
Mengenali Potensi Kewirausahaan (Menciptakan 
Lapangan Kerja) pada Siswa Sekolah Menengah Atas 
(SMA) dalam Menghadapi Persaingan Global melalui 
Pelatihan Potency and Entrepreneurship (PPE)

Ilham Nur Alfian
Cholichul Hadi
Mula Kartika Yuda
Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya

Korespondensi: Ilham Nur Alfian, Departemen Psikologi Kepribadian dan Sosial Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, 
Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286, e-mail: inuralfian@yahoo.com

Abstract.
This research was an experimental research which was aimed to test the effectiveness of potency 
and entrepreneurship (PPE) training to develop the entrepreneurship skill of Senior High School 

ndStudents. The participants of this research were 35 students who were the members of 12  class in 
Ngawi Region Senior High School, who has personal intention to work and does not continue 
their bachelor program because of economical reason. There were just 18 of 35 subjects that 
appropriate to be participant on further analysis, because of their attendance at the whole 
experiment process in this research. The result shows that p-value t-test statistic score is 0,00 (< 
0,05). It means there is a significant difference of entrepreneurship skill on Senior High School 
Students after given the potency and entrepreneurship (PPE) training. It has shown the 
effectiveness of potency and entrepreneurship training (PPE) to increase the student's 
entrepreneurship skill.  

Keywords: entrepreneurship, potency and entrepreneurship (PPE) training, senior high school 
students

Abstrak.
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk menguji efektifitas pelatihan 
potency and entrepeneurship (PPE) dalam mengembangkan kemampuan kewirausahaan pada 
siswa sekolah menengah atas. Subjek penelitian ini adalah 35 siswa kelas XII Sekolah Menengah 
Atas (SMA) di kabupaten Ngawi yang memiliki minat untuk berwirausaha dan tidak akan 
melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi karena alasan ekonomi. Diantara 35 subjek yang 
terlibat dalam ekeperimen ini, hanya 18 subjek yang layak untuk dianalisis lebih lanjut karena 
mengikuti keseluruhan proses eksperimen dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa ada perbedaan yang signifikan pada kemampuan wirausaha siswa sekolah menengah 
atas setelah diberikan pelatihan potency and entrepreneurship (PPE) dimana nilai p-value 
statistik uji-t adalah sebesar 0,00 (< 0,05). Hal ini menunjukkan efektifitas pelatihan potency 
and entrepeneurship (PPE) dalam meningkatkan kemampuan wirausaha siswa.  

Kata kunci: kewirausahaan, pelatihan potency and entrepreneurship (PPE), siswa sekolah 
menengah atas.
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Pembangunan masyarakat Indonesia sangat office boy, atau kurir, atau bahkan pembantu 
tergantung pada kualitas sumber daya manusia rumah tangga (“Balada Lulusan SMA”, 2010). 
Indonesia yang sehat fisik dan mental serta Lulusan SMA atau SMK banyak terserap di pabrik 
mempunyai ketrampilan dan keahlian kerja. dan menjadi penjaga toko atau supermarket di 
Persoalannya, masalah ketenagakerjaan di mall-mall yang banyak berdiri di kota-kota besar. 
Indonesia sekarang ini masih dalam kondisi yang Di pabrik pun, karir mereka umumnya hanya 
memprihatinkan. Hal ini ditandai dengan jumlah sampai operator mesin produksi. 
pengangguran terbuka yang masih cukup banyak, Fakta-fakta seputar ketenagakerjaan di 
pendapatan yang relatif rendah dan kurang Indonesia tersebut semakin menunjukkan urgensi 
merata. Keberadaan pengangguran terkadang pengembangan program kewirausahaan terutama 
identik dengan pemborosan sumber daya dan bagi siswa-siswa Sekolah Menengah. Prinsip 
potensi yang ada, karena mereka akan menjadi program kewirausahaan sendiri  adalah 
beban keluarga dan masyarakat, sumber utama memberikan kesempatan belajar (langsung) bagi 
kemiskinan, serta mendorong peningkatan mereka yang berusia produktif agar memperoleh 
keresahan sosial dan kriminalitas. p e n g e t a h u a n ,  k e t e r a m p i l a n ,  d a n  

