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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS 
 
 

 

Bagian kedua ini akan membahas mengenai tinjauan pustaka, kerangka pikir, dan 

hipotesis. Di awali dengan analisis kritis dan komparatif terhadap teori-teori dan 

hasil penelitian yang relevan dengan semua variabel yang diteliti. Perpaduan 

sintesa antara variabel satu dengan variabel yang lain yang akan menghasilkan 

kerangka pikir yang selanjutnya dapat digunakan untuk merumuskan hipotesis. 

Adapun pembahasannya secara lebih rinci dijelaskan di bagian-bagian berikut ini.  

 
 

A. Tinjauan Pustaka 

 

1. Hasil Belajar Kewirausahaan 

Menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan 

yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya 

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Sesuai dengan pendapat Slameto (2003: 2), bahwa belajar merupakan suatu proses 

usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya. 



13 
 

 Sedangkan menurut J. Bruner dalam (Slameto, 2003:11) mengemukakan bahwa 

belajar ialah belajar tidak mengubah kurikulum sekolah menjadi sedemikian rupa 

sehingga siswa dapat belajar lebih banyak dan mudah. 

Menurut Skiner “belajar adalah suatu proses adaptasi (penyesuaian tingkah laku) 

yang berlangsung secara progresif”. Proses adaptasi tersebut akan mendatangkan 

hasil yang optimal apabila ia diberi penguat (reinforcer). Jadi, hasil yang ingin 

dicapai dalam belajar adalah kemampuan intelektual, kemampuan kognitif, 

kemampuan verbal, keterampilan motorik dan sikap atau hubungan sosial yang 

baik. 

Perubahan yang terjadi dalam diri seseorang banyak sekali baik sifat maupun 

jenisnya karena itu sudah tentu tidak setiap perubahan dalam diri seseorang 

merupakan pengertian dalam arti belajar. 

Menurut Slameto (2003: 54), faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dibagi 

menjadi dua yaitu faktor intern dan faktor ekstern. 

a. Faktor-faktor Intern 

Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar. 

Faktor ini dibagi menjadi tiga faktor yaitu faktor jasmaniah, faktor psikologis, 

dan faktor kelelahan. 

1. Faktor jasmaniah 

Faktor jasmaniah terdiri dari faktor kesehatan, cacat tubuh. Agar seseorang 

dapat belajar dengan baik maka harus dapat menjaga kesehatan tubuhnya 

dengan mengatur jam kerja, belajar, istirahat, tidur, makan, olahraga, 

rekreasi, dan ibadah. Keadaan cacat tubuh bisa mempengaruhi belajar. 

Siswa yang cacat belajarnya terganggu, maka perlu perlakuan khusus 

dengan alat bantu atau belajar di pendidikan khusus. 

 

2. Faktor psikologis 

Faktor psikologis diantaranya adalah: inteligensi, perhatian, minat, bakat, 

motif, kematangan, dan kesiapan. Dalam belajar perlu kesiapan mental 

tersebut.  
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3. Faktor kelelahan 

Kelelahan dalam belajar dapat mengganggu kesehatan dan mengakibatkan 

kurangnya konsentrasi. Siswa harus menghindari kelelahan sehingga apa 

yang dipelajari dapat mengemdap dalam fikiran secara optimal. 

 

b. Faktor-faktor Ekstern 

Faktor ekstern merupakan faktor yang ada diluar individu. Faktor ekstern 

dikelompokkan menjadi tiga faktor yaitu faktor keluarga, faktor sekolah dan 

masyarakat. 

1. Faktor keluarga 

Belajar yang baik dapat dilakukan apabila keadaan rumah tenang dan 

tentram, hubungan keluarga baik sehingga anak betah di rumah dan faktor 

ekonomi keluarga terpenuhi. 

 

2. Faktor sekolah 

Faktor sekolah meliputi lingkungan sekolah, metode mengajar, kurikulum, 

dan fasilitas-fasilitas lain yang menunjang belajar. 

 

3. Faktor masyarakat 

Faktor masyarakat meliputi teman bergaul, kegiatan siswa dalam 

masyarakat, mass media yang memberi pengaruh baik pada siswa, 

lingkungan masyarakat yang positif. 

 

Pencapaian tujuan pengajaran dapat dilihat dari hasil belajar yang dicapai siswa. 

Menurut Oemar Hamalik (2001: 30),  bukti bahwa seseorang telah belajar ialah 

terjadinya perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari tidak tahu 

menjadi tahu dan dari tidak mengerti menjadi mengerti. Tingkah laku manusia 

terdiri dari sejumlah aspek. Hasil belajar akan tampak pada setiap perubahan pada 

aspek-aspek tersebut. Adapun aspek-aspek itu adalah: 

1. Pengetahuan 

2. Pengertian 

3. Kebiasaan 

4. Keterampilan 

5. Apresiasi 

6. Emosional 

7. Hubungan sosial 

8. Jasmani 

9. Etis atas budi pekerti, dan 

10. Sikap 
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(Oemar Hamalik, 2001: 30) 

Hasil belajar merupakan hasil yang diperoleh siswa yang diwujudkan dalam 

bentuk skor atau angka setelah mengikuti tes pada saat berakhirnya proses 

pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pendapat Burton dalam Hamalik (2001: 31) 

bahwa hasil-hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-

pengertian, sikap-sikap, apersepsi, abilitas dan keterampilan. Sedangkan menurut 

Suharsimi Arikunto dalam (Jayanti, Dwi 2010: 23) hasil belajar adalah hasil yang 

telah dicapai seseorang setelah mengalami proses belajar dengan terlebih dahulu 

mengadakan evaluasi dari proses belajar yang dilakukan.  

