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PENGARUH KETERSEDIAAN ICT DAN TINGKAT PENDAPATAN  

ORANG TUA TERHADAP KARAKTER KEWIRAUSAHAAN DI SMK 

NEGERI 1 DOMPU NTB 

 

Abstrak 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji: (1) pengaruh ketersediaan ICT 

terhadap karakter kewirausahaan di SMK Negeri 1 Dompu NTB. (2) pengaruh 

tingkat pendapatan orang tua terhadap karakter kewirausahaan di SMK Negeri 1 

Dompu NTB. (3) pengaruh ketersediaan ICT dan tingkat pendapatan orang tua 

terhadap karakter kewirausahaan di SMK Negeri 1 Dompu. Jenis penelitian ini adalah 

kuantitatif dengan desain survei. Sampel yang digunakan berjumlah 93 peserta didik 

dari 405 anggota populasi  dengan teknik simple random sampling. Teknik 

pengumpulan data menggunakan angket yang telah di uji validitas dan uji reliabilitas. 

Analisis koofisien determinas (R
2
) menunjukan angka 0,505 yang berarti kedua 

variabel tersebut, yaitu ketersediaan ICT dan tingkat pendapatan orang tua memiliki 

pengaruh karakter kewirausaahn sebesar 50,5% sedangkan sisianya 45,5% 

dipengaruhi oleh variabel yang lainnya. Kesimpulan yang diambil adalah (1) Ada 

pengaruh ketersediaan ICT terhadap karakter kewirausahaan dapat diterima. 

Berdasarkan uji yang diperoleh thitung > ttabel, yaitu 5,546 >1,9868 dan nilai 

signifikansi <0,05 yaitu 0,000. (2) Ada pengaruh tingkat pendapatan orang tua 

terhadap karakter kewirausahaan diterima. Berdasarkan uji yang diperoleh thitung > 

ttabel, yaitu 0.620 <1,9868, meskipun terdapat pengaruh antara tingkat pendapatan 

orang tua terhadap karakter kewirausahaan sebesar 0,571 namun pengaruhnya tidak 

signifikan, dimana signifikannya 0,537>0,05. (3) Ada pengaruh ketersediaan ICT dan 

tingkat pendapatan otrang tua terhadap karakter kewirausahaan dapat diterima. 

Berdasarkan uji F (simultan) menunjukan pengaruh ketersediaan ICT dan tingkat 

pendapatan orang tua secara bersama-sama berpengaruh terhadap karakter 

kewirausahaan diketahui Fhitung 15,442 > Ftabel, 3.10 dan nilai signifikansi <0,05 yaitu 

0,000. 

Kata Kunci : ketersediaan ICT, tingkat pendapatan orang tua, karakter 

kewirausahaan. 

 

Abstract 

 

The study aims to: (1) test the effect of ICT availability on entrepreneurial character 

in SMK Negeri 1 Dompu NTB. (2) test the effect of parental income level on 

entrepreneurial character in SMK Negeri 1 Dompu NTB. (3) test the effect of ICT 

availability and parental income level on entrepreneurial character in SMK Negeri 1 

Dompu. This type of research is quantitative with survey design. The sample used 93 

students from 405 members of the population with simple randong sampling 
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techniques. Data collection techniques using questionnaires that have been tested 

validity and reliability tests. The analysis of determinas (R2) koofisien shows a figure 

of 0.505 which means that both variables, namely the availability of ICT and the 

income level of parents have an entrepreneurial character influence of 50.5% while 

the side is 45.5% influenced by other variables. The conclusion taken is (1) There is 

an influence the availability of ICT on entrepreneurial character is acceptable. 

According to the test obtained by t hitung > t tabel, which is 5,546 >1.9868 and the 

value of <0.05 significance is 0.000. (2) There is an influence of parental income 

levels on the accepted entrepreneurial character. . According to the test obtained by t 

hitung > t tabel, which was 0.620 <1.9868, although there was an influence between 

the level of parental income on the entrepreneurial character of 0.571 but the effect 

was not significant, which was 0.537>0.05. (3) There is an influence on the 

availability of ICT and the level of income of old otrang to the entrepreneurial 

character is acceptable. Based on the F test (simultaneously) shows the effect of ICT 

availability and parental income level together affecting the known entrepreneurial 

character F count of 15,442 > F tabel, 3.10 and the value of significance 0,000 < 0.05. 