Data resmi dari Badan Pusat Statistik menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan yang 
menunjukkan bahwa tingkat pengangguran ditopang oleh sikap mental kreatif, inovatif, 
terbuka (TPT) di Indonesia sampai dengan profesional, bertanggung jawab, serta berani 
Februari 2010 mencapai 7,41 persen dari total menanggung resiko dalam mengelola potensi diri 
angkatan kerja sebesar 116 juta orang (Badan Pusat dan lingkungannya sebagai bekal untuk 
Statistik, 2010). Meskipun secara umum tingkat peningkatan kualitas hidupnya.
pengangguran terbuka cenderung menurun dari Peran wirausahawan cukup sentral bagi 
tahun sebelumnya, namun angka pengangguran perkembangan masyarakat di suatu negara karena 
tamatan SMA dan SMK yang masih diatas 10 mereka mampu mengawinkan ide-ide kreatif 
persen dari total pengangguran terbuka perlu dengan tindakan yang bertujuan dan berstruktur 
mendapat perhatian serius. dari dan untuk tujuan bisnis. Jadi wirausahawan 

Kenyataan lain menunjukkan bahwa yang berhasil dapat diukur dari kemampuannya 
penyerapan tenaga kerja dalam enam bulan untuk menyelesaikan proses dari kreatifitas, 
terakhir (Agustus 2009-Februari 2010) masih kemudian menghasilkan inovasi sampai kepada 
didominasi oleh mereka yang berpendidikan aplikasinya dapat disebarkan dan menerobos 
rendah (Badan Pusat Statistik, 2010). Pekerja pasar (lokal, regional, dan internasional) dengan 
tamatan SD ke bawah masih mendominasi pasar tingkat keuntungan tertentu (Wibowo, 2007). 
tenaga kerja di Indonesia yaitu sekitar 55,31 juta Secara mikro, wirausahawan memiliki dua 
orang (51,50%), diikuti tamatan Sekolah peran yaitu sebagai penemu (innovator) dan 
Menengah Pertama (17,50%), dan kemudian perencana (planner) .  Sebagai  penemu, 
tamatan Sekolah Menengah Atas (13,47%). wirausahawan menemukan dan menciptakan 
Ironisnya, tamatan Sekolah Menengah Kejuruan sesuatu yang baru, seperi produk, teknologi, ide, 
yang justru telah dipersiapkan dengan cara, organisasi, dan sebagainya. Sebagai 
ketrampilan kerja menunjukkan angka perencana, wirausahawan berperan merancang 
penyerapan kerja yang lebih rendah (7,19%). tindakan dan usaha baru, merencanakan strategi 

Tingginya angka penyerapan tenaga kerja usaha yang baru, merencanakan ide-ide dan 
pada mereka yang berpendidikan rendah peluang dalam meraih sukses, menciptakan 
bukanlah sesuatu yang menggembirakan karena organisasi yang baru. Secara makro, peran 
mereka masuk ke dunia kerja sebagai buruh kasar wirausahawan adalah menciptakan kemakmuran, 
yang bergaji pas-pasan. Kondisi yang sama berlaku pemerataan kekayaan dan kesempatan kerja yang 
pula bagi para lulusan Sekolah Menengah dan berfungsi  sebagai  mesin pertumbuhan 
Sekolah Menengah Kejuruan. Investigasi litbang perekonomian suatu negara (Suryana, 2008). 
harian Kompas menunjukkan bahwa ijazah Di sisi lain, jumlah wirausaha yang ada di 
sekolah menengah sekarang ini hanya cukup Indonesia tergolong sangat minim jika 
untuk melamar pekerjaan seperti buruh pabrik, dibandingkan dengan total jumlah penduduk 
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yang ada dan kebutuhan lahan kerja. Menurut yaitu lulusan universitas.
Agus Martowardojo (2008), mantan Direktur Berdasarkan latar belakang di atas, penulis 
Utama Bank Mandiri yang sekarang menjadi tertarik untuk menguji efektifitas pelatihan 
Menteri Keuangan, proporsi wajar jumlah potency and entrepreneurship (PPE) dalam 
wirausaha di suatu negara minimal 2% dari jumlah mengembangkan kemampuan kewirausahaan 
penduduk. Di Indonesia sendiri, dengan jumlah pada siswa sekolah menengah atas. PPE sendiri 
penduduk usia kerja sekitar 171,02 juta, tercatat adalah modul yang dikembangkan oleh peneliti 
hanya ada 564.240 unit wirausaha atau berkisar yang disusun berdasarkan berbagai pengalaman 
pada 0,24% dari total jumlah penduduk Indonesia kewirausahaan peneliti sendiri dan rekan-rekan 
saat ini. Kondisi ini jauh berbeda dengan Amerika peneliti selama ini. 
Serikat yang sudah mencapai 12% dari total jumlah 
penduduknya, atau China dan Jepang yang 
mencapai 10%, atau bahkan Singapura (7%), India METODE PENELITIAN
(7%), dan Malaysia (3%). Minimnya jumlah 
wirausaha di Indonesia menjadikan lapangan Tipe penelitian
kerja yang tersediapun masih jauh dibawah dari Tipe penelitian yang akan digunakan dalam 
yang dibutuhkan negara untuk menyerap tenaga penelitian ini termasuk ke dalam penelitian 
kerja yang tersedia. eksperimen  lapangan, yaitu kajian penelitian 

Kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua dalam s i tuas i  nyata (real i tas)  dengan 
orang berani memutuskan untuk menjadi seorang memanipulasi satu variabel bebas atau lebih 
wirausaha. Keputusan seseorang untuk terjun dan dalam kondisi yang dikontrol dengan cermat oleh 
memilih profesi sebagai seorang wirausaha pembuat eksperimen sejauh yang dimungkinkan 
didorong oleh beberapa kondisi. Kondisi-kondisi oleh situasinya (Kerlinger, 1986). Penelitian ini 
yang mendorong keputusan seseorang memilih berusaha menguji efektif itas perlakuan 
profesi wirausaha adalah sebagai berikut: (1) orang (treatment) yang diberikan terhadap kelompok 
tersebut lahir dan/atau dibesarkan dalam keluarga subjek. Perlakuan yang diberikan dalam penelitian 
yang memiliki kultur atau tradisi yang kuat di in i  berbentuk pe la t ihan p o te n c y  a n d  
bidang usaha (confidence modalities); (2) orang entrepreneurship (PPE) yang diharapkan dapat 
tersebut berada dalam kondisi yang menekan, mengembangkan kemampuan kewirausahaan 
sehingga tidak ada pilihan lain bagi dirinya selain pada siswa sekolah menengah atas. Desain 
menjadi wirausaha (tension modalities); dan (3) eksperimen yang digunakan adalah desain pretest 
seseorang yang memang mempersiapkan dirinya dan posttest tanpa adanya kelompok kontrol.
untuk menjadi wirausahawan (emotion Subjek penelitian
modalities) (Suryana, 2008). Subjek penelitian ini adalah siswa-siswi dari 

Sejumlah penelitian pernah dilakukan sejumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) di 
terkait dengan situasi dan kondisi kewirausahaan. Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Adapun kriteria 
Penelitian yang dilakukan Sulasmi (dalam Alma, subjek penelitian ini adalah: (a) siswa kelas XII; (b) 
2008) terhadap 22 orang wirausaha wanita di memiliki minat untuk berwirausaha. Kriteria ini 
Bandung menunjukkan relasi diantara para diukur dari kuesioner awal yang diberikan oleh 
wirausahawan dimana sekitar 55% wirausaha penelitian untuk memilih subjek penelitian serta 
wanita tersebut memiliki latar belakang keluarga rekomendasi dari pihak 
pengusaha, baik dari suami, orangtua, ataupun sekolah; dan (c) tidak akan melanjutkan ke 
saudara-saudara. Sementara penelitian Mu'minah jenjang pendidikan tinggi karena alasan ekonomi. 
(dalam Alma, 2008) menunjukkan bahwa Kriteria ini juga diukur dari kuesioner awal untuk 
wirausahawan yang sukses di daerah Pangandaran memilih subjek penelitian
memulai usahanya dengan keterpaksaan. 
Sedangkan penelitian dari Kim (dalam Bernadete, 

