapat pada jawaban “Tinggi” 

 Median  =          
       

 
        = 25 

Jadi nilai tengah dalam pertanyaan tersebut terdapat pada jawaban 

“Sedang” 

 

 Modus   =       24 

Jadi nilai terbanyak yang dipilih oleh responden terdapat pada jawaban 

“Sedang” 
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8. Faktor apa yang  memengaruhi minat anda dalam berwirausaha ? 

 

Kategori F FK % %K 

Untuk meningkatkan 

jiwa wirausahawan 

4 4 8% 8% 

Sebagai wadah untuk 

berinovasi dalam 

menghasilkan produk 

17 21 34% 42% 

Untuk memperoleh 

keuntungan 

29 50 58% 100% 

Jumlah 50 50 100% 100% 

 Mean                 =  
       

 
        = 16,6 

Jadi  rata- rata nilai jawaban dalam pertanyaan faktor apa yang 

memengaruhi minat anda dalam berwirausaha terdapat pada jawaban 

“Sebagai wadah untuk berinovasi dalam menghasilkan produk” 

 Median  =          
       

 
         =   25 

Jadi nilai tengah dalam pertanyaan tersebut terdapat pada jawaban “Untuk 

memperoleh keutungan” 

 Modus   =       29 

Jadi nilai terbanyak yang dipilih oleh responden terdapat pada jawaban 

“Untuk memeperoleh keuntungan” 
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9. Kapan anda melakukan kegiatan wirausaha? 

 

Kategori F FK % %K 

Setiap hari 2 2 4% 4% 

Hanya ketika ada 

waktu luang 

27 29 54% 58% 

Tidak pernah 

melakukan kegiatan 

tersebut 

21 50 42% 100% 

Jumlah 50 50 100% 100% 

 

 Mean                 =  
       

 
       = 16,6  

Jadi  rata- rata nilai jawaban dalam pertanyaan kapan anda melakukan 

kegiatan wirausaha terdapat pada jawaban “Hanya ketika ada waktu 

luang” 

 Median  =          
       

 
        = 25 

Jadi nilai tengah dalam pertanyaan tersebut terdapat pada jawaban “Hanya 

ketika ada waktu luang” 

 

 Modus   =       27 

Jadi nilai terbanyak yang dipilih oleh responden terdapat pada jawaban 

“Hanya ketika ada waktu luang” 
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10. Menurut anda, apa manfaat yang dapat diperoleh dari berwirausaha? 

 

Kategori F FK % %K 

Memperoleh 

keuntungan 

32 32 64% 64% 

Meningkatkan 

keterampilan dalam 

berwirausaha 

12 44 24% 88% 

Menumbuhkan jiwa 

seorang wirausahawan 

6 50 12% 100% 

Jumlah 50 50 100% 100% 

  

 Mean                 =  
       

 
       = 16,6  

Jadi  rata- rata nilai jawaban dalam pertanyaan menurut anda, apa manfaat 

yang diperoleh dari berwirausaha terdapat pada jawaban “Memperoleh 

keuntungan” 

 Median  =          
       

 
        = 25 

Jadi nilai tengah dalam pertanyaan tersebut terdapat pada jawaban 

“Memperoleh keuntungan” 

 

 Modus   =       32 

Jadi nilai terbanyak yang dipilih oleh responden terdapat pada jawaban 

“Memperoleh keuntungan” 
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11. Apakah anda memiliki jejaring sosial ?  

 

Kategori F FK % %K 

Iya 49 49 98% 98% 

Tidak 1 50 2% 100% 

Jumlah 50 50 100% 100% 

 

 Mean                 =  
    

 
         = 25 

Jadi  rata- rata nilai jawaban dalam pertanyaan apakah anda memiliki 

jejaring sosial terdapat pada jawaban “Iya” 

 Median  =          
    

 
          = 25 

Jadi nilai tengah dalam pertanyaan tersebut terdapat pada jawaban “Iya” 

 Modus   =       49 

Jadi nilai terbanyak yang dipilih oleh responden terdapat pada jawaban 

“Iya” 
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12. Media sosial apa yang lebih banyak anda gunakan? 