 

Keywords : ICT availability, parental income level, entrepreneurial character. 

 

1. PENDAHULUAN 

Kehidupan di seluruh dunia terus mengalami perubahan, tidak hanya memberi 

peluang tetapi juga ancaman bagi suatu bangsa khususnya Indonesia. Salah satu 

ancaman terbesar dalam menghadapi perubahan global adalah munculnya banyak 

penyakit baru dalam masyarakat khususnya remaja seperti; individualisme, pergaulan 

bebas, kurangnya toleransi dan gotong royong, menurunnya jiwa mandiri dan 

kewirausahaan. Hal ini memicu banyak pihak untuk mendorong adanya peningkatan 

kualitas pendidikan karakter di lingkungan keluarga dan sekolah salah satunya 

dengan meningkatkan lagi kemandirian dengan kewirausahaan.  

Dalam tatanan kehidupan dan budaya masyarakat, banyak orang memandang 

dan menafsirkan kewirausahaan identik dengan suatu kegiatan atau usaha yang 

dilakukan oleh para usahawan dan wiraswasta, akan tetapi pandangan tersebut kurang 

tepat karena sikap dan jiwa kewirausahaan tidak hanya dimiliki oleh seorang 

wiraswasta atau usahawan, namun oleh semua orang yang memiliki potensi dan 

kreatifitas. Menurut Rusdiana (2018: 51) Kewirausahaan merupakan disiplin ilmu 
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yang memiliki objek tersendiri, yaitu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang 

baru dan berbeda dan kewirausahaan sebagai alat untuk menciptakan pemerataan 

berusaha dan pemerataan pendapatan untuk kesejahteraan rakyat yang adil dan 

makmur.  

Perkembangan penanaman nilai-nilai kewirausahaan sudah berkembang ke 

bidang pendidikan formal. Hadirnya kewirausahaan dalam pendidikan formal 

bertujuan sebagai pembentukan manusia secara utuh (holistic) agar dapat memiliki 

karakter, kemampuan dan keterampilan sebagai kewirausahaan. Pendidikan 

kewirausahaan akan mendorong para pelajar dan mahasiswa agar memulai mengenali 

dan membuka usaha atau berwirausaha (Endang, 2014). 

Sekolah merupakan sarana pendidikan yang akan mencetak lulusan siswa 

yang mandiri, kreatif, bisa menghadapi tantangan dunia yang begitu cepat berubah, 

dan dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Setyorini 

hadirnya ICT di sekolah mempunyai potensi yang sangat besar untuk dimanfaatkan 

dalam dunia pendidikan. Pemanfaatan ICT dalam pembelajaran juga mendukung 

siswa untuk memperoleh pengalaman belajar melalui interaksi dengan para pakar 

dengan media komunikasi berbasis ICT menjadikan siswa tersebut menjadi lebih 

mandiri.  

Kewirausahaan berbasis teknologi bukan hanya berfungsi untuk berbagai ilmu 

dengan teori-teori maupun keterampilan dan praktek, tetapi jika dikaitkan dengan 

masih rendahnya pemahaman dan minat tetang dunia wirausaha, dunia pendidikan 

dapat difungsikan juga sebagai media informasi untuk meningkatkan pemahaman dan 

minat anak didiknya pada dunia kewirausahaan. Mengkomunikasikan pentingnya 

teknologi dalam pengembangan entrepreneur menjadi tantangan dalam dunia 

pendidikan (Marti, 2017).  

Pendapatan orang tua yang memadai dapat memenuhi segala keperluan yang 

dibutuhkan oleh anak mereka. Seperti dalam masalah kesehatan, pendidikan dan lain 

sebagainya. Dengan demikian anak mereka merasa segala kemampuan yang dimiliki 

disalurkan dengan baik dan tingkat pendapatan orang tua akan memberikan dorongan 
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untuk berprestasi (Ratna, 2016). Pendapatan orang tua merupakan suatu kedudukan 

atau posisi seseorang dalam lapisan masyarakat dapat ditinjau dari berbagai sudut 

pandangan masyarakat di tempat individu itu tinggal. Terlebih lagi faktor pendapatan 

orang tua yang mewujudkan pada kemampuan finansialnya, semakin tinggi 

pendapatan orang tua maka akan semakin meningkatkan hasil belajar siswa (Asli & 

Citra, 2013). 