Pengumpulan Data
2004) menemukan fakta bahwa kebanyakan 

Pengumpulan data dalam penelitian ini 
wirausaha yang berhasil di Singapura (70%) adalah 

menggunakan kuesioner atau angket, yaitu daftar 
mereka yang memiliki tingkat pendidikan tinggi, 
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pernyataan yang disusun secara tertulis mengenai HASIL DAN BAHASAN
suatu hal dengan tujuan untuk mengumpulkan 
informasi dari responden yang bersangkutan Gambaran Subjek Penelitian
(Sugiyono, 2006). Kuesioner yang digunakan Subjek penelitian ini pada awalnya yang 
dalam penelitian ini menggunakan bentuk skala memenuhi kriteria berjumlah 35 siswa 
Likert yang dimodifikasi, dimana pernyataan berdasarkan rekomendasi dari kepala sekolah. 
tengah (ragu-ragu) dihilangkan dengan tujuan Pada pelaksanaan penelitian hanya ada 18 siswa 
untuk menghindari respon yang bermakna ganda yang memungkinkan untuk dijadikan subjek 
dan kecenderungan subjek penelitian memilih penelitian. Hal ini karena 17 siswa lainnya tidak 
pernyataan yang netral. Butir-butir dalam bisa mengikuti kegiatan pelatihan secara penuh 
kuesioner disusun dalam bentuk pernyataan- padahal kegiatan pelatihan dalam penelitian ini 
pernyataan yang bersifat mendukung (favorable) berlaku sebagai perlakuan (treatment) sehingga 
dan tidak mendukung (unfavorable). Subjek harus diikuti secara keseluruhan sebagai syarat 
memiliki 4 (empat) pilihan jawaban, yaitu: Sangat pengambilan data. Sebagian besar subjek 
Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), dan penelitian ini (61%) adalah perempuan.
Sangat Tidak Setuju (STS). Hasil perhitungan statistik secara deskriptif 

Data dalam penelitian ini dikumpulkan menunjukkan rata-rata sebaran data untuk 
dengan menggunakan kuesioner yang akan kelompok subjek penelitian ini sebelum 
mengukur kemampuan kewirausahaan dari mendapat perlakuan adalah 121,22. Skor ini 
subjek penelitian sebelum dan sesudah mereka tergolong cukup tinggi jika dibandingkan dengan 
m e n d a p a t k a n  p e l a t i h a n  p o t e n c y  a n d  skor maksimum yang bisa dicapai, yaitu 67,34%. 
entrepeneurship (PPE). Adapun indikator- Hal ini menunjukkan bahwa kelompok subjek 
indikator yang digunakan untuk mengukur penelitian ini rata-rata sudah memiliki dasar 
kemampuan kewirausahaan subjek penelitian ini (baseline) kemampuan kewirausahaan yang diatas 
adalah: (1) keyakinan terhadap kemampuan diri; rata-rata. Selain itu, efek dari perlakuan 
(2) komitmen untuk pengembangan diri; (3) (treatment) yang diberikan dalam eksperimen ini, 
kemampuan mengambil risiko. yaitu pelatihan Potency and Entrepeneurship 

Pelatihan yang diberikan sebagai perlakuan (PPE), ternyata dapat meningkatkan rerata skor 
dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) kemampuan kewirausahaan dari kelompok subjek 
materi/modul yaitu: (1) knowing your self; (2) penelitian ini. 
manajemen problem solving dan decision making; Berdasarkan klasifikasi dan rentang skor 
dan (3) kiat-kiat memulai usaha. Masing-masing untuk masing-masing kategori, 2 (dua) orang 
modul dilengkapi dengan permainan-permainan subjek penelitian yang sebelum mendapat 
(games) yang mendukung tujuan modul. perlakuan memiliki kemampuan kewirausahaan 