 

Kategori F FK % %K 

Facebook 2 2 4% 4% 

Instagram 39 41 78% 82% 

Line 9 50 18% 100% 

Jumlah 50 50 100% 100% 

 

 Mean                 =  
      

 
       = 16,6 

Jadi  rata- rata nilai jawaban dalam pertanyaan media sosial apa yang lebih 

banyak anda gunakan terdapat pada jawaban “Instagram” 

 

 Median  =          
      

 
          = 25 

Jadi nilai tengah dalam pertanyaan tersebut terdapat pada jawaban 

“Instagram” 

 

 Modus   =       39 

Jadi nilai terbanyak yang dipilih oleh responden terdapat pada jawaban 

“Instagram” 
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13. Menurut anda,  apa manfaat dari penggunaan jejaring sosial ? 

 

Kategori F FK % %K 

Sebagai sarana 

komunikasi dan 

menambah 

pertemanan 

38 38 76% 76% 

Memperoleh 

keuntungan dari bisnis 

online 

6 44 12% 88% 

Hanya untuk hiburan 6 50 12% 100% 

Jumlah 50 50 100% 100% 

 

 Mean                 =  
      

 
       = 16,6 

Jadi  rata- rata nilai jawaban dalam pertanyaan menurut anda, apa manfaat 

dari penggunaan jejaring sosial terdapat pada jawaban “Sebagai sarana 

komunikasi dan menambah pertemanan” 

 Median  =          
      

 
          = 25 

Jadi nilai tengah dalam pertanyaan tersebut terdapat pada jawaban 

“Sebagai sarana komunikasi dan menambah pertemanan” 

 

 Modus   =       38 

Jadi nilai terbanyak yang dipilih oleh responden terdapat pada jawaban 

“Sebagai sarana komunikasi dan menambah pertemanan” 
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14. Apakah anda memanfaatkan jejaring sosial untuk mencari informasi 

mengenai kegiatan berwirausaha? 

 

Kategori F FK % %K 

Iya 11 11 22% 22% 

Tidak 7 18 14% 36% 

Terkadang 32 50 64% 100% 

Jumlah 50 50 100% 100% 

  

 Mean                 =  
       

 
       = 16,6 

Jadi  rata- rata nilai jawaban dalam pertanyaan apakah anda memanfaatkan 

jejaring sosial untuk mencari informasi mengenai kegiatan berwirausaha 

terdapat pada jawaban “Tidak” 

 Median  =          
       

 
        = 25 

Jadi nilai tengah dalam pertanyaan tersebut terdapat pada jawaban 

“Terkadang” 

 

 Modus   =       32 

Jadi nilai terbanyak yang dipilih oleh responden terdapat pada jawaban 

“Terkadang” 
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15 . Apakah anda menggunakan jejaring sosial dalam berwirausaha? 

 

Kategori F FK % %K 

Iya 13 13 26% 26% 

Tidak 14 27 28% 54% 

Terkadang 23 50 46% 100% 

Jumlah 50 50 100% 100% 

 

 Mean                 =  
        

 
         = 16,6 

Jadi  rata- rata nilai jawaban dalam pertanyaan apakah anda 

menggunakan jejaring sosial dalam berwirausaha terdapat pada 

jawaban “Tidak” 

 Median  =          
        

 
        = 25 

Jadi nilai tengah dalam pertanyaan tersebut terdapat pada jawaban 

“Tidak” 

 

 Modus   =       23 

Jadi nilai terbanyak yang dipilih oleh responden terdapat pada 

jawaban “Terkadang” 
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16. Jenis barang apa yang akan anda jual dalam berwirausaha? 

 

Kategori F FK % %K 

Produk kecantikan 15 15 30% 30% 

Makanan 15 30 30% 60% 

Fashion 20 50 40% 100% 

Jumlah 50 50 100% 100% 

  

 Mean                 =  
            

 
       = 16,6 

Jadi  rata- rata nilai jawaban dalam pertanyaan jenis barang apa 

yang akan anda jual dalam berwirausaha terdapat pada jawaban 

“Makanan” 

 Median  =          
        

 
              = 25 

Jadi nilai tengah dalam pertanyaan tersebut terdapat pada jawaban 

“Makanan” 

 

 Modus   =       20   

Jadi nilai terbanyak yang dipilih oleh responden terdapat pada 

jawaban “Fashion” 
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17. Apakah berwirausaha dengan jejaring sosial itu efektif ? 

