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PENGARUH MOTIVASI DIRI DAN LINGKUNGAN KELUARGA 

TERHADAP MINAT BERWIRAUSAHA PADA REMAJA DI DESA 

MUDAL KLATEN 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh motivasi diri dan 

lingkungan keluarga terhadap minat berwirausaha pada remaja di Desa Mudal 

Klaten. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain survei. 

Metode pengumpulan data yang digunakan angket atau kuesioner. Populasi 

penelitian ini adalah remaja yang berusia 16-25 tahun di Desa Mudal Klaten yang 

berjumlah 108 orang dan sampel yang digunakan sebanyak 85 orang. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda, uji T, uji F, koefisien 

determinasi, sumbangan efektif dan Sumbangan relatif. Berdasarkan hasil 

penelitian diketahui bahwa ada pengaruh motivasi diri dan lingkungan keluarga 

terhadap minat berwirausaha pada remaja di Desa Mudal Klaten. Sumbangan 

efektif sebesar 42,1% dan sumbangan relatif sebesar 74,5% pada motivasi diri 

terhadap minat berwirausaha pada remaja di Desa Mudal Klaten. Sumbangan 

efektif sebesar 14,3% dan sumbangan relatif sebesar 25,3% pada lingkungan 

keluarga terhadap minat berwirausaha pada remaja di Desa Mudal Klaten.  

Kata kunci: lingkungan keluarga, minat berwirausaha, motivasi Diri. 

 

Abstract 

This study aims to describe the influence of self-motivation and family 

environment on the interest in entrepreneurship in adolescents in the village of 

Mudal Klaten. This research is a quantitative research with a survey design. Data 

collection methods used questionnaires or questionnaires. The population of this 

study were teenagers aged 16-25 years in the village of Mudal Klaten, amounting 

to 108 people and the sample used as many as 85 people. The data analysis 

technique used is multiple linear regression, T test, F test, coefficient of 

determination, effective contribution and relative contribution. Based on the 

results of the study, it is known that there is an influence of self-motivation and 

family environment on the interest in entrepreneurship in adolescents in Mudal 

Klaten Village. The effective contribution is 42.1% and the relative contribution is 

74.5% on self-motivation to the interest in entrepreneurship in adolescents in 

Mudal Klaten Village. The effective contribution is 14.3% and a relative 

contribution of 25.3% in the family environment to the interest in 

entrepreneurship in adolescents in the village of Mudal Klaten. 

Keywords: family environment, interest in entrepreneurship, self-motivation. 

1. PENDAHULUAN 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2011 pasal 1 ayat (4) tentang 

pengembangan wirausaha adalah kegiatan mengembangkan potensi 

keterampilan dan kemandirian berusaha. Kegiatan menciptakan suatu usaha 

atau bisnis yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan pemikiran yang 
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inovatif dan dapat menuangkan secara kreatif. Menurut Hendrawan (2017), 

Kegiatan usaha yang berdasarkan pada kemampuan diri. Wirausaha muncul 

dengan sendirinya yang berasal dari jasmani dan rohani seseorang untuk 

menambah upah Kegiatan berwirausaha memiliki tujuan untuk memperoleh 

keuntungan. Berwirausaha dituntut untuk berani mengambil resiko sehingga 

dapat mengatasi berbagai rintangan untuk mencapai kesuksesan di dunia 

wirausaha. Setiap orang memiliki kesempatan menjadi seorang wirausaha, 

akan tetapi tidak semua orang minat untuk berwirausaha. Menurut (Osakede et 

al., 2017), berwirausaha dapat meningkatkan individu yang kreatif dan 

mandiri, dengan meningkatkan kemampuan tersebut manusia dapat bekerja 

dengan produktif. 