yang tergolong rendah, pada akhirnya mampu 
Analisis data meningkatkan kemampuan 

A n a l i s i s  d a t a  d i l a k u k a n  d e n g a n  kewirausahaannya. Satu orang diantaranya 
menggunakan teknik analisis perbandingan bahkan justru mendapatkan skor yang paling 
paired-sample t test. Analisis ini digunakan untuk tinggi. Sementara 2 (dua) yang sebelumnya 
membandingkan apakah terdapat perbedaan atau mendapat skor paling tinggi, setelah mendapat 
kesamaan rata-rata antara dua kelompok sampel perlakuan akhirnya masuk dalam kategori sedang. 
data yang saling berkaitan/berpasangan (Yamin & Hal ini dimungkinkan karena rerata skor 
Kurniawan, 2009). Penggunaan analisis data ini kelompok setelah mendapat perlakuan meningkat 
sejalan dengan tujuan penelitian ini yang ingin sekitar 16% dari rerata skor sebelumnya (tabel 5). 
mengetahui efektifitas perlakuan (treatment) Meskipun demikian, skor yang diperoleh kedua 
yang diberikan dengan membandingkan rerata subjek tersebut tetap meningkat setelah mendapat 
hasil pretes dengan posttes. Analisis data perlakuan (treatment) yang berupa pelatihan 
dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SPSS potency and entrepeneurship (PPE).
16.0 for windows.
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lapangan (Budianto, 2010) menunjukkan bahwa Hasil Analisis Data
wirausaha, khususnya skala kecil, lebih banyak Hasil analisis data penelitian dengan 
menjalankan usaha yang sudah berjalan, yakni menggunakan teknik analisis pair-sample t-test 
meneruskan usaha orangtuanya yang sudah menunjukkan bahwa ada perbedaan yang 
berkembang dan lebih tertarik memasarkan signifikan pada kemampuan wirausaha siswa 
produknya ke tempat-tempat yang sudah menjadi sekolah menengah atas setelah diberikan 
target pasar usaha orangtuanya daripada harus pelatihan potency and entrepeneurship (PPE). Hal 
bersusah payah memasarkan hasil produksinya ke ini ditunjukkan dari nilai p-value statistik uji-t 
tempat lain yang belum tentu dapat menghasilkan sebesar 0,00 (< 0,05) sehingga hipotesis nol 
pendapatan.penelitian ini ditolak. Peningkatan rerata skor 

Berdasarkan hasil penelitian ini juga k e m a m p u a n  k e w i r a u s a h a a n  s e s u d a h  
diperoleh data bahwa kelompok subjek penelitian m e n d a p a t k a n  p e l a t i h a n  p o t e n c y  a n d  
ini rata-rata sudah memiliki dasar (baseline) entrepeneurship (PPE) menunjukkan efektifitas 
kemampuan kewirausahaan yang diatas rata-rata, pelatihan ini dalam meningkatkan kemampuan 
dimana rerata skor kelompoknya 67,34% dari skor wirausaha siswa sekolah menengah atas yang 
maksimum. Hal ini berarti rata-rata subjek menjadi subjek penelitian ini.
penelitian ini sudah memiliki indikator-indikator 
yang menunjukkan kemampuan kewirausahaan Diskusi
mereka, yaitu: (1) keyakinan terhadap kemampuan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
diri; (2) komitmen untuk pengembangan diri; (3) pelatihan potency and entrepeneurship (PPE) yang 
kemampuan mengambil risiko. digunakan dalam penelitian ini terbukti dapat 

Kenyataan ini tampaknya harus didukung meningkatkan kemampuan wirausaha siswa 
dengan upaya-upaya yang lebih jelas untuk sekolah menengah atas yang menjadi subjek 
mengembangkan kemampuan dasar mereka penelitian ini. Namun hal ini tidak secara otomatis 
dalam kewirausahaan. Stenhoff dan Burgess menjadi jaminan akan keberhasilan wirausaha 
(dalam Suryana, 2007) menjelaskan bahwa yang akan dilakukan oleh subjek penelitian. 
kemampuan kewirausahaan sebagaimana yang Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa 
diindikasikan dengan 3 (tiga) indikator di atas, kemampuan wirausaha bukanlah jaminan 
harus didukung dengan ide atau visi usaha yang terhadap keberhasilan wirausaha (Sofyan, 2008; 
jelas. Hal ini berarti siswa-siswa sekolah Budianto, 2010) karena ada banyak faktor lain yang 
menengah atas tersebut juga harus dibekali turut andil terhadap keberhasilan wirausaha. 
kemampuan membuat perencanaan usaha, S y a h r i a l  ( d a l a m  S o f y a n ,  2 0 0 8 )  

mengorganisasikan dan menjalankan usaha mengidentifikasi adanya faktor keluarga yang 
secara profesional. Penguatan atas kemampuan harmonis dan demokratis, pendidikan, jalinan 
manajemen usaha ini menjadi penting di tengah relasi dengan teman-teman yang sukses, serta 
persaingan pasar dan dunia usaha yang kian bebas lingkungan yang kondusif, sebagai faktor 
agar para calon wirausahawan muda ini dapat pendukung keberhasilan dalam berwirausaha. 
mencapai keberhasilan dalam berwirausaha. Pada konteks siswa-siswa sekolah menengah atas, 