Hasil belajar dapat dikatakan tuntas apabila telah memenuhi kriteria ketuntasan 

maksimum yang ditetapkan oleh masing-masing guru mata pelajarannya. Dimana 

hasil belajar yang telah dicapai oleh siswa setelah mengikuti proses belajar 

mengajar dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori yang dikemukakan 

Bloom dalam (http://mudjiono.wimamadiun.com/materi/deskripsi.pdf), prestasi 

belajar yang dicapai oleh siswa dapat dikelompokkan menjadi tiga kawasan, yaitu: 

1. Kognitif 

2. Afektif 

3. Psikomotorik 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa hasil belajar adalah tingkat 

keberhasilan siswa dalam mempelajari pembelajaran disekolah dan bukti dari 

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan secara maksimal yang 

dinyatakan dalam bentuk skor. 

http://mudjiono.wimamadiun.com/materi/deskripsi.pdf
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Secara umum mata pelajaran kewirausahaan  mempunyai karakteristik yang unik 

dan sedikit berbeda dari mata pelajaran lain. Mata pelajaran kewirausahaan 

bertujuan agar peserta didik dapat mengaktualisasikan diri dalam perilaku 

wirausaha. Isi mata pelajaran kewirausahaan difokuskan pada perilaku wirausaha 

sebagai fenomena empiris yang terjadi di lingkungan peserta didik. Berkaitan 

dengan hal tersebut, peserta didik dituntut lebih aktif untuk mempelajari 

peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungannya. Pembelajaran kewirausahaan 

dapat menghasilkan perilaku wirausaha dan  jiwa kepemimpinan, yang sangat 

terkait dengan cara mengelola usaha untuk membekali peserta didik agar dapat 

berusaha secara mandiri. 

Mata pelajaran kewirausahaan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan 

sebagai berikut: 

1. Memahami dunia usaha dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang terjadi di 

lingkungan masyarakat. 

2. Berwirausaha dalam bidangnya 

3. Menerapkan perilaku kerja prestatif dalam kehidupannya 

4. Mengaktualisasikan sikap dan perilaku wirausaha 

Ruang lingkup mata pelajaran kewirausahaan di SMK  kelas XI  meliputi aspek-

aspeksebagai berikut. 

1. Sikap dan perilaku wirausaha 

2. Kepemimpinan dan perilaku prestatif 

3. Solusi masalah 

4. Pembuatan keputusan. 

(Peraturan Menteri No.22 Tahun 2006 mengenai Tujuan dan Ruang Lingkup Mata 

Pelajaran Kewirausahaan) 
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Menurut Robin kewirausahaan adalah suatu proses seseorang guna mengejar  

peluang- peluang memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui inovasi, tanpa 

memperhatikan sumber daya yang mereka kendalikan.Zimmerer mengartikan 

kewirausahaan sebagai suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam 

memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan 

(usaha). (Kasmir,2006:17) 

 

Tujuan Pendidikan kewirausahaan di SMK  ialah bertujuan untuk meningkatkan 

kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan hidup 

mandiri dan mengikuti pendidikan lanjut. Agar dapat bekerja secara efektif dan 

efisien serta mengembangkan keahlian dan keterampilan, mereka harus 

memiliki:stamina yang tinggi, menguasai bidang keahliannya dan dasar-dasar 

ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi,dan mampu 

berkomunikasi sesuai dengan tuntutan pekerjaannya, serta memiliki kemampuan 

mengembangkan diri. 

 

Ruang Lingkup mata pelajaran Kewirausahaan di SMK kelas XI semester genap 

ialah juga tentang menerapkan jiwa kepemimpinan. Dan salah satu kompetensi 

dasarnya ialah menunjukkan sikap pantang menyerah dan ulet. Sikap pantang 

menyerah dan ulet dapat ditunjukkan dengan kegiatan usaha yang  dilakukan 

dengan semangat, tidak putus asa, selalu ingin maju, dan selalu mencarisesuatu 

yang baru sesuai dengan instrumen yg telah ditetapkan.   

Sedangkan definisi kewirausahaan menurut Inpres No. 4 Tahun 1995 

Kewirausahaan adalah semangat, sikap dan prilaku, dan kemampuan seseorang 

dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah kepada upaya mencari, 
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menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru dengan 

meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih atau 

memperoleh keuntungan yang lebih besar. 