Menurut Ho et al. (2018), motivasi untuk berwirausaha akan berpengaruh 

besar untuk remaja di masa yang akan datang. Menciptakan usaha tidak harus 

orang yang berpendidikan tinggi, hanya membutuhkan orang yang memiliki 

tekat dan kesungguhan. Tumbuhnya minat berwirausaha tidak dapat secara 

langsung, biasanya muncul akibat terbiasa dalam melakukannya. Minat 

berwirausaha dapat ditanamkan pada usia muda sebagai awal dari terbentuknya 

kepribadian untuk menjadi wirausahawan, sehingga menjadi mandiri dan tidak 

bergantung pada lapangan pekerjaan. Orang yang tumbuh dan berkembang di 

keluarga berwirausaha secara bertahap akan tumbuh rasa minat untuk 

berwirausaha. Keadaan lingkungan keluarga menjadi pedoman penting dalam 

kehidupan dimasa depan. Lingkungan keluarga peran penting dalam segala hal 

karena dirumahlah banyak menghabiskan waktu sehingga menjadikan 

kebiasaan tersendiri. Keluarga adalah lingkungan pertama yang dapat 

mengembangkan pola berpikir yang telah di didik orang tau sejak lahir untuk 

menjadikan pengusaha yang sukses dan berkompeten (Marini & Hamidah, 

2014). Menurut Mahesa & Rahardja (2012), minat berwirausaha menurut 

merupakan keinginan dalam diri untuk menciptakan suatu usaha dengan 

mengembangkan usaha yang dicptakannya sendiri 

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anies Lestari (2016) 

tentang pengaruh sikap mandiri, lingkungan keluarga dan motivasi diri 
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terhadap minat berwirausaha para remaja (studi empiris di desa jamus 

kecamatan mranggen kabupaten demak). Berdasarkan penelitian tersebut 

dihasilkan uji F menunjukan nilai Fhitung lebih besar dariapada Ftabel yang 

yaitu sebesar 15,445>2,70. Sedangkan nilai koefisiensi determinasi 

menunjukan nilai 0,304 atau 30,4% yang dianggap nilai cukup baik karena 

untuk memperolah hasil yang kuat nilai harus mendekati angka 1. Namun 

untuk uji F dan nilai koefisiensi determinasi pada penelitian sikap mandiri, 

lingkungan keluarga terdapat perngaruh yang positif terhadap minat 

berwirausaha,  Sri sungkowati dan Rozikin (2019) tentang motivasi diri dan 

peran lingkungan terhadap minat berwirausaha di kalangan remaja (studi kasus 

remaja desa pasirangin cileungsi bogor). Berdasarkan hasil penelitian tersebut, 

memberikan pengaruh yang positif antara motivasi diri peran lingkungan 

terhadap minat berwirausaha. Dengan menggunakan analisis regresi ganda 

ditunjukan nilai koefisien korelasi yang menunjukan hasil sebesar 0,512 >0 dan 

nilai koefisien determinasi sebesar 0,262 yang sudah cukup baik. sehingga dari 

hasil tersebut dapat disimpulkan bahawa motivasi diri peran lingkungan 

berpengaruh terhadap minat berwirausaha remaja di desa Pasirangin 

cileungsi,Bogor, Ni Made Rustini (2019) tentang Pengaruh Motivasi Diri, 

Lingkungan Internal dan Eksternal Terhadap Minat Berwirausaha Seka Taruna 

di Kota Denpasar. Berdasarkan penelitian dengan Uji F menunjukan hasil 

Fhitung sebesar 167,68 sedangkan Ftabel sebesar 2,76 diketahui hasil tersebut 

Fhitung>Ftabel dengan nilai signifikansi 0,05. Penelitian tersebut berarti 

bahwa motivasi diri, lingkungan internal, dan lingkungan eksternal 

berpengaruh signifikan terhadap Minat berwirausaha Seka Teruna di Kota 

Denpasar, dan  Abid Muhtarom, Hery Suprapto, dan Muanifah Julia Agustin 

(2021) tentang tentang pengaruh pengetahuan kewirausahaan , lingkungan 

keluarga dan motivasi diri terhadap minat berwirausaha di masa kebiasaan baru 

pada anggota pelita akademi lamongan. Berdasarkan penelitian ini dengan 

menggunakan sampel sebanyak 100 responden. hasil analisis uji f menunjukan 

fhitung sebesar 93,509 dan ftabel sebesar 2,31 yang berarti fhitung > ftabel, 

sehingga variabel pengetahuan kewirausahaa, lingkungan keluarga, efikasi diri, 
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sikap mandiri, kreativitas dan motivasi diri mempunyai pengaruh yang 