Pendidikan karakter kewirausahaan yang sudah berjalan di SMKN 2 Depok 

Sleman mencakup pendidikan karakter kewirausahaan yang terintegritas antara 

pendidikan karakter dengan  pendidikan kewirausahaan, dengan mengakomodasi 

intervensi struktural, intervensi, dan figur yang pelaksanaannya mencakup 

pembelajaran di kelas, kegiatan kurikuler dan ekstrakulikuler, dan pembelajaran 

melalui kultur sekolah (Husaini & Eko, 2012). 

 

2. METODE  

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan desain korelasi. 

Populasi didalam penelitian ini adalah siswa SMK Negeri 1 Dompu sebanyak 405 

dengan sampel seharusnya 190. Namun, kepala sekolah hanya mengijinkan 100 orang 

yang menjadi sampel dengan pertimbangan pandemy covid-19. Jumlah responden 

yanh mengembalikan kuesioner sebanyak sebanyak 93 orang siswa. Teknik sampling 

yang digunakan yaitu simple random sampling. Teknik pengumpulan data 

menggunakan kuesioner dengan Teknik analisis data menggunakan analisis regresi 

linier berganda. Sebelum melakukan uji hipotesis, peneliti melakukan uji prasyarat 

analis yang meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas,  dan 

uji linieritas.  
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil 

3.1.1 Deskripsi Data Karakter Kewirausahan  

Data variabel karakter kewirausahaan terdiri dari 21 butir pertanyaan dengan jumlah 

responden sebanyak 93 siswa. Berdasarkan hasil perhitungan dan analisi yang telah 

dilakukan, diperoleh nilai tertinggi sebesar 105, nilai terendah 71 dan rata-rata 

sebesar 91,37, median sebesar 90,00, standar deviasi sebesar 11,02  dan varian 

sebesar 121,561. Hasil dari pengolahan data deskriptif karakter kewirausahaan 

disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi 1 sebagai berikut : 

Tabel 1 Hasil Pengelompokan Data Karakter Kewirausahaan 

Interval  Frekuensi  Presentase 

71-76 9 10% 

77-82 6 6% 

83-88 30 32% 

89-95 11 12% 

96-101 7 8% 

101-106 30 32% 

Jumlah  93 100% 

3.1.2 Deskripsi Ketersediaam ICT 

Data variabel karakter kewirausahaan terdiri dari 9 butir pertanyaan dengan jumlah 

responden sebanyak 93 siswa. Berdasarkan hasil perhitungan dan analisi yang telah 

dilakukan, diperoleh nilai tertinggi sebesar 45, nilai terendah 26 dan rata-rata sebesar 

39,05, median sebesar 37,00, standar deviasi sebesar 5,50  dan varian sebesar 30,24.  

Hasil dari pengolahan data deskriptif ketersediaan ICT disajikan dalam bentuk tabel 

distribusi frekuensi 2 sebagai berikut: 
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Tabel 2 Hasil Pengelompokan Data Ketersediaan ICT 

Interval  Frekuensi  Presentase 

26-29 4 4% 

30-33 12 13% 

34-37 31 33% 

38-41 8 9% 

42-45 38 41% 

46-49 - - 

50-53 - - 

Jumlah  93 100% 

 

3.1.3 Deskripsi Tingkat Pendapatan Orang Tua 

Data variabel karakter kewirausahaan terdiri dari 1 butir pernyataan dengan jumlah 

responden sebanyak 93 siswa. Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis yang telah 

dilakukan, diperoleh pendapatan orang tua dengan nilai tertinggi sebesar 5, nilai 

terendah 1. Hasil pengelompokan data tingkat pendapatan orang tua disajikan dalam 

bentuk tabel distribusi frekuensi 3 sebagai berikut: 

Tabel 3. Hasil Pengelompokan Data Tingkat Pendapatan Orang Tua 

Keterangan  Jumlah  Presentase 

< Rp.1.500.000,00 per bulan 16 17% 

Rp.1.500.000,00 s/d Rp. 