Berdasarkan definisi di atas maka pandangan umum seorang Enterpreneur adalah 

seorang penemu bisnis yang sekali baru dan mampu mengembangkan menjadi 

perusahaan yang mencapai sukses. Sedangkan menurut Schiunpeter yang dapat 

digolongkan menjadi wirausaha adalah seorang inovator, sebagai individu yang 

memiliki naluri untuk melihat materi sedemikian rupa dan kemudian terbukti 

benar mempunyai semangat, kemampuan, dan pikiran untuk menaklukkan cara 

berfikir lamban. 

2. Motivasi Berprestasi 

Motivasi berasal dari bahasa latin movere yang artinya menggerakkan, sedangkan 

menurut pendapat Sardiman (2007: 75) motivasi ialah keseluruhan daya 

penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang 

menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan yang memberikan arah pada 

kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat 

tercapai.  

 

Motivasi erat kaitannya dengan suatu tujuan.  Munculnya motivasi mempengaruhi 

adanya kegiatan untuk pencapaian suatu tujuan.  Sehubungan dengan hal tersebut 

ada tiga fungsi motivasi menurut Sardiman (2007: 85) 

1) Mendorong manusia untuk berbuat. 

2) Menentukan arah perbuatan. 

3) Menyeleksi perbuatan. 
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Motivasi menurut Sumadi Suryabarata adalah suatu keadaan yang terdapat dalam 

diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu guna 

mencapai tujuan. Sementara itu Gates dan kawan-kawan mengemukakan bahwa 

motivasi adalah suatu kondisi fisiologis dan psikologis yang terdapat dalam diri 

seseorang yang mengatur tindakannya dengan cara tertentu. dalam ( 

Djaali,2008:130) 

 

Mc. Clelland dalam Hasibuan (2003: 162) mengelompokkan tiga kebutuhan 

manusia yang dapat memberikan motivasi, yaitu  

1. Kebutuhan akan prestasi (need for achievement = n. Ach) merupakan 

daya penggerak yang memotivasi semangat kerja seseorang yang akan 

mendorong seseorang untuk mengembangkan kreativitas dan 

mengarahkan semua kemampuan yang dimiliki demi mencapai prestasi 

kerja. 

2. Kebutuhan akan afiliasi (need for affiliation = n. Aff.) merupakan daya 

penggerak yang akan memotivasi semangat bekerja seseorang. 

3. Kebutuhan akan kekuasaan ( need for power = n. Pow.) merupakan daya 

penggerrak yang memotivasi semangat serta mengarahkan semua 

kemampuan demi mencapai kekuasaan yang terbaik dalam organisasi. 

 

Kebutuhan berprestasi (need fo achievement) adalah perilaku atau usaha untuk 

mencapai keberhasilan dalam suatu ukuran keunggulan. Selanjutnya kebutuhan 

untuk berprestasi didefinisikan menjadi empat karakter, yaitu: 

1. Mempunyai keinginan yang kuat untuk bertanggung jawab pada dirinya 

dalam menyelesaikan masalah dan tugas-tugas yang dibebankan 

padanya. 

2. Mempunyai kecenderungan menetapkan tujuan-tujuan dan prestasi yang 

lebih sulit dan menghitung risikonya. 

3. Mempunyai keinginan kuat untuk berkonsentrasi dalam tugas-tugas dan  

4. Berfikir dalam menyelesaikan tugas.  
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Menurut McClelland yang dikutip oleh Djaali (2008:132) motivasi Berprestasi 

adalah suatu kondisi fisologis dan psikologis (kebutuhan untuk berprestasi) yang 

terdapat dalam diri siswa yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu 

guna mencapai suatu tujuan tertentu (berprestasi setinggi mungkin). Bila kemauan 

itu terkait dengan masalah belajar, dimana dalam diri seseorang munbutuhan akan 

keberhasilan dalam belajar, maka akan timbul energi dalam dirinya untuk 

bergerak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mengarah pada pencapaian tujuan 

belajar. Bila kemauannya besar, maka akan menimbulkan dorongan yang kuat. 

Dalam kondisi inilah maka seseorang dikatakan memiliki motivasi berprestasi 

tinggi. 

 

McClelland dalam “The Encyclopedia Dictionary of Psychology” yang disusun 

oleh Hare dan Lamb dalam ( Djaali, 2008:133) mengungkapkan bahwa motivasi 

berprestasi merupakan suatu motivasi yang berhubungan dengan pencapaian 

standar kepandaian atau standar keahlian.  Sedangkan menurut Heckhausen dalam 

(Djaali,2008: 133), motivasi berprestasi adalah suatu dorongan yang terdapat 

dalam diri siswa sehingga ia  selalu berusaha dan berjuang untuk meningkatkan 

atau memelihara kemampuannya setinggi mungkin dalam semua aktivitas dengan 

menggunakan standar keunggulan.  