signifikan simultan terhadap minat berwirausaha pada anggota pelita akademi 

lamongan. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan disimpulkan bahwa 

motivasi dalam diri seseorang menjadi faktor utama untuk mendapatkan 

keinginanan atau minat dalam berwirausaha dan lingkungan keluarga yang 

mendukung menjadikan faktor dari dalam lingkungan sosial yang untuk 

terbiasa untuk melakukan sehingga timbul rasa ingin berwirausaha. 

Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten (2020) jumlah 

penduduk yang berusia 16 – 19 tahun sebanyak 43.764 orang untuk laki-laki 

sedangkan sejumlah 41.505 orang untuk perempuan. Jumlah penduduk yang 

berusia 20 – 25 tahun sebanyak 41.959 orang untuk laki-laki dan sejumlah 

39.199 orang untuk penduduk perempuan. Terlebih dengan meningkatnya 

kasus Covid-19 di kota Klaten, pandemi pada setahun belakang ini 

memberikan dampak dan beberapa perubahan ekonomi yang harus segera 

ditindak lanjuti. Berdasarkan data diatas remaja di Kabupaten Klaten tergolong 

sangat banyak. Namun remaja yang masih sekolah atau sudah tidak sekolah 

masih kurang berminat untuk berwirausaha. Setalah lulus dari pendidikan 

formal banyak yang lebih memilih mencari kerja dibandingkan menciptakan 

lapangan kerja. Padahal jumlah peluang kerja sangat terbatas, akan tetapi untuk 

merubah pola berpikir seorang remaja untuk berwirausaha tidaklah mudah. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa motivasi diri pada remaja untuk berwirausaha 

masih sangat rendah sebab remaja di Kabupaten Klaten lebih memilih mencari 

pekerjaan dibandingkan membuka lapangan pekerjaan sendiri. Berdasarkan 

data yang berasal dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten 

di bulan September pencari kerja yang tercatat sebanyak 8.512 orang untuk 

laki-laki dan 3.498 orang untuk perempuan, sedangkan hanya sekitar 9.484 

usaha yang ada di Klaten untuk berbagai usia dan jenis kelamin.  

Menurut Marini & Hamidah (2014), lingkungan pertama yang dapat 

mengembangkan pola berpikir yang telah di didik orang tau sejak lahir untuk 

menjadikan pengusaha yang sukses dan berkompeten. Namun pada fakta yang 

ada lingkungan keluarga justru lebih dominan untuk mendukung anaknya 
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melanjutan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi agar mendapat pekerjaan 

yang salah satunya menjadi PNS atau mendapat pekerjaan yang berada di 

sebuah instansi. Terlebih dengan fakta tersebut berbeda dengan remaja yang 

berada di Desa Mudal Klaten banyak yang memilih untuk membuka usaha 

kecil-kecilan untuk sekedar mengisi waktu luang atau menjadi sumber utama 

pencaharian, sebab di Desa tersebut mayoritas mata pencaharian masyarakat 

sebagai wirausaha. Permasalahan yang setelah disebutkan maka dapat 

disimpulkan rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini (1) adakah 

pengaruh motivasi diri terhadap minat berwirausaha pada remaja di Desa 

Mudal Klaten (2) adakah pengaruh lingkungan keluarga terhadap minat 

berwirausaha pada remaja di Desa Mudal Klaten (3) adakah pengaruh motivasi 

diri dan lingkungan keluarga terhadap minat berwirausaha pada remaja di Desa 

Mudal Klaten. 

