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RINGKASAN SKRIPSI 

 

Judul skripsi ini adalah “Program Bimbingan Kelompok Tentang Kesiapan 

Berwirausaha pada Siswa Kelas XI IPS Sekolah Menengah Atas Negeri 9 

Pontianak”, masalah umum yang dibahas adalah Bagaimanakah program 

bimbingan kelompok tentang kesiapan berwirausaha pada siswa kelas XI IIS 

Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Pontianak? dan secara khusus adalah (1) 

Bagaimanakah gambaran tentang kesiapan berwirausaha pada siswa kelas XI IPS 

Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Pontianak? (2) Bagaimanakah rancangan 

program bimbingan kelompok tentang kesiapan berwirausaha pada siswa kelas XI 

IPS Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Pontianak? 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas 

dan objektif dari suatu program bimbingan kelompok tentang kesiapan 

berwirausaha pada siswa kelas XI IPS Sekolah Menengah Atas Negeri 9 

Pontianak, secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) 

Gambaran umum tentang kesiapan berwirausaha pada siswa kelas XI IPS Sekolah 

Menengah Atas Negeri 9 Pontianak, (2) Program bimbingan kelompok tentang 

kesiapan berwirausaha pada siswa kelas XI IPS Sekolah Menengah Atas Negeri 

Pontianak. 

Variabel Penelitian adalah program bimbingan kelompok tentang kesiapan 

berwirausaha dengan aspek-aspek sebagai berikut: (1) Kesiapan berwirausaha: 

Percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, pengambilan resiko, 

kepemimpinan, keorisinilan, dan berorientasi pada masa depan; (2) Rancangan 

program bimbingan kelompok: Perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penilaian. 

Jumlah populasi 111 orang dan sampel 34 orang dengan karakteristik 

terdaftar sebagai peserta didik tahun ajaran 2015/2016 kelas XI IPS Sekolah 

Menengah Atas Negeri 9 Pontianak. 

Hasil pengolahan data adalah sebagai berikut: berdasarkan hasil angket 

tentang kesiapan berwirausaha pada siswa kelas XI IPS Sekolah Menengah Atas 

Negeri 9 Pontianak mencapai skor aktual 2846 dari skor maksimal ideal 7120 

berarti mencapai 40% dari yang seharusnya dengan demikian bahwa kesiapan 

berwirausaha siswa kelas XI IPS Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Pontianak 

secara umum berada pada kategori “cukup”. Ini dapat ditafsirkan bahwa siswa (1) 

mampu mengambil keputusan, (2) mampu bekerja keras (3) mampu menyusun 

perencanaan, (4) mempunyai kepribadian mantap, (5) mempunyai kemampuan 

mengetahui keputusan yang diambil, (6) mampu menciptakan sesuatu yang baru. 

Kesimpulan berdasarkan analisis dokumen-dokumen sekolah dan deskripsi 

hasil wawancara terhadap guru bimbingan dan konseling bahwa program 

bimbingan kelompok tentang kesiapan berwirausaha siswa kelas XI IPS Sekolah 

Menengah Atas Negeri 9 Pontianak belum dilaksanakan programnya. Maka, perlu 

dirancang program bimbingan dan konseling dalam upaya untuk pemahaman 
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siswa tentang kesiapan berwirausaha dengan harapan siswa kelak lebih mampu 

untuk mempersiapkan diri dalam dunia wirausaha dan memanfaatkan sesuai 

kebutuhan yang diperlukan. 

Berdasarkan kesimpulan, peneliti dapat kemukakan saran sebagai berikut: 

(1) Siswa diharapkan dapat memiliki sikap mengenai kesiapan berwirausaha lebih 

baik lagi, (2)  Guru BK diharapkan dapat melaksanakan program bimbingan dan 

konseling yang sudah dirancang tentang kesiapan berwirausaha siswa, dalam 

pelaksanaannya lebih memprioritaskan pada aspek kepercayaan diri, (3) Kepala 

Sekolah diharapkan memfasilitasi setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh 

guru BK agar program bimbingan dan konseling bisa berjalan dengan lancar 

sesuai dengan tujuan yang diharapkan, (4) Guru mata pelajaran diharapkan dapat 

bekerjasama dengan guru BK dalam memberikan materi yang berkaitan dengan 

budaya secara jelas dan terarah agar siswa memahami arti penting kesiapan 

berwirausaha. 

 

 