 

Standar keunggulan ini, menurut Heckhausen terbagi atas tiga komponen yaitu 

standar keunggulan tugas, standar keunggulan diri, dan standar keunggulan siswa 

lain. Standar keunggulan tugas adalah standar yang berhubungandengan 

pencapaian tugas sebaik-baiknya. Standar keunggulan diri adalah standar yang 

berhubungan dengan pencapaian prestasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan 
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prestasi yang pernah dicapai selama ini. Sedangkan standar keunggulan siswa lain 

adalah standar keunggulan yang berhubungan dengan pencapaian prestasi yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan prestasi yang dicapai siswa lain (misalnya 

teman sekelas) 

 

Djaali (2008:150) juga  berpendapat bahwa motivasi berprestasi adalah motivasi 

seseorang untuk berbuat lebih baik dari apa yang pernah dibuat atau diraih 

sebelumnya maupun yang dibuat atau diraih orang lain. Orang-orang yang 

memiliki dorongan ini akan berkembang dan tumbuh, serta ingin maju menelusuri 

tangga keberhasilan.Karakteristik  individu yang motivasi berprestasinya tinggi  

menurut Johnson, Schwitzgebel dan Kalb dalam ( Djaali, 2008: 141) yaitu: 

1. Menyukai situasi atau tugas-tugas yang menuntut tanggung jawab pribadi 

atas hasil-hasilnya dan bukan atas dasar untung-untungan, nasib, atau 

kebetulan. 

2. Memilih tujuan yang realistik tapi menantang, daripada tujuan-tujuan 

yang terlalu mudah dicapai atau terlalu besar risikonya. 

3. Mencari situasi atau pekerjaan dimana ia memperoleh umpan balik 

dengan segera dan nyata untuk menentukan baik atau tidaknya hasil 

pekerjaanya. 

4. Senang bekerja sendiri dan bersaing untuk mengungguli orang lain. 

5. Mampu menangguhkan pemuasan keinginannya demi masa depan yang 

lebih baik. 

6. Tidak tergugah untuk sekedar mendapatkan uang, status, atau 

keuntungan lainnya, ia akan mencarinya apabila hal-hal tersebut 

merupakan lambang suatu prestasi, suatu ukuran keberhasilan. 

 

Motivasi berprestasi merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan 

keberhasilan dalam belajar. Besar kecilnya pengaruh tersebut tergantung pada 

intensitasnya. Klausmeier dalam ( Djaali: 2008: 142) menyatakan bahwa 

perbedaan dalam intensitas motivasi berprestasi  (need to achieve)  ditinjukan 

dalam berbagai tingkatan prestasi yang dicapai oleh berbagai individu. Pengaruh 

motivasi berprestasi terhadap prestasi belajar, tergantung kondisi lingkungan 
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misalnya guru, orang tua dan kondisi murid itu sendiri. Dalam hubungan ini  yang 

dikutip oleh Djaali mengatakan sebagai berikut: 

“The theory of achievement motivation....does not say that there should be a 

general relationship between achievement motivation and academic performance. 

On the contrary, it states that under certain conditions, there will be a strong 

relationship, under other conditions there will be no relationship”. 

 

Memperhatikan pendapat di atas bahwa siswa yang motivasi berprestasinya tinggi 

hanya akan mencapai prestasi akademis yang tinggi apabila: 

1. Rasa takutnya akan kegagalan lebih rendah daripada keingintahuannya untuk 

berhasil. 

2. Tugas-tugas didalam kelas cukup memberikan tantangan, tidak terlalu mudah 

tapi juga tidak terlalu sukar, sehingga memberikan kesempatan untuk berhasil. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa motivasi berprestasi adalah 

daya keadaan yang ada dalam diri seseorang yang timbul karena adanya suatu 

kebutuhan yang ada dalam diri seseorang karena adanya suatu kebutuhan untuk 

mencapai kesuksesan dan kebutuhan untuk menghindari kegagalan yang ditandai 

oleh antusiasme belajar, tekun dan kemauan keras untuk belajar, gemar belajar 

materi pelajaran, mempunyai gairah untuk belajar, mempunyai rasa senang dalam 

belajar, adanya suka kerja sama, dan selalu ingin tahu terhadap sesuatu. 

3. Sikap Siswa Tentang Pelajaran Kewirausahaan 

(http://bisnis3x.blogspot.com/2009/10/pengertian-sikap-dan-perilaku.html) 

mendefinisikan sikap adalah perasaan seseorang tentang obyek, aktivitas, suka 

http://bisnis3x.blogspot.com/2009/10/pengertian-sikap-dan-perilaku.html
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atau tidak sukanya (positif, negatif, atau netral) seseorang pada sesuatu. Sri Utami 

Rahayuningsih(http://bisnis3x.blogspot.com/2009/10/pengertian-sikap-dan-

perilaku.html) mengemukakan sikap (attitude) adalah suatu bentuk dari perasaan, 

yaitu perasaan mendukung atau memihak (favourable) maupun perasaan tidak 

mendukung (unfavourable) pada suatu objek atau sikap merupakan konstelasi 

komponen-komponen kognitif, afektif, dan konatif yang saling berinteraksi dalam 

memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu objek di lingkungan 

sekitarnya.  

Secara umum sikap dapat diartikan suatu kecenderungan untuk bereaksi dengan 

cara tertentu terhadap suatu perangsang atau situasi yang dihadapi. Sikap adalah 

gejala internal yang berdimensi afektif berupa kecenderungan untuk mereaksi atu 

merespon dengan cara relative  tetap pada objek orang, barang dan sebagainya, 

baik secara positif maupun negatif”. “Sikap adalah produk dari proses sosialisasi 

dimana seseorang bereaksi sesuai dengan rangsangan yang diterimanya.   