Ukuran keberhasilan wirausaha tidak hanya tampaknya faktor keluarga cukup penting untuk 
dilihat dari aspek lamanya usaha dan penghasilan diperhatikan apabila mereka akan merencanakan 
yang diperoleh dalam menjalankan usaha. untuk berkarir dalam wirausaha. Kemampuan 
Menurut Siagian (dalam Sofyan, 2008), ukuran kewirausahaan akan semakin terasah apabila 
keberhasilan wirausaha seharusnya diukur secara keluarga memberikan pengaruh yang positif atas 
komprehensif dari: kelangsungan hidup usaha, hal tersebut, dimana sikap dan aktifitas sesama 
penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat, anggota keluarga dapat menjadi contoh langsung 
peningkatan kesejahteraan, peningkatan kualitas terhadap individu yang bersangkutan. 
hidup para pemakai produk, serta perbaikan Seringkali terjadi kemampuan wirausaha 
kualitas lingkungan lokasi produk. Terkait dengan individu terasah melalui suatu usaha keluarga 
ukuran keberhasilan kewirausahaan tersebut, yang bersifat turun temurun. Sejumlah temuan di 
peran kreatifitas dan inovasi menjadi signifikan 
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karena menjadi dasar untuk meningkatkan kemampuan wirausaha subjek penelitian. Untuk 
kualitas produk yang ramah lingkungan sehingga mengukur kemampuan wirausaha, peneliti 
mampu memberikan yang terbaik kepada selanjutnya diharapkan benar-benar mencermati 
konsumen pemakai produk. Efek jangka jawaban yang diungkapkan oleh responden 
panjangnya kemudian adalah produk tersebut penelitian, sehingga lebih dapat menggambarkan 
menjadi laku di pasaran dan memungkinkan keadaan yang sebenarnya. Kedua, peneliti 
terjaminnya kelangsungan usaha dan lapangan selanjutnya diharapkan juga memperhatikan 
pekerjaan bagi sebagian orang. desain eksperimen yang akan dipergunakan, 

Kesadaran bahwa masa depan adalah masa terutama jika menggunakan model pelatihan. 
yang penuh dengan ketidakpastian dan Standarisasi modul pelatihan tampaknya juga 
persaingan yang semakin tinggi perlu sejak awal harus menjadi bahan pertimbangan selanjutnya. 
ditanamkan pada calon wirausahawan muda Selain itu, peneliti yang selanjutnya diharapkan 
tersebut. Untuk dapat terus hidup, tumbuh dan dapat menjaga kontinuitas subjek penelitian 
berkembang dengan baik, maka setiap usaha dalam mengikuti rangkaian kegiatan yang telah 
membutuhkan seorang wirausahawan yang didesain dalam eksperimen penelitian agar dapat 
tanggap dan inovatif, tidak lagi menunggu adanya diperoleh hasil yang lebih representatif.
peluang usaha. Apa yang dituntut oleh lingkungan 
sekarang adalah seorang wirausaha yang justru 
mampu menciptakan peluang usaha, menyikapi 
ketidakpastian lingkungan menjadi peluang 
usaha yang menguntungkan, tidak cepat puas 
dengan apa yang sudah dicapai, tetapi selalu 
berusaha untuk menghasilkan sesuatu yang lebih 
baik dan lebih baik dari yang sudah ada.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan 
pada kemampuan wirausaha siswa sekolah 
menengah atas setelah diberikan pelatihan 
potency and entrepeneurship (PPE). Peningkatan 
rerata skor kemampuan kewirausahaan sesudah 
m e n d a p a t k a n  p e l a t i h a n  p o t e n c y  a n d  
entrepreneurship (PPE) menunjukkan efektifitas 
pelatihan ini dalam meningkatkan kemampuan 
wirausaha siswa sekolah menengah atas yang 
menjadi subjek penelitian ini.

Saran
Apabila ada kelanjutan dari penelitian ini, 

disarankan pada peneliti yang selanjutnya untuk 
memperhat ikan beberapa hal  ber ikut ,  
diantaranya: pertama, berkaitan dengan 
kepentingan metodologis, peneliti yang 
s e l a n j u t n y a  d i s a r a n k a n  u n t u k  l e b i h  
memperhatikan dan meningkatkan validitas serta 
reliabilitas alat ukur, terutama untuk mengukur 
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