 

Kategori F FK % %K 

Efektif 44 44 88% 88% 

Kurang efektif 6 50 12% 100% 

Tidak efektif 0 50 0% 100% 

Jumlah 50 50 100% 100% 

 

 Mean                 =  
          

 
        =16,6 

Jadi  rata- rata nilai jawaban dalam pertanyaan apakah 

berwirausaha dengan jejaring sosial itu efektif terdapat pada 

jawaban “Efektif” 

 Median  =          
          

 
        = 25 

Jadi nilai tengah dalam pertanyaan tersebut terdapat pada jawaban 

“Efektif” 

 

 Modus   =       44 

Jadi nilai terbanyak yang dipilih oleh responden terdapat pada 

jawaban “Efektif” 
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18. Apa alasan anda menggunakan jejaring sosial dalam berwirausaha ? 

 

Kategori F FK % %K 

Mempermudah 

melakukan transaksi 

jual- beli 

42 42 84% 84% 

Memperkecil peluang 

kerugian 

5 47 10% 94% 

Tidak ada alasan, 

karena saya tidak 

tertarik 

3 50 6% 100% 

Jumlah 50 50 100% 100% 

 

 Mean                 =  
          

 
       = 16,6 

Jadi  rata- rata nilai jawaban dalam pertanyaan apa alasan anda 

menggunakan jejaring sosial dalam berwirausaha terdapat pada 

jawaban “Mempermudah melakukan transaksi jual- beli” 

 Median  =          
          

 
        = 25 

Jadi nilai tengah dalam pertanyaan tersebut terdapat pada jawaban 

“Mempermudah melakukan transaksi jual- beli” 

 

 Modus   =       42 

Jadi nilai terbanyak yang dipilih oleh responden terdapat pada 

jawaban “Mempermudah melakukan transaksi jual- beli” 
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19. Menurut anda, sebagai seorang pelajar apakah berwirausaha dalam 

jejaring sosial memberikan manfaat bagi anda ? 

 

Kategori F FK % %K 

Ya, karena dapat 

menumbuhkan jiwa 

wirausaha 

10 10 20% 20% 

Ya, karena dapat 

menambah uang saku 

40 50 80% 100% 

Tidak, karena 

membuang waktu 

0 50 0% 100% 

Jumlah 50 50 100% 100% 

 

 Mean                 =  
           

 
      =   16,6 

Jadi  rata- rata nilai jawaban dalam pertanyaan menurut anda, 

sebagai seorang pelajar apakah berwirausaha dalam jejaring sosial 

memberikan manfaat bagi anda  terdapat pada jawaban “Ya, karena 

dapat menambah uang saku” 

 Median  =          
           

 
             =  25 

Jadi nilai tengah dalam pertanyaan tersebut terdapat pada jawaban 

“Ya, karena dapat menambah uang saku” 

 

 Modus   =       40 

Jadi nilai terbanyak yang dipilih oleh responden terdapat pada 

jawaban “Ya, karena dapat menumbuhkan jiwa wirausaha” 
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20. Menurut anda, jika kegiatan berwirausaha dalam jejaring sosial ini 

berhasil  apa yang akan anda lakukan ? 

 

Kategori F FK % %K 

Memperluas usaha 

dengan mendirikan 

toko secara offline 

31 31 62% 62% 

Menambah jenis 

barang yang dijual 

18 49 36% 98% 

Tidak melakukan 

apapun, karena tidak 

tertarik berwirausaha 

1 50 2% 100% 

Jumlah 50 50 100% 100% 

 Mean               =  
           

 
          = 16,6 

 Jadi  rata- rata nilai jawaban dalam pertanyaan menurut anda, jika 

kegiatan berwirausaha dalam jejaring sosial ini berhasl apa yang 

akan anda lakukan terdapat pada jawaban “Memperluas usaha 

dengan mendirikan toko secara offline” 

 Median  =          
           

 
        = 25 

Jadi nilai tengah dalam pertanyaan tersebut terdapat pada jawaban 

“Memperluas usaha dengan mendirikan toko secara offline” 