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengaruh 

motivasi diri dan lingkungan keluarga terhadap minat berwirausaha pada 

remaja di Desa Mudal Klaten. Dari tujuan tersebut dijabarkan lagi sebagai 

berikut: (1) untuk mendeskripsikan motivasi diri yang berupa kerja keras, 

kemauan untuk maju, kemampuan berpikir kreatif serta dorongan dan harapan 

berwirausaha. (2) untuk mendeskripsikan lingkungan keluarga yang berupa 

cara orang tua mendidik, suasana dalam rumah dan keadaan ekonomi. (3) 

untuk mendeskripsikan minat berwirausaha yang berupa  kesadaran, kemauan, 

perasaan menarik dan perasaan senang. 

 

2. METODE  

Jenis penelitian kuantitatif dengan desain survei. Desain survei yaitu tidak 

semua anggota populasi dijadikan menjadi anggota sampel.  

Populasi adalah semua remaja yang bertempat tinggal di Desa Mudal 

klaten yang berjumlah 108 orang. Penelitian ini menetapkan sampel berjumlah 

85 orang. Teknik sampling yang digunakan peneliti yaitu Accidental Sampling. 

Accidental Sampling merupakan pengertian lain dari sampel peluang atau 

sampel bebas dimana pengambilan sampel yang dilakukan peneliti tanpa ada 
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kesengajaan dengan cara sampel ditentukan berdasarkan usia yaitu 16-25 

tahun, dan yang bertempat tinggal di Desa Mudal Klaten. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara mengajukan 

pertanyaan kepada responden (Harsono 2019: 61).  Pengumpulan data 

diberikan pada remaja di Desa Mudal yang berjumlah 85 orang. Terdapat tiga 

daftar angket pada penelitian yaitu untuk variabel dependen minat 

berwirausaha (Y) ada 9 pertanyaan, motivasi diri (X1) ada 10 pertanyaan, dan 

untuk lingkungan keluarga (X2) ada 9 pertanyaan. 

Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua 

uji. Pertama uji prasyarat data yang dibagi menjadi 5 yaitu uji normalitas, uji 

linieritas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskesdastistas. 

Kedua uji hipotesis yang dibagi menjadi 5 yaitu analisis regresi linier berganda, 

uji T, Uji F, uji koefisien determinasi, sumbangan efektif dan sumbangan 

relatif. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan pada 85 responden, maka dapat 

disimpulkan total skor dari beberapa pertanyaan mengenai motivasi diri dan 

lingkungan keluarga terhadap minat berwirausaha pada remaja di Desa Mudal 

Klaten. 

Tabel 1.Hasil Uji normalitas  

 Unstandardized Residual 

N 85 

Normal 

Parameters
a,b

 

Mean ,0000000 

Std. Deviation 2,76507050 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,049 

Positive ,049 

Negative -,037 

Test Statistic ,049 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200
c,d

 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 
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Tabel 2.  Hasil Uji Linieritas 

Variabel  Sign.  Tingkat 

Kesalahan 

Keterangan 

Motivasi Diri  0,525 0,05 Linier 

Lingkungan 

Keluarga 

0,292 0,05 Linier 

Sumber Data: Hasil Analisis Data IBM SPSS 23 2021 

Uji linieritas digunakan untuk menguji hubungan antara variabel 

independen dan variabel dependen memiliki hubungan linier atau tidak. 

Ketentuan dapat dibandingkan pada nilai signifikansi dengan kriteria nilai 

signifikansi lebih besar dari 0,05.Berdasarkan dari tabel di atas nilai deviation 

from linierity pada masing-masing variabel menunjukan nilai > 0,05, maka 

dapat disimpulkan bahwa hubungan antara masing-masing variabel bebas 

dengan variabel terikat terdapat hubungan yang linier. 