Isnaini (2010: 69) sikap adalah kesiapan seseorang untuk bertindak secara tertentu 

terhadap hal-hal tertentu. Sikap siswa yang positif terhadap mata pelajaran di 

sekolah merupakan langkah awal yang baik dalam proses belajar mengajar di 

sekolah.Sikap menentukan bagaimana individu dalam kehidupan. “sikap selalu 

berkenaan dengan suatu objek, dan sikap terhadap suatu objek disertai dengan 

perasaan positif atau negatif” (Slameto, 2003:188). Seseorang yang memiliki 

sikap positif terhadap suatu objek yang bernilai dalam pandangannya, dan ia akan 

bersikap negatif terhadap objek yang dianggapnya tidak bernilai atau juga 

merugikan bagi dirinya. Sikap ini kemudian mendorong ke arah sejumlah 

perbuatan yang satu sama lainnya berhubungan.Informasi merupakan kondisi 

http://bisnis3x.blogspot.com/2009/10/pengertian-sikap-dan-perilaku.html
http://bisnis3x.blogspot.com/2009/10/pengertian-sikap-dan-perilaku.html
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pertama untuk sebuah sikap. Jika berdasarkan informasi itu timbul perasaan 

positif atau negatif terhadap objek dan menimbulkan kecenderungan untuk 

bertingkah laku, maka terbentuklah sikap. 

Ahmadi (1999:164), mengemukakan pengertian sikap sebagai berikut: 

“Sikap adalah kesiapan merespon yang sifatnya positif atau negatif terhadap objek 

atau situasi secara konsisten”. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa sikap adalah 

konsep yang membantu kita untuk memahami tingkah laku. 

Dari  beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa sikap adalah 

reaksi atau evaluasi dari suatu rangsangan tertentu yang menghasilkan adanya 

kecenderungan bertindak atau bertingkah laku yang bersifat menerima atau 

menolak suatu objek.  

Informasi merupakan kondisi pertama untuk sebuah sikap. Jika berdasarkan 

informasi itu timbul perasaan positif atau negatif terhadap objek dan 

menimbulkan kecenderungan untuk bertingkah laku, maka terbentuklah sikap.   

Sikap seseorang dapat terbentuk melalui bermacam cara, antara lain: 

1. Melalui pengalaman yang berulang-ulang, atau dapat pula melalui suatu 

pengalaman yang disertai perasaan yang mendalam (pengalaman traumatik). 

 

2. Melalui imitasi 

 

Peniruan dapat terjadi tanpa disengaja, dapat pula dengan sengaja. Dalam 

hal terakhir individu harus mempunyai minat dan rasa kagum terhadap 

mode, di samping itu diperlukan pula pemahaman dan kemampuan untuk 

mengenal dan mengingat model yang hendak ditiru; peniruan akan terjadi 

lebih lancar bila dilakukan secara kolektif daripada perorangan.  

 

3. Melalui sugesti 
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Di sini seseorang membentuk suatu sikap terhadap objek tanpa suatu alasan 

dan pemikiran yang jelas, tapi semata-mata karena pengaruh yang datang 

dari seseorang atau sesuatu yang mempunyai wibawa dalam pandangannya. 

4. Melalui identifikasi 

Di sini seseorang meniru orang lain atau suatu organisasi terutama yang 

dianggap memiliki keterkaitan emosional dengan individu tersebut. Sifat 

meniru tersebut lebih banyak dalam hal menyamai. Misalnya, siswa dengan 

guru,pengikut dengan pemimpin, anak dengan ayah. (Slameto, 2003: 189) 

 

Pendapat Trow  “sikap sebagai suatu kesiapan mental atau emosional dalam 

beberapa jenis tindakan pada situasi yang tepat”. (Djaali, 2008:114) 

Berdasarkan pengertian tersebut, bahwa sikap adalah kesiapan mental atau 

emosional yang direalisasikan dalam bentuk tindakan pada situasi yang tepat. 

Siswa yang memiliki kesiapan mental dalam belajar ia akan bersikap mendukung 

(senang, menerima) terhadap mata pelajaran kewirausahaan dan akan 

menunjukkan tindakan-tindakan yang berbeda dengan siswa yang bersikap  tidak 

mendukung (menolak, benci) terhadap mata pelajaran kewirausahaan. 

