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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menganalisis mengenai pengaruh Sikap Berwirausaha, 

Norma Subjektif dan Kontrol Perilaku terhadap Intensi berwirausahan Siswa 

SMK Jurusan Akuntansi di SMK Negeri 11 Bandung. Penelitian ini 

dilakukan di SMK Negeri 11 Bandung khususnya untuk jurusan Akuntansi. 

Pemilihan lokasi objek penelitian ini didasarkan pada alasan untuk melihat 

lebih jauh bagaimana sikap berwirausaha, norma subjektif, dan kontrol 

perilaku dapat mempengaruhi intensi berwirausaha siswa SMKN 11 

Bandung. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas XI dengan pertimbangan 

bahwa mereka telah menerima pembelajaran kewirausahaan dan melakukan 

praktek pembelajaran kewirausahaan di sekolah. Penelitian ini adalah 

penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2015:14) memaparkan bahwa : 

Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode 

penelitian yang berlandaskan kepada filsafat positivism, digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel 

tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara 

random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data 

bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan 

 

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

survei. Metode survei digunakan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan 

untuk kepentingan penelitian. Menurut Sugiyono (2015:12) memaparkan 

bahwa “metode survei digunakan untuk mendapatkan data  dari tempat 

tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan 

dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedar kuesioner, tes, 

wawancara terstruktur dan sebagainya (perlakuan tidak seperti dalam 
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eksperimen)”. Dengan metode yang digunakan adalah metode survei 

explanasi (explanatory survey). Menurut Indriantoro dan Suporno (1999:254) 
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memaparkan bahwa “metode penelitian survei eksplanasi (explanatory 

survey) yaitu pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dari sumber 

dengan menggunakan pertanyaan tertulis melalui kuesioner pengumpulan 

data yang diperlukan dapat diperoleh.” Desain penelitian yang digunakan 

adalah desain penelitian kausal komparatif atau biasa di sebut ex post facto. 

Penelitian ex post facto sering disebut juga sebagai penelitian kasual 

komparatif, karena penelitian tersebut berusaha mencari informasi tentang 

hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa. Menurut Kerlinger (Emzir, 

2013:119) penelitian kausal komparatif atau expost facto adalah penyelidikan 

empiris yang sistematis di mana ilmuan tidak mengendalikan variabel bebas 

secara langsung karena eksistensi dari variabel tersebut telah terjadi, atau 

karena variabel tersebut pada dasarnya tidak dapat dimanipulasi. Kesimpulan 

tentang adanya hubungan diantara variabel tersebut dibuat berdasarkan 

perbedaan yang mengiringi variabel bebas dan variabel terikat, tanpa 

intervensi langsung. Sementara itu, menurut Gay (dalam Emzir 2013:119) 

penelitian kausal komparatif atau ex post facto adalah penelitian di mana 

peneliti berusaha menentukan penyebab atau alasan, untuk keberadaaan 

perbedaan dalam perilaku atau status dalam kelompok individu. Nama ex post 

facto sendiri dalam bahasa latin artinya “dari sesudah fakta”. Pada penelitian 

ini keterikatan antar variabel terikat dengan variabel bebas maupun antar 

variabel bebas dengan variabel terikat telah terjadi secara alami dan peneliti 

dengan setting tersebut ingin melacak kembali jika dimungkinkan apa yang 

menjadi faktor penyebabnya. 

Disini variabel bebas (X), variabel terikat atau (Y) dan variabel moderator : 

X1 : Sikap Berwirausaha 

X2 : Norma Subjektif 

X3 : Kontrol Perilaku 

Y : Intensi Berwirausaha 

Kontrol : Faktor Demografi 
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Dapat dilihat dari variabel variabel tersebut sudah terjadi dan peneliti 

baru memulai penelitiannya dengan mengamati variabel terikatnya. 
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B. Operasional Variabel 

Menurut Sugiyono (2015:60), “Variabel penelitian pada dasarnya 

adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, 

kemudian ditarik kesimpulannya”. 

Operasionalisasi variabel menurut Indriantoro dalam Narimawati 

(2010:31) sebagai berikut: 

Operasionalisasi variabel adalah penentuan construct sehingga 

menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara 

tertentu dapat digunakan oleh peneliti dalam mengoperasionalisasikan 

construct, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan 

replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara 

pengukuran construct yang lebih baik. 

 

Operasional variabel ini digunakan oleh peneliti untuk membatasi 

peneliatian agar tidak terlalu luas. Dalam penelitian ini terdapat variabel 

bebas dan variabel terikat yaitu : 

a. Variabel bebas : 

1) Sikap Berwirausaha 

Kecenderungan Siswa SMKN 11 Bandung dalam bereaksi secara 

afektif untuk menanggapi segala resiko dalam melakukan suatu 

perbuatan khususnya berwirausaha. Sikap terdiri dari dua indikator 

utama yaitu value of expectation outcome yakni nilai yang dimiliki 

oleh seseorang individu yang mendorongnya untuk memiliki sikap 

tertentu atas suatu perilaku serta expectation outcome atau harapan 

yang akan terjadi jika satu individu memiliki sikap untukberperilaku 

tