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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui (i) Bagaimana pelaksanaan 

pembelajaran praktik kewirausahaan siswa kelas XII TOI SMKN 4 Bandung (ii) 

Bagaimana  perilaku entrepreneurship siswa kelas XII TOI SMKN 4 Bandung (iii) 

Seberapa besar pengaruh pembelajaran praktik kewirausahaan terhadap  perilaku 

entrepreneurship siswa kelas XII TOI SMKN 4 Bandung. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode survei menggunakan pendekatan kuantitatif, 

dengan subjek penelitian Siswa Kelas XII TOI SMKN 4 Bandung yang terdiri dari 

56 siswa. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif 

dengan perhitungan skor rata-rata (mean), analisis regresi linear sederhana dan uji 

koefisien determinasi (r2) dengan menggunakan bantuan aplikasi IBM SPSS 

statistic versi 24.0 for windows. Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan (1) 

Rekapitulasi skor rata-rata jawaban responden mengenai Pelaksanaan pembelajaran 

praktik kewirausahaan memperoleh rata-rata jawaban sebesar 4,21  (84,29%) 

dengan kategori “Sangat Baik” (2) Rekapitulasi skor rata-rata jawaban responden 

mengenai perilaku entrepreneurship memperoleh jawaban sebesar 4,18 (85,12%) 

dengan kategori “Sangat Baik” (3) Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara 

pembelajaran praktik kewirausahaan terhadap  perilaku entrepreneurship siswa 

dengan nilai persamaan regresi linear sederhana Y = 30,897 + 0,679X, nilai 

koefisien determinasi (r2) sebesar 0,360, nilai thitung > ttabel (5,513 > 2,005) dengan 

siginifikansi t sebesar 0,000, sehingga dapat disimpulkan pembelajaran praktik 

kewirausahaan berpengaruh positif sebesar 36%, sisa 64% lainnya dipengaruhi oleh 

faktor-faktor lain baik internal maupun external. Penulis memberikan saran kepada 

pihak yang terkait dengan penelitian ini yakni (1) Bagi sekolah, mampu 

melaksanakan pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman nyata dalam 

belajar dengan terus meningkatkan mutu pembelajaran kewirausahaan sehingga 

tercipta link and match antara pembelajaran disekolah dengan kebutuhan dunia 

usaha (2) Bagi guru diharapkan mampu mempertahankan kemampuan dan ilmu 

yang dimiliki dengan melaksanakan pembelajaran yang inovatif agar dapat secara 

simultan menanamkan perilaku entrepreneurship dalam diri peserta didik (3) Bagi 

siswa diharapkan tidak hanya dapat menanamkan perilaku kewirausahaan dalam 

dirinya tetapi juga mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dengan 

memulai merencanakan suatu usaha kecil yang inovatif, kreatif serta berbeda 

dengan yang lain (3) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadikan acuan 

dan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam meningkatkan hasil dari pembelajaran 

praktik kewirausahaan dengan mencari faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. 
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