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel  tolerance  VIF Keterangan 

Motivasi Diri  0,625 1,601 Tidak terjadi 

multikolinieritas 

Lingkungan 

Keluarga 

0,625 1,601 Tidak terjadi 

multikolinieritas 

Sumber Data: Hasil Analisis Data IBM SPSS 23 2021 

Uji multikolinieritas dapat dilakukan dengan uji variance inflation factor 

dengan ketentuan nilai VIF < 10 dan besarnya tolerance value > 0,10, maka 

data tersebut dikatakan tidak terjadi pelanggaran multikolinieritas.  

 

Sumber Data: Hasil Analisis Data IBM SPSS 23 2021 

 

Pengujian normalitas bertujuan untuk menguji dataapakah data 

tersebut berdistribusi normal atau tidak normal. Uji normalitas pada 

penelitian ini menggunakan One-Sample-Kolmogrov-Smirnov dengan 

Spss Versi 23. Apabila signifikansi < 0,05 maka distribusi data dikatakan 

tidak normal. Sebaliknya jika signifikansi > 0,05 maka distribusi data 

dapat dikatakan normal. Hasil analisis uji normalitas diketahui nilai 

signifikansi 0,200 > 0,05. Maka dapat disimpulkam bahwa nilai residual 

berdistribusi normal 
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Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi 

Durbin-Watson Kriteria Keterangan 

1,975 1,696 < 1,975 < 2,304 Tidak terjadi autokorelasi 

Sumber data: Hasil Analisis Data IBM SPSS 23 (2021) 

Penelitian pada uji autokorelasi  memperlukan uji Durbin-Watson untuk 

mengetahui ada tidaknya korelasi antar variabel. Berikut hasil analisis 

autokorelasi sebagai berikut:  Berdasarkan hasil tersebut nilai Durbin-Watson 

1,975, nilai tersebut dibandingkan dengan nilai tabel dasar kriteria yang 

menunjukan du < d < 4 –du (1,696 < 1,975 < 2,304), maka dapat disimpulkan 

bahwa data tersebut tidak terjadi autokorelasi. 

   

 
Gambar 1. Hasil Uji Heteroskesdastisitas dengan uji Scatterplots 

Sumber data : Hasil Analisis Data IBM SPSS 23 (2021) 

Pengujian pada penelitian dengan menggunakan uji heteroskesdastisitas 

untuk mengetahui ketidak terjadinya heteroskesdastisitas pada variabel. 

Berdasarkan hasil di atas, menunjukkan bahwa titik-titik yang menyebar tidak 

berpola di atas ataupun di bawah garis 0, maka dapat disimpulkan bahwa tidak 

tejadi heteroskedastisitas. 

Tabel 5. Hasi Anaalisis Regresi Linier Berganda  

Variabel 

Koefisien 

Regresi  t hitung Sig    

Konstanta 4,906 

 

    

Motivasi Diri (X1) 0,601 6,295 0 

 Lingkungan Keluarga (X2) 0,286 2,617 0,011 

 F hitung = 53,343         
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            = 0,565   

 

  

 Sumber data: Hasil analisis IBM SPSS 23 (2021) 

Berdasarkan data di atas dapat diperoleh hasil persamaan regresi linier 

berganda sebagai berikut Y =  4,906 + 0,601X1 + 0,286X2. Konstanta sebesar 

+4,906 dapat diartikan bahwa jika motivasi diri dan lingkungan keluarga 

bernilai 0, maka minat berwirausaha pada remaja di Desa Mudal Klaten 

sebesar 4,906 satuan. Nilai regresi sebesar 0,601X1 (positif) yang berarti 

bahwa variabel motivasi diri(X1) meningkat sebesar 1 satuan dengan asumsi 

variabel lingkungan keluarga(X2) dalam keadaan tetap, maka minat 

berwirausaha (Y) akan meningkat sebesar 0,601 satuan. Sehingga semakin 

tinggi motivasi diri maka akan meningkatkan minat berwirausaha karena 

berpengaruh positif. Nilai regresi sebesar 0,286X2 (positif) yang berarti bahwa 

variabel lingkungan keluarga (X2)  meningkat sebesar 1 satuan dengan asumsi 

variabel motivasi diri (X1) dalam keadaan tetap, maka minat berwirausaha (Y) 