2.500.000,00 per bulan 

34 36% 

Rp.2.500.000,00 s/d Rp. 

3.500.000,00 per bulan 

28 30% 

Rp. 3.500.000,00 s/d Rp. 

4.500.000,00 per bulan 

9 10% 
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>Rp.4.500.000,00 per bulan 6 7% 

Jumlah 93 100% 

 

a. Uji Prasyarat 

Dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji 

heteroskedastisistas dan uji linier yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Hasil Uji Normalitas   

Uji normalitas pengujian yang dilakukan untuk melihat apakah variabel dependen dan 

variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. jika variabel tidak 

berdistribusi secara normal makan uji statistik akan mengalami sebuah penurunan. 

Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan One Sample Kolmogorov 

Smirnov yaitu dengan ketentuan nilai signifikan diatas 0,05 maka data tersebut 

terdistribusi normal. Sedangkan jika One Sample Kolmogorov Smirnov menunjukan 

nilai signifikan dibawah dari 0,05 makan data tersebut tidak terdistribusi normal. 

Hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut 

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov – Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

¤ N                                                                                93 

Kolmogorov-Smirnov Z               0,101 

Asym. Sig. (2-tailed)               0,020 

Sumber: Data Primer, diolah dengan SPSS Versi 23(2020) 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil uji Kolmogrov-Smirnov (K-

S) dengan nilai sebesar 0,101 dengan nilai signifikasn hasil pengujian normalitas 
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sebesar 0,020, dapat di simpulkan bahwa nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga 

di nyatakan memiliki distribusi normal. 

2) Hasil Uji Multikolinieritas  

Pengujian ini melihat apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara 

variabel bebas, untuk menemukan ada dan tidaknya multikolinearitas dalam model 

regresi dapat diketahui dari sebuah nilai variance inflation factor (VIF) dan nilai 

toleransi. Nilai yang umum digunakan adalah nilai tolerance 0,10 atau sama dengan 

nilai VIF diatas dari 10. Hasil pengujian multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 5 

sebagai berikut: 

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficients
a
 

Model Tolerance VIF Keterangan 

Ketersediaan ICT 0,998 1,002 Bebas 

Multikolinearitas 

Tingkat Pendapatan 

Orang Tua 

0,998 1,002 Bebas 

Multikolinearitas 

        Sumber: Data Primer, diolah dengan SPSS Versi 23(2020) 

Berdasarkan tabel diatas hasil uji multikolinearitas dapat dilihat bahwa setiap 

variabel ketersediaan ICT dan tingkat pendapatan orang tua memiliki nilai tolerance 

sebesar 0,998 dan nilai VIF setiap variabel sebesar 1,002. Dengan begitu dapat 

disimpulkan bahwa setiap variabel independen miliki nilai tolerance >0,10 dan nilai 

VIF <10, berarti tidak terjadi korelasi pada variabel independen model regresi dalam 

penelitian ini.  

3) Hasil Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas adalah pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah sebuah 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari rasidual dalam satu pengamatan ke 

pengamatan lain. Cara untuk mengetahui apakah ada tidaknya heteroskedasitisitas 

dengan melakukan uji glesjer, hasil dalam probabilitas dikatakan signifikan jika nilai 
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signifikansinya diatas dari 5%. Hasil pengujian  heteroskedastisitas dapat dilihat pada 

tabel 6 sebagai berikut: 

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel  thitung Sig  Keterangan  

Ketersediaan ICT 0,603 0,548 Tidak ada 

heteroskedastisitas 

Tingkat Pendapatan 

Orang Tua 

-0,097 0,359 Tidak ada 

heteroskedastisitas 

Sumber: Data Primer,diolah dengan SPSS Versi 23(2020) 

Berdasarkan Tabel 6 hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat bahwa nilai 

signifikansi pada variabel ketersediaan ICT sebesar 0,548 dan tingkat pendapatan 

orang tua sebesar 0,359. Sehingga disimpulkan bahwa pada setiap variabel memiliki 

nilai siginifikan diatas 0,005 yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. 