Adapun ciri-ciri sikap yang yaitu: 

1. Sikap adalah sesuatu yang tidak dibawa sejak lahir 

2. Sikap selalu ada hubungannya antara individu dengan objek 

3. Sikap dapat tertuju kepada satu objek dan sekumpulan objek 

4. Sikap dapat berlangsung dalam jangka waktu lama atau hanya sementara 

5. Sikap mengandung faktor atau motif 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa seseorang memiliki sikap 

yang berbeda-beda dan dapat berubah-ubah, misalnya pendapat siswa tentang 

pelajaran kewirausahaan, ada yang menyukai pelajaran kewirausahaan ada yang 

tidak menyukai pelajaran kewirausahaan, terkadang menyukai dan terkadang tidak 

menyukai, akan didapat beragam sikap terhadap pelajaran kewirausahaan. 
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Sikap siswa terhadap mata pelajaran kewirausahaan akan berwujud dalam bentuk 

perasaan senang atau tidak senang, setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka 

terhadap hal-hal tersebut. Sikap seperti itu akan berpengaruh terhadap proses dan 

hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Sesuatu yang menimbulkan rasa senang 

cenderung untuk diulang, pengulangan ini penting untuk mengukuhkan hal-hal 

yang telah dipelajari. (Djaali, 2008:116) 

Seorang siswa yang bersikap mendukung atau menyukai pelajaran kewirausahaan 

akan menunjukkan sikap yang berbada dengan siswa yang tidak menyukai 

pelajaran kewirausahaan. Siswa yang bersikap positif atau mendukung terhadap 

suatu mata pelajaran tertentu akan membantu siswa itu senduri dalam mengikuti 

dan menyerap materi pelajaran yang diberikan guru. Sikap positif yang dimiliki 

seseorang terhadap suatu objek merupakan titik awal munculnya tindakan-

tindakan positif, misalnya siswa cenderung lebih giat membaca, berlatih soal, 

mempelajari kembali pelajaranyang telah diperoleh dan berusaha meningkatkan 

prestasinya. Hal ini selaras dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Wingkel, 

yaitu bahwa perasaan tidak senangakan menghambat menerima pelajaran karena 

tidak melahirkan sikap yang positif. 

Sikap siswa terhadap mata pelajaran kewirausahaan dalam belajar ikut 

menentukan intensitas kegiatan belajar. Sikap siswa terhadap mata pelajaran 

kewirausahaan yang positif akan menimbulkan intensitas kegiatan yang lebih 

tinggi dibanding dengan sikap siswa terhadap mata pelajarankewirausahaan yang 

negatif. Sikap siswa terhadap mata pelajaran kewirausahaan yang positif berkaitan 

erat dengan minat dan motivasi. Oleh karena itu, apabila faktor lainnya sama, 

siswa yang memiliki sikap positif terhadap mata pelajaran kewirausahaan akan 
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belajar lebih aktif dan dengan demikian akan memperoleh hasil yang lebih baik 

dibandingkan siswa yang memiliki sikap negatif terhadap mata pelajaran 

ekonomi. (Djaali, 2008:117) 

Rina (2010: 12), sikap mengandung tiga komponen, yaitu: 

1. Kognitif (konseptual) 

Yaitu komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan dan 

keyakinan yang berkaitan dengan bagaimana orang mempersepsi objek 

sikap. 

2. Afektif (emosional) 

Yaitu yang berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap 

objek sikap. 

 

3. Konatif (prilaku atau action componan) 

Yaitu komponen yang berkaitan dengan kecenderungan untuk 

berprilaku terhadap objek sikap. 

Menurut Ahmadi (1999:162), tiap-tiap sikap memiliki 3 aspek, yaitu: 

1. Aspek kognitif 

Yaitu yang berhubungan dengan gejala mengenal pikiran, ide dan konsep 

2. Aspek afektif 

Yaitu yang menyangkut tentang perasaan-perasaan tertentu yang menujuk 

pada dimensi emosional 

3. Aspek konatif 

Yaitu yang berwujud proses kecenderungan untuk berbuat sesuatu atau 

bertingkah laku. 

 

Ahmadi (1999:171) juga menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan 

perubahan sikap, yaitu: 

1. Faktor interen 

Faktor ini merupakan faktor yang terdapat dalam pribadi manusia 

itusendiri. Faktor ini berupa selectivity atau daya pilih seseorang untuk 

menerima dan mengelolah pengaruh-pengaruh yang datang dari luar. 

2. Faktor eksteren 

Faktor yang terdapat di luar individu yang berupa rangsangan atau 

stimulus untuk membentuk atau mengubah sikap. 
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Untuk melihat lebih lanjut mengenai sikap belajar sebenarnya ada sesuatu yang  

melatarbelakangi mengapa siswa mengambil sikap. Hal ini berkaitan erat dengan 

fungsi sikap, yaitu sebagai berikut: 

1. Sikap sebagai instrument atau alat untuk mencapai tujuan (instrumental 

function). 

2. Sikap sebagai pertahanan ego. 

3. Sikap sebagai ekspresi nilai. 

4. Sikap sebagai fungsi pengetahuan.  

 

B. Hasil Penelitian Yang Relevan 

Hasil penelitian yang relevan atau berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai 

berikut 

1. Vera Septyanita (2010) dengan judul “ Pengaruh persepsi siswa 

tentang mata pelajaran kewirausahaan dan pendidikan sistem ganda 

(PSG) terhadap minat berwiraswasta siswa kelas XI di SMK 2 Mei 

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 200?2010”. Menyatakan bahwa ada 

pengaruh yang positif dan signifikan antara persepsi siswa tentang 

mata pelajaran kewirausahaaan dan pendidikan sistem ganda (PSG) 

terhadap minat berwiswasta siswa kelas XI di SMK 2 Mei Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2009?2010. Besarnya hubungan tersebut 

adalah r = 0,692. 