akan meningkat sebesar 0,286 satuan. Sehingga semakin baik lingkungan 

keluarga maka akan membuat peningkatan minat berwirausaha karena 

berpengaruh positif 

Tabel 6. Hasil Uji T 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4,906 2,560   1,917 ,059 

Motivasi Diri ,601 ,095 ,580 6,295 ,000 

Lingkungan 

Keluarga 
,286 ,109 ,241 2,617 ,011 

a. Dependent Variable: MINAT BERWIRAUSAHA 

Sumber data : Hasil Analisis Data IBM SPSS 23 (2021) 

Berdasarkan tabel tersebut disimpulkan bahwa hasil pada variabel 

motivasi diri diketahui t tabel sebesar 1,993 sedangkan  t hitung motivasi diri 

sebesar 6,295 dengan nilai signifikansi 0,000 yang artinya bahwa nilai 

signifikansi lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa maka 

motivasi diri berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwirausaha. 

Variabel lingkungan keluarga nilai t tabel diketahui hasil t tabel sebesar 1,993 

sedangkan  t hitung lingkungan keluarga sebesar 2,617 dengan nilai 
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signifikansi 0,011 yang artinya bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa t hitung > t tabel yang berarti h lingkungan 

keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwirausaha.  

Tabel 7.  Hasil Uji F 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 835,580 2 417,790 53,343 ,000
b
 

Residual 642,232 82 7,832     

Total 1477,812 84       

a. Dependent Variable: MINAT BERWIRAUSAHA 

b. Predictors: (Constant), Lingkungan Keluarga, Motivasi Diri 

Sumber data : Hasil Analisis Data IBM SPSS 23 (2021) 

Berdasarkan hasil analisis di atas diketahui nilai signifikan variabel 

motivasi diri dan lingkungan keluarga secara bersama-sama terhadap minat 

berwirausaha sebesar 0,000 < 0,05 dengan nilai f tabel sebesar 3,11 dan f 

hitung sebesar 53,343. Maka dapat disimpulkan bahwa f hitung > f tabel yang 

artinya terdapat pengaruh motivasi diri dan lingkungan keluarga terhadap 

minat berwirausaha remaja di Desa Mudal Klaten. 

Tabel 8. Hasil uji koefisiensi determinasi 

Mod

el 

R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,752
a
 ,565 ,555 2,799 

a. Predictors: (Constant), Lingkungan Keluarga, Motivasi Diri 

Sumber data : Hasil Analisis Data IBM SPSS 23 (2021) 

Berdasarkan hasil analisis data diketahui nilai koefisien determinasi     ) 

sebesar 0,565 atau 56,5%. Jadi, dapat disimpulkan besarnya variabel X1 dan 

X2 terhadap Y sebesar 56,5% sedangkan 43,5% dipengaruhi oleh variabel lain. 

Tabel 9. Hasil Uji Sumbangan Sumbangan Efektif  dan Sumbangan Relatif 

 

 

 

Sumber data : Hasil Analisis Data IBM SPSS 23 (2021) 

Berdasarkan hasil analisis data menunjukan bahwa motivasi diri dan 

lingkungan keluarga berpengaruh terhadap minat berwirausaha pada remaja di 

Variabel   

Koefisien Regresi 

(Beta)  

Koefisien 

Korelasi  

R. 