4) Hasil Uji Linier  

Uji linieritas yaitu untuk menguji apakah ada keterkaitan antara dua variabel yang 

bersifat linier atau untuk melihat adanya spesifikasi model yang digunakan benar atau 

tidak. Jika probabilitas >0,05, maka hubungan variabel independen dan variabel 

dependen adalah linier . Sebaliknya Jika probabilitas <0,05, maka hubungan variabel 

independen dan variabel dependen tidak linier. Hasil pengujian  heteroskedastisitas 

dapat dilihat pada tabel dibawah sebagai berikut: 

a. Hasil Uji Linier Ketersediaan ICT 

Tabel 7. Hasil Uji Linier Ketersediaan ICT 

Sumber: Data Primer,diolah dengan SPSS Versi 23(2020) 
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Berdasarkan Tabel 7 hasil uji linier dapat dilihat bahwa nilai signifikansi pada 

variabel ketersediaan ICT sebesar 0,215. Sehingga disimpulkan bahwa pada setiap 

variabel memiliki nilai siginifikan diatas 0,05 yang artinya terjadi linier antara 

karakter kewirausahaan dan ketersediaan ICT. 

b. Hasil Uji Linier Tingkat Pendapatan Orang Tua 

Tabel 8. Hasil Uji Linier Tingkat Pendapatan Orang Tua 

Sumber: Data Primer,diolah dengan SPSS Versi 23(2020) 

Berdasarkan tabel 8 hasil uji linier dapat dilihat bahwa nilai signifikansi pada 

variabel tingkat pendapatan orang tua sebesar 0,440 Sehingga disimpulkan bahwa 

pada setiap variabel memiliki nilai siginifikan diatas 0,05 yang artinya terjadi linier 

antara karakter kewirausahaan dan pendapatan orang tua. 

b. Pengujian Hipotesis 

1) Hasil Uji Regresi Linier Berganda  

Dalam pengujian ini analisis linier berganda dianggap tepat dalam menguji suatu 

hipotesis, karena tidak hanya menentukan besarnya pengaruh suatu variabel 

independen terhadap variabel  dependen tetapi dapat juga menunjukan arah dari 

pengaruh tersebut. Hasil dari uji regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel 9 

sebagai berikut: 
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Tabel 9. Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Sumber: Data Primer,diolah dengan SPSS Versi 23(2020) 

Berdasarkan hasil regresi linier berganda dapat disajikan persamaan sebagai 

berikut Y = 50,398 + 1,012X1 + 0,571X2 + berdasarkan persamaan tersebut 

menunjukan hasil koefisen regresi masing-masing pada variabel independen bernilai 

positif, dapat diartikan bahwa variabel ketersediaan ICT dan tingkat pendapatan 

orang tua secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap karakter 

kewrirausahaan. 

3.2 Pembahasan 

Uji F merupakan pengujian untuk melihat pengaruh variabel independen yaitu, 

ketersediaan ICT dan tingkat pendapatan orang tua secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen yaitu, karakter kewirausahaan pada siswa di SMK Negeri 1 

Dompu. Hasil uji F diperoleh nilai Fhiung  > Ftabel 15,442 > 3.10 dengan nilai 

probabilitas  <0,05 yaitu 0,000. Dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi 

yang telah digunakan pada penelitian ini dikatakan layak untuk di interpretasikan atau 

dapat dikatakan jika ketersediaan ICT dan tingkat pendapatan orang tua bersama 

sama mempengaruhi karakter kewirausahaan, sedangkan jika hanya menggunakan 

satu variabel ketersediaan ICT maka tidak akan mempengaruhi variabel karakter 

kewirausahaan.  