2. Oki Osaka (2008) dengan judul “Pengaruh sikap siswa tentang 

pelajaran ekonomi dan persepsi siswa tentang kompetensi guru 

terhadap prestasi belajar ekonomi kelas XI IPS semester ganjil SMA 

Negeri 1 Kotagajah Tahun Pelajaran 2007/2008”. Menyatakan bahwa 

ada hubunga yang positif dan signifikan antara kesiapan belajar dan 
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cara belajar dengan hasil belajar akuntansi siswa kelas XI IPS semester 

ganjil SMA Negeri 1 Kotagajah Tahun Pelajaran 2007/2008. Besarnya 

hubungan tersebut adalah r = 0,552. 

 

C. Kerangka Pikir 

1. Pengaruh motivasi berprestasi terhadap hasil belajar mata pelajaran 

kewirausahaan 
 

Motivasi berprestasi adalah suatu kondisi fisologis dan psikologis 

(kebutuhan untuk berprestasi) yang terdapat dalam diri siswa yang 

mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai suatu 

tujuan tertentu (berprestasi setinggi mungkin).Bila kemauan itu terkait 

dengan masalah belajar, dimana dalam diri seseorang munbutuhan akan 

keberhasilan dalam belajar, maka akan timbul energi dalam dirinya untuk 

bergerak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mengarah pada pencapaian 

tujuan belajar. Bila kemauannya besar, maka akan menimbulkan dorongan 

yang kuat. Dalam kondisi inilah maka seseorang dikatakan memiliki 

motivasi berprestasi tinggi. 

Motivasi menurut Sumadi Suryabarata adalah suatu keadaan yang terdapat 

dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas 

tertentu guna mencapai tujuan. Sementara itu Gates dan kawan-kawan 

mengemukakan bahwa motivasi adalah suatu kondisi fisiologis dan 

psikologis yang terdapat dalam diri seseorang yang mengatur tindakannya 

dengan cara tertentu. dalam ( Djaali,2008:130) 

 



30 
 

Mc. Clelland dalam Hasibuan (2003: 162) mengelompokkan tiga 

kebutuhan manusia yang dapat memberikan motivasi, yaitu  

1. Kebutuhan akan prestasi (need for achievement = n. Ach) merupakan 

daya penggerak yang memotivasi semangat kerja seseorang yang akan 

mendorong seseorang untuk mengembangkan kreativitas dan 

mengarahkan semua kemampuan yang dimiliki demi mencapai prestasi 

kerja. 

2. Kebutuhan akan afiliasi (need for affiliation = n. Aff.) merupakan daya 

penggerak yang akan memotivasi semangat bekerja seseorang. 

3. Kebutuhan akan kekuasaan ( need for power = n. Pow.) merupakan 

daya penggerrak yang memotivasi semangat serta mengarahkan semua 

kemampuan demi mencapai kekuasaan yang terbaik dalam organisasi. 

 

McClelland dalam “The Encyclopedia Dictionary of Psychology” yang 

disusun oleh Hare dan Lamb dalam ( Djaali, 2008: 133) mengungkapkan 

bahwa motivasi berprestasi merupakan suatu motivasi yang berhubungan 

dengan pencapaian standar kepandaian atau standar keahlian.  Sedangkan 

menurut Heckhausen dalam (Djaali,2008: 133), motivasi berprestasi 

adalah suatu dorongan yang terdapat dalam diri siswa sehingga ia  selalu 

berusaha dan berjuang untuk meningkatkan atau memelihara 

kemampuannya setinggi mungkin dalam semua aktivitas dengan 

menggunakan standar keunggulan. 

 

Standar keunggulan ini, menurut Heckhausen terbagi atas tiga komponen 

yaitu standar keunggulan tugas, standar keunggulan diri, dan standar 

keunggulan siswa lain. Djaali (2008: 150) juga  berpendapat bahwa 

motivasi berprestasi adalah motivasi seseorang untuk berbuat lebih baik 

dari apa yang pernah dibuat atau diraih sebelumnya maupun yang dibuat 

atau diraih orang lain. Orang-orang yang memiliki dorongan ini akan 

berkembang dan tumbuh, serta ingin maju menelusuri tangga keberhasilan. 



31 
 

Motivasi berprestasi merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan 

keberhasilan dalam belajar. Besar kecilnya pengaruh tersebut tergantung 

pada intensitasnya. Klausmeier dalam ( Djaali: 2008: 142) menyatakan 

bahwa perbedaan dalam intensitas motivasi berprestasi  (need to achieve)  

ditinjukan dalam berbagai tingkatan prestasi yang dicapai oleh berbagai 

individu. Pengaruh motivasi berprestasi terhadap prestasi belajar, 

tergantung kondisi lingkungan misalnya guru, orang tua dan kondisi murid 

itu sendiri.  