 Modus   =       31 

Jadi nilai terbanyak yang dipilih oleh responden terdapat pada 

jawaban “Memperluas usaha dengan mendirikan toko secara 

offline”
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B. Analisis Hasil 

 

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari penelitian yang telah 

dilakukan oleh peneliti, maka dapat diketahui bahwa sebagian besar 

responden merupakan siswa perempuan (54%), responden yang menjawab 

berumur 16-17 tahun (58%), responden yang menjawab sebagian besar 

merupakan siswa kelas X (52%) dengan jurusan IPA (86%), para 

responden menyatakan bahwa mereka memiliki sedikit pengetahuan 

tentang wirausaha (48%), mereka pun menyatakan bahwa sebelumnya 

mereka tidak pernah berwirausaha (54%),minat para responden dalam 

berwirausaha berada dalam tingkat sedang (48%), Responden menyatakan 

bahwa faktor yang memengaruhi minat mereka dalam berwirausaha adalah 

untuk memperoleh keuntungan (58%), mereka biasanya melakukan 

kegiatan wirausaha hanya ketika ada waktu luang saja (54%), Menurut 

para responden, manfaat yang dapat diperoleh dalam berwirausaha itu 

untuk memperoleh keuntungan (64%). 

Hampir seluruh responden memiliki jejaring sosial (98%), mereka 

lebih sering menggunakan instagram sebagai media sosial yang aktif 

digunakan (78%), Menurut mereka manfaat dari penggunaaan jejaring 

sosial adalah sebagai sarana untuk komunikasi dan menambah pertemanan 

(76%), sebagian respoden terkadang memanfaatkan jejaring sosial untuk 

mencari informasi mengenai kegiatan wirausaha (64%), bahkan terkadang, 

mereka juga menggunakan jejaring sosial dalam berwirausaha (46%), 

biasanya, jenis barang yang banyak dijual oleh responden dalam kegiatan 
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wirausaha merupakan jenis barang yang berkaitan dengan fashion (40%), 

hampir seluruh responden menyatakan jika berwirausaha dalam jejaring 

sosial merupakan cara yang efektif (88%), responden menyatakan alasan 

mereka menggunakan jejaring sosial dalam berwirausaha adalah untuk 

mempermudah dalam melakukan transaksi jual- beli (84%), sebagian besar 

responden menyetujui jika manfaat berwirausaha bagi seorang pelajar 

adalah untuk menambah uang saku (80%), responden menyatakan jika 

kegiatan mereka dalam berwirausaha dengan jejaring sosial berhasil 

mereka akan memperluas usahanya dengan mendirikan toko secara offline 

(62%). 
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BAB IV 

  Kesimpulan dan Saran 

  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil data penelitian yang dilakukan oleh peneliti, 

maka peneliti  dapat menyimpulkan  jika sebagian besar dari responden 

memiliki minat yang berada dalam tingkat sedang ketika berwirausaha 

yang berarti mereka tidak terlalu berminat dan tidak juga tidak berminat. 

Para responden memiliki alasan untuk melakukan kegiatan wirausaha 

yaitu bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Hampir seluruh responden 

memiliki media sosial dan mereka menggunakan media sosial tersebut 

untuk berkomunikasi dan menambah pertemanan. Bagi mereka, 

berwirausaha menggunakan jejaring sosial merupakan cara efektif untuk 

mempermudah transaksi jual- beli, bahkan jika kegiatan wirausaha yang 

dirintisnya berhasil sebagian besar responden akan memperluas usahanya 

dengan mendirikan toko secara offline. 
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B. Saran 

  

Dari hasil penelitian diatas peneliti memberikan beberapa saran yang 

dapat dilakukan, antara lain : 

 

1. Seharusnya jiwa kewirausahaan harus ditanamkan sejak dini 

karena, berwirausaha dapat menjadi modal untuk menjadi 

seseorang yang inovatif dalam berbisnis serta dapat memberikan 

keuntungan yang lebih. 

2. Seharusnya untuk menjadi seorang wirausaha harus dapat 

membaca peluang berbisnis dengan baik agar dapat memajukan 

kegiatan usaha tersebut. 