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh pada setiap variabel independent 

yaitu, ketersediaan ICT dan tingkat pendapatan orang tua secara individual terhadap 
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variabel dependen yaitu, karakter kewirausahan, sehingga diketahui apakah hipotesis 

yang telah ada diterima atau tidak. Berdasarkan hasil uji t dapat dilihat bahwa 

pengaruh ketersediaan ICT adalah sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai t hitung 5,546 < 

1,9868, sehingga dapat dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara signifikan 

antara ketersediaan ICT terhadap karakter kewirausahaan. Hal ini menunjukan 

semakin mampu menggunakan ketersediaan ICT yang ada, maka akan membantu 

untuk menumbuhkan karakter kewirausahaan. Hasil uji t variabel tingkat pendapatan 

orang tua t dapat dilihat bahwa pengaruh tingkat pendapatan orang tua adalah sebesar 

0,537 > 0,05 dan nilai t hitung 0,620 < 1,9868 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pendapatan orang tua tidak berpengaruh terhadap karakter kewirausahaan. Hal ini 

menunjukan tingkat pendapatan orang tua berpengaruh positif terhadap karakter 

kewirausahaan tapi tidak berpengaruh secara signifikan. 

Hipotesis pertama (H1) yang menunjukan bahwa baiknya ketersediaan ICT di 

SMK Negeri 1 Dompu. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang telah 

dilakukan Tanwir dan Rahman (2016) penelitian ini menyimpulkan bahwa 

penggunaan media berbasis ICT sudah berjalan dengan maksimal dan berdampak 

secara positif. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian dari Agustia & Wardani 

(2020) pengaruh penerapan strategi pembelajaran berbasis ICT terhadap pencapaian 

hasil belajar sistem komputer, yang memiliki pengaruh yang positif. Penelitian 

tentang pemanfaatan ICT sebagai media pembelajaran dan informasi pada UIN 

Alauddin Makassar menunjukan bahwa ICT membantu untuk memberikan akses 

yang lebih baik pada pendidikan, pengetahuan, dan informasi pada UIN Alauddin 

Makassar (Muhammad et al., 2011).   

Hasil lain ditemukan pada penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan antara pemanfaatan media pembelajaran berbasis ICT  

terhadap hasil belajar siswa (Alfiany, 2016). Dengan kata lain semakin baik 

penerapan pembelajaran berbasis informasi, komunikasi dan teknologi di sekolah, 

maka semakin membantu peserta didik dalam memperkuat karakter kewirausahaan 

yang ada di SMK Negeri 1 dompu.  
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hipotesis kedua (H2)  tidak mendukung secara keseluruhan. Hasil lain 

ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh (Alfiana, 2018) yang memiliki 

pengaruh yang positif antara pendapatan orang tua dengan tingkat pendidikan anak. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Ramadhanti et al., 2017) di SMKN 11 Bandung yang 

menunjukan bahwa status sosial ekonomi orang tua dinilai baik dan memiliki sikap 

kewirausahaan yang sudah baik. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang 

dilakuka oleh Ratna (2016) menunjukan bahwa pendapatan orang tua memiliki hasil 

yang positif dan signifikan terhadap hasil belajar siswa. 

Penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Mufida & Effendi 

(2019) pendapatan orang tua dan prestasi belajar memiliki pengaruh secara bersama 

terhadap minat melanjutkan ke perguruan tinggi, akan tetapi pendapatan orang tua 

tidak berpengaruh terhadap minat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, 

Penelitian dilakukan oleh Febriana & Rohmah (2014) tentang kondisi sosial ekonomi 

orang tua dan perhatian orang tua berpengaruh secara bersama-sama terhadap prestasi 

belajar ekonomi pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Purwantoro dengan nilai 

signifikan yaitu 0,000. 

Dengan demikian dapat disimpulkan tingkat pendapatan orang tua yang ada di 

SMK Negeri 1 Dompu ditemukan penelitian yang terbaru bahwa karakter 

kewairausahaan tidak mendukung pada aspek tingkat pendapatan orang tua. 

Pendapatan orang tua yang masih berada Jadi berapapun pendapatan orang tua, baik 

itu tinggi, sedang atau rendah maka itu tidak berpengaruh untuk menumbuhkan 

karakter kewirausahaan pada peserta didik yang berada di SMK Negeri 1 Dompu.  

Hasil uji hipotesis ketiga (H3) berdasarkan hasil uji regresi linier berganda 

atau uji F diketahui Fhitung > Ftabel , sebesar 15,442 > 3.10 dan nilai signifikansi <0,05, 

yaitu 0,000. Hal ini berarti ketersediaan ICT dan tingkat pendapatan orang tua secara 

bersama-sama berpengaruh positif atau di katakan signifikan terhadap karakter 

kewirausahaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kecenderungan 

peningkatan ketersediaan ICT dan tingkat pendapatan orang tua akan diikuti 

peningkatan karakter kewirausahaan, sebaliknya apabila kecenderungan penurunan 
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kombinasi pada variabel ketersediaan ICT dan tingkat pendapatan orang tua akan 

diikuti penurunan karakter kewirausahaan.  

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh 

Marti (2017) di dalam dunia pendidikan berkewajiban untuk dapat mencetak generasi 

– generasi yang memiliki kemandirian, termasuk kemandirian secara ekonomi dan 

juga sebagai media informasi untuk meningkatkan pemahaman dan minat anak 

didiknya pada dunia kewirausahaan. Hal ini didukung oleh penelitian dari (Daoed, 

2020) siswa mendapatkan pengetahuan kewirausahaan tidak hanya didapatkan dari 

pengajaran di sekolah, akan tetapi dari kecanggihan dan perkembangan IPTEK yang 

diperoleh dari artikel, sosial media, dan yang lainnya.  

Pernama (2017) hasil penelitian menunjukan penggunaan internet, kontrol 

sosial, dan kontrol diri yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

karakter kewirausahaa siswa kelas XII. Dengan kata lain dalam memperkuat karakter 

kewirausahaan diperlukan kemandirian dan media informasi, komunikasi dan 

teknologi yang akan mempengaruhi peserta didik. Penelitian yang dilalukan oleh 

Suyahman (2017)menunjukan bahwa penguatan karakter kewirausahaan bagi remaja 

memiliki arti yang harus dilakukan dan sangat penting melalui pendidikan keluarga. 

Bentuk bentuk penguatan karakter kewiraushaan yang telah dilakukan melalui 

pendidikan keluarga yaitu dalam bentuk usaha kecil-kecilan, koperasi desa, dan 

sebagainya. 

Sedangkan koefisen determinasi yang telah diperoleh sebesar 0,239. Hasil ini 

dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu, ketersediaan ICT dan 

pendapatan orang tua mampu menjelaskan variabel yaitu, karakter kewirausahaan 

sebesar 23,9% sedangkan sisanya 76,1% dijelaskan oleh variabel lain. 

Sedangkan koefisien determinasi (R
2
) adalah pengujian untuk mengetahui 

seberapa besar variabel independent yaitu, ketersediaan ICT dan tingkat pendapatan 

orang tau mempengaruhi variabel dependen yaitu, karakter kewirausahaan, 

berdasarkan hasil uji koefisiesn determina (R
2
) sebesar 0,239. Hasil ini dapat 

disimpulkan bahwa varia bel independen yaitu, ketersediaan ICT dan pendapatan 
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orang tua mampu menjelaskan variabel yaitu, karakter kewirausahaan sebesar 23,9% 

sedangkan sisanya 76,1% dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Hasil penelitian 

mengungkapkan bahwa ketersediaan ICT dan tingkat pendapatan orang tua 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap karakter kewirausahaan.  

 

4. PENUTUP  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

ketersediaan ICT dan tingkat pendapatan orang tua secara bersama-sama bisa 

menumbuhkan karakter kewirausahaan siswa, jadi untuk menumbuhkan karakter 

kewirausahaan pada siswa diperlukan ketersediaan ICT dan tingkat pendapatan orang 

tua secara bersama-sama. Pada variabel ketersediaan ICT memiliki pengaruh yang 

lebih besar terhadap karakter kewirausaahan dibangdingkan dengan tingkat 

pendapatan orang tua. Karena berapapun tingkat pendapatan orang tua tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap karakter kewirausahaan.  