Square 

X1 0,580 0,727 

56,5% X2 0,241 0,596 
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Desa Mudal Klaten. Hal ini dapat dibuktikan pada persamaan regresi linier 

berganda sebagai berikut Y =  4,906 + 0,601X1 + 0,286X2, yang berarti bahwa 

nilai koefisien regresi dari masing-masing variabel bernilai positif sehingga 

secara parsial dan bersama-sama motivasi diri dan lingkungan keluarga 

berpengaruh terhadap minat berwirausaha. Dari hasil analisis data koefisien 

determinasi      bernilai 0,565 yang menunjukan bahwa besarnya nilai 

pengaruh motivasi diri dan lingkungan keluarga terhadap minat berwirausaha 

pada remaja di Desa Mudal Klaten sebesar 56,5% sedangkan 43,5% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini. 

3.1 Pengaruh Motivasi Diri Terhadap Minat Berwirausaha Pada Remaja 

di Desa Mudal Klaten  

Hasil analisis dari penelitian ini menunjukan perhitungan uji T diperoleh t 

hitung sebesar 6,295 lebih besar dari t tabel bernilai sebesar 1,993 dan nilai 

signifikansi 0,000 < 0,05 dengan sumbangan efektif sebesar 42,1% dan 

sumbangan relatif sebesar 74,5%. Hal ini artinya motivasi diri berpengaruh 

signifikan terhadap minat berwirausaha, sehingga semakin tinggi motivasi 

diri maka semakin tinggi pula minat berwirausaha. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Meftahudin (2020), 

Septianti (2016 ), Abid (2021), dan Rustini (2019) yang penelitiannya 

menunjukan bahwa terdapat pengaruh positif motivasi diri terhadap minat 

berwirausaha. 

3.2 Pengaruh Lingkungan Keluarga Terhadap Minat Berwirausaha Pada 

Remaja di Desa Mudal Klaten 

Hasil analisis dari penelitian ini menunjukan perhitungan uji T diperoleh t 

hitung sebesar 2,617 lebih besar dari t tabel bernilai sebesar 1,993 dan nilai 

signifikansi 0,011 < 0,05 dengan sumbangan efektif sebesar 14,3% dan 

sumbangan relatif sebesar 25,3%. Hal ini artinya lingkungan keluarga 

berpengaruh signifikan terhadap minat berwirausaha, sehingga semakin 

tinggi dukungan lingkungan keluarga  maka semakin tinggi pula minat 

berwirausaha. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah 

dilakukan oleh Meftahudin (2020), Lestari (2016), Anggraeni (2019)  yang 
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penelitiannya menunjukan bahwa terdapat pengaruh positif lingkungan 

keluarga terhadap minat berwirausaha. 

3.3 Pengaruh Motivasi Diri dan Lingkungan Keluarga Terhadap Minat 

Berwirausaha Pada Remaja di Desa Mudal Klaten.  

Dibuktikan pada hasil uji F diperoleh nilai F hitung > F tabel yaitu 53,343 > 

3,11 dan nilai taraf signifikansi 0,000 < 0,05. Sehingga diketahui nilai 

koefisien determinasi     ) sebesar 0,565 atau 56,5% yang berarti bahwa 

terdapat pengaruh antara motivasi diri dan lingkungan keluarga terhadap 

minat berwirausaha sebesar 56,5% sedangkan 43,5% dipengaruhi oleh 

variabel lain. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah 

dilakukan oleh Rozikin (2019) dan Rustini (2019) yang penelitiannya 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan motivasi diri 

dan lingkungan keluarga terhadap minat berwirausaha.  

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisi dan pembahasan yang mengacu pada rumusan 

masalah penelitian maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1) Motivasi diri berpengaruh positif secara signifikan terhadap minat 

berwirausaha pada remaja di Desa Mudal Klaten. 

2) Lingkungan keluarga berpengaruh positif secara signifikan terhadap minat 

berwirausaha pada remaja di Desa Mudal Klaten. 

3) Motivasi diri dan lingkungan keluarga berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat berwirausaha Pada Remaja di Desa Mudal Klaten 
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