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Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan 

kewirausahaan,  pengalaman praktik kerja industri, dan lingkungan keluarga 

terhadap kesiapan berwirausaha siswa SMK. 

Penelitian ini merupakan penelitian ex-post facto. Populasi penelitian 

adalah siswa SMK Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan di Kabupaten 

Gunungkidul, yang berjumlah 405 siswa. Sampel penelitian sebanyak 135 

responden ditentukan dengan menggunakan teknik area sampling Data 

dikumpulkan menggunakan angket. Validitas dan reliabilitas instrumen penelitian 

diuji dengan uji koefisien Alpha Cronbach. Analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan statistik deskriptif dan statistik regresi ganda. Analisis data 

dilakukan setelah uji persyaratan analisis yaitu normalitas, uji linieritas, dan uji 

multikolinieritas. dengan bantuan software SPSS 18. 

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. 1) Tingkat kesiapan 

berwirausaha siswa SMK dalam kategori sangat tinggi sebesar   66,4% dan 33,6% 

dalam kategori tinggi. 2) Tingkat pengetahuan kewirausahaan dalam kategori 

sangat tinggi sebesar 75% dan kategori tinggi sebesar 25%. 3) Tingkat 

pengalaman praktik kerja industri siswa SMK dalam kategori sangat tinggi 

sebesar 64,2% dan kategori tinggi sebesar 35,8%. 4) Tingkat dukungan 

lingkungan keluarga dalam kategori sangat tinggi sebesar 29,6%, kategori tinggi 

sebesar 60%, kategori rendah sebesar 9,7% dan kateori sangat rendah sebesar 

0,7%. Pengujian hipotesis menunjukkan  hasil sebagai berikut: 1) terdapat 

pengaruh yang positif dan signifikan antara pengetahuan kewirausahaan dengan 

kesiapan berwirausaha (rx1y = 0,54; p < 0,05);  2) terdapat pengaruh yang positif 

dan signifikan antara pengalaman praktik kerja industri dengan kesiapan 

berwirausaha (rx2y = 0,76; p < 0,05); 3) terdapat pengaruh yang positif dan 

signifikan antara lingkungan keluarga dengan kesiapan berwirausaha (rx3y = 0,38); 

4) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pengetahuan 

kewirausahaan, pengalaman praktik kerja industri, dan lingkungan keluarga 

dengan kesiapan berwirausaha (rx1,rx2rx3y = 0,57). Dari hasil ini dapat disimpulkan 

bahwa pengetahuan kewirausahaan, pengalaman paktik kerja industri, dan 

lingkungan keluarga secara bersama-sama mampu memberikan pengaruh sebesar 

57% terhadap kesiapan berwirausaha siswa SMK, 
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