Penelitian ini dapat menambah kajian tentang pengaruh ketersediaan ICT dan 

tingkat pendapatan orang tua terhadap karakter kewirausahaan dan dapat 

meningkatkan faktor-faktor yang dapat memperkuat karakter kewirausahaan. Bagi 

siswa, diharapkan dapat meningkatkan minat dan memperkuat karakter dalam ber 

kewirausahaan dan memberikan informasi tentang  pengaruh ICT dan tingkat 

pendapatan orang tua untuk meningkatkan karakter kewirausahaan sehingga siswa 

memperbaiki kualitas berwirausaha. Bagi guru, diharapkan dapat membantu peserta 

didik untuk memberikan atau menacari informasi  untuk meningkatkan karakter 

kewirausahaan. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Agustia, M., & Wardani, P. (2020). Penerapan Strategi Pembelajaran Berbasis Ict. 

7(2), 99–106. 

Alfiana, L. (2018). KECAMATAN METRO KIBANG KABUPATEN Pengaruh 

Pendapatan Orangtua Terhadap Tingkat Pendidikan Anak Di Desa Kibang 



16 

 

Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur. 

Alfiany,  m. mukhoffin. (2016). pengaruh pemanfaatan media pembelajaran berbasis 

ICT terhadap hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS kelas VIII MTS 

Negeri Jabung Blitar. 

Asli, D., & Citra, R. (2013). TERHADAP HASIL BELAJAR EKONOMI SISWA 

KELAS XI DI SMA NEGERI 12 SIJUNJUNG. 2(1). 

Daoed,  teuku syahril. m. amri nasution dan al firah. (2020). pengembangan peran 

sekolah dan kepercayan diri siswa dalam meningkatkan karakter 

kewiraushaan berbasis kurikulum 2013 pada siswa/i SMKS TIK Darusallam 

Medan. 1, 56–64. 

Dr.H.A. rusdiana, Drs., M. . (2018). KEWIRAUSAHAAN TEORI DAN PRAKTIK. 

Endang, M. (2014). Model Pendidikan Kewirausahaan di Pendidikan Dasar dan 

Menengah. 20, 1–18. 

Febriana, S. W., & Rohmah, W. (2014). Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Orang 

Tua dan Perhatian Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar. Jurnal Pendidikan 

Ilmu Sosial, 24(1), 1–13. 

Husaini, U., & Eko,  raharjo nuryadin. (2012). MODEL PENDIDIKAN KARAKTER 

KEWIRAUSAHAAN. 21, 140–147. 

Marti, S. (2017). Kewirausahaan Berbasis Teknologi ( Technopreneurship ) dalam 

Perspektif Ilmu Pendidikan. 3(2), 75–82. 

Mufida, A., & Effendi, Z. M. (2019). Pengaruh Pendapatan Orang Tua dan Prestasi 

Belajar Terhadap Minat Melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi Pada 

Siswa Kelas XII Akuntansi SMK Negeri 2 Pariaman. Jurnal Ecogen, 2(4), 

687. https://doi.org/10.24036/jmpe.v2i4.7846 

Muhammad, H., Rahim, Y., Pendidikan, J., Islam, A., Tarbiyah, F., Uin, K., 

Makassar, A., Btn, A. :, & Makassar, A. (2011). Pemanfaatan Ict Sebagai 

Media Pembelajaran Dan Informasi Pada Uin Alauddin Makassar. 6(3), 127–

135. http://yahoo.com 

Pernama,  muhammad rian adi. (2017). pengaruh penggunaan internet, kontrol 

sosial, dan kontrol diri terhadap karakter siswa kelas XII program keahlian 

teknik ketenagaanlistrik SMK Neegeri 3 Yogyakarka. 

Ramadhanti, D., Mulyadi, H., & Razati, G. (2017). Pengaruh Status Sosial Ekonomi 

Orang Tua Terhadap Sikap Kewirausahaan. Strategic : Jurnal Pendidikan 

Manajemen Bisnis, 16(2), 32. https://doi.org/10.17509/strategic.v16i2.7068 

Ratna, S. (2016). Hubungan pendapatan orang tua siswa denganhasil belajar ips di 



17 

 

sdn gugus 4 sukowati kabupaten sragen. 

Setyorini, R. (n.d.). PEMANFAATAN INTERNET SEBAGAI IMPLEMENTASI ICT. 

1. 

suyahman. (2017). Penguatan karakter kewirausahaan melalui pendidikan keluarga. 

27(1), 11–18. 

 


