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Penelitian korelasi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh praktik industri terhadap minat
berwirausaha siswa jurusan teknik pendingin di SMK Negeri 5 Makassar. Populasi penelitian ini adalah
seluruh siswa teknik pendingin SMK Negeri 5 Makassar yang berjumlah 124 siswa. Sampel penelitian
diambil sebanyak 30 siswa dengan menggunakan sampel acak. Data penelitian dikumpulkan dengan
menggunakan angket dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data menggunakan analisis statistik
deskriptif dan analisis statistik inferensial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh praktik
industri terhadap minat berwirausaha siswa Jurusan Teknik Pendingin di SMK Negeri 5 Makassar berada
pada kategori sedang dimana nilai rhitung lebih besar dari 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (0.537>0.361) dan nilai signifikansi
sebesar 0.002 yang berarti kurang dari 0.05 (0.002<0.05) berdasarkan hasil tersebut dalam penelitian ini
maka H0 ditolak sehingga hasil analisis korelasi product moment menunjukkan terdapat hubungan
positif dan signifikan antara pengaruh praktik industri dengan minat berwirausaha siswa Jurusan Teknik
Pendingin kelas XII di SMK Negeri 5 Makassar.

Kata kunci: Praktik Industri, Minat Berwirausaha.
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