3. Tingkatkan keterampilan dalam berwirausaha dengan menyediakan 

jenis barang yang beragam. 

4. Sebagai seorang pelajar, kita harus dapat membagi waktu antara 

belajar dengan kegiatan usaha kita. 

5. Sekolah harus mendukung kegiatan siswa dalam berwirausaha 

dengan melakukan kegiatan kewirausahaan sehingga siswa dapat 

terbiasa dalam melakukan kegiatan kewirausahaan. 

6. Guru harus memberikan pengetahuan dan wawasan kepada 

siswanya untuk dapat mengembangkan kegiatan berwirausaha. 
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LAMPIRAN ANGKET 

 

1.   Apakah jenis kelamin anda? 

a. Laki- laki 

b. Perempuan 

 

2. Umur berapakah anda? 

a. 14- 15 

b. 16- 17 

c. 18 

 

3. Kelas berapakah anda? 

a. X 

b. XII 

 

4. Jurusan apakah anda? 

a. IPA  

b. IPS 

 

5. Apakah anda memiliki pengetahuan tentang wirausaha? 

a. Iya 

b. Sedikit 

c. Tidak 
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6. Apakah sebelumnya anda pernah berwirausaha? 

a. Iya 

b. Tidak 

 

7. Seberapa besar minat anda dalam berwirausaha? 

a. Tinggi 

b. Sedang 

c. Rendah 

 

8. Faktor apa yang  memengaruhi minat anda dalam berwirausaha ? 

a. Untuk meningkatkan jiwa wirausahawan 

b. Sebagai wadah untuk berinovasi dalam menghasilkan produk 

c. Untuk memperoleh keuntungan  

 

9. Kapan anda melakukan kegiatan wirausaha? 

a. Setiap hari 

b. Hanya ketika ada waktu luang 

c. Tidak pernah melakukan kegiatan tersebut 

 

10. Menurut anda, apa manfaat yang dapat diperoleh dari berwirausaha ? 

a. Memperoleh keuntungan 

b. Meningkatkan keterampilan dalam berwirausaha 

c. Menumbuhkan jiwa seorang wirausahawan  

 



44 
 

 
 

11. Apakah anda memiliki jejaring sosial ? 

a. Iya 

b. Tidak 

 

12. Media sosial apa yang lebih banyak anda gunakan? 

a. Facebook 

b. Instagram 

c. Line 

 

13. Menurut anda,  apa manfaat dari penggunaan jejaring sosial ? 

a. Sebagai sarana komunikasi dan menambah pertemanan 

b. Memperoleh keuntungan dari bisnis online 

c. Hanya untuk hiburan 

 

14. Apakah anda memanfaatkan jejaring sosial untuk mencari informasi 

mengenai kegiatan    berwirausaha? 

a. Iya 

b. Tidak 

c. Terkadang 
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15. Apakah anda menggunakan jejaring sosial dalam berwirausaha? 

a. Iya 

b. Tidak 

c. Terkadang 

 

      16. Jenis barang apa yang akan anda jual dalam berwirausaha? 

a. Produk kecantikan 

b. Makanan 

c. Fashion 

 

17. Apakah berwirausaha dengan jejaring sosial itu efektif ? 

a. Efektif 

b. Kurang efektif 

c. Tidak efektif 

 

 

18. Apa alasan anda menggunakan jejaring sosial dalam berwirausaha ? 

a. Mempermudah melakukan transaksi jual- beli 

b. Memperkecil peluang kerugian 

c. Tidak ada alasan, karena saya tidak tertarik 
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19. Menurut anda, sebagai seorang pelajar apakah berwirausaha dalam jejaring 

sosial memberikan manfaat bagi anda ? 

 

a. Ya, karena dapat menumbuhkan jiwa wirausaha 

b. Ya, karena dapat menambah uang saku 

c. Tidak, karena membuang waktu 

 

20. Menurut anda, jika kegiatan berwirausaha dalam jejaring sosial ini berhasil  

apa yang akan anda lakukan ? 

a. Memperluas usaha dengan mendirikan toko secara offline 

b. Menambah jenis barang yang dijual 

c. Tidak melakukan apapun, karena tidak tertarik berwirausaha 
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