 

1. Sikap siswa pada mata pelajaran kewirausahaan terhadap belajar 

mata pelajaran kewirausahaan 

Sikap adalah gejala internal yang berdimensi afektif berupa kecenderungan 

untuk mereaksi atu merespon dengan cara relative  tetap pada objek orang, 

barang dan sebagainya, baik secara positif maupun negatif. 

Isnaini (2010: 69), sikap adalah kesiapan seseorang untuk bertindak secara 

tertentu terhadap hal-hal tertentu. Sikap siswa yang positif terhadap mata 

pelajaran di sekolah merupakan langkah awal yang baik dalam proses 

belajar mengajar di sekolah.Sikap menentukan bagaimana individu dalam 

kehidupan. “sikap selalu berkenaan dengan suatu objek, dan sikap 

terhadap suatu objek disertai dengan perasaan positif atau negatif” 

(Slameto, 2003:188). Seseorang yang memiliki sikap positif terhadap suatu 

objek yang bernilai dalam pandangannya, dan ia akan bersikap negatif 

terhadap objek yang dianggapnya tidak bernilai atau juga merugikan bagi 

dirinya. Sikap ini kemudian mendorong ke arah sejumlah perbuatan yang 

satu sama lainnya berhubungan.Informasi merupakan kondisi pertama 
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untuk sebuah sikap. Jika berdasarkan informasi itu timbul perasaan positif 

atau negatif terhadap objek dan menimbulkan kecenderungan untuk 

bertingkah laku, maka terbentuklah sikap. 

 

Ahmadi (1999:164), mengemukakan pengertian sikap sebagai berikut: 

“Sikap adalah kesiapan merespon yang sifatnya positif atau negatif 

terhadap objek atau situasi secara konsisten”. Lebih lanjut beliau 

menjelaskan bahwa sikap adalah konsep yang membantu kita untuk 

memahami tingkah laku. 

Sikap siswa terhadap mata pelajaran kewirausahaan akan berwujud dalam 

bentuk perasaan senang atau tidak senang. Siswa yang memiliki perasaan 

senang akan bersikap positif terhadap mata pelajaran kewirausahaan. 

Dengan demikian, siswa lebih mudah menerima materi yang disampaikan 

oleh guru. Sedangkan siswa yang memiliki perasaan tidak senang akan 

memiliki sikap negatif terhadap mata pelajaran kewirausahaan sehingga 

mereka akan sulit untuk memahami materi yang disampaikan oleh guru 

mata pelajaran.  

Sikap siswa terhadap mata pelajaran kewirausahaan yang positif akan 

menimbulkan intensitas kegiatan yang lebih tinggi dibanding sikap siswa 

terhadap mata pelajaran kewirausahaan yang negatif.  Dengan demikian, 

siswa yang memiliki sikap positif terhadap mata pelajaran kewirausahaan 

mereka cenderung untuk suka atau senang terhadap mata pelajaran 

tersebut sehingga hasil belajarnya pun  maksimal. Sebaliknya, siswa yang 
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memiliki sikap negatif terhadap mata pelajaran kewirausahaan, mereka 

cenderung tidak suka, menolak, dan tidak senang untuk mengikuti proses 

belajar mengajar. Hal ini menyebabkan siswa malas untuk belajar sehingga 

hasil belajar mereka pun akan kecil. 

2. Terdapat pengaruh motivasi berpestasi dan sikap siswa pada 

pelajaran kewirausahaan terhadap hasil belajar mata pelajaran 

kewirausahaan 

 

Siswa yang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi dan memiliki sikap 

yang positif terhadap mata pelajaran kewirausahaan akan lebih mudah 

mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Sedangkan, siswa yang 

memiliki motivasi berprestasi rendah dan memiliki sikap yang negatif 

terhadap mata pelajaran kewirausahaan akan sulit mendapatkan hasil 

belajar yang maksimal. 

Dengan demikian, keterkaitan antara motivasi berprestasi dan sikap siswa tentang 

pelajaran kewirausahaan terhadap hasil belajar mata pelajaran 

kewirausahaandapat dirumuskan dalam kerangka pikir sebagai berikut: 

 

 

  

 

 

Gambar 1. Model teoritis pengaruh variabel X1, X2 dan X3 terhadap Y     

                  (Sugiyono,2005: 39). 
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D. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pikir diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis dalam 

penelitian ini yaitu 

1. Ada pengaruh motivasi berprestasi terhadap hasil belajar mata pelajaran 

kewirausahaan siswa kelas XI di SMK AL-IMAN 1 Banjar Agung Tulang 

Bawang Tahun Pelajaran 2012/2013. 

2. Ada pengaruh sikap siswa pada pelajaran kewirausahaan terhadap hasil 

belajar mata pelajaran kewirausahaansiswa kelas XI di SMK AL-IMAN 1 

Banjar Agung Tulang Bawang Tahun Pelajaran 2012/2013. 

3. Ada pengaruh motivasi berprestasi dan sikap siswa pada pelajaran 

kewirausahaan terhadap hasil belajar mata pelajaran kewirausahaan siswa 

kelas XI di SMK AL-IMAN 1 Banjar Agung Tulang Bawang Tahun 

Pelajaran 2012/2013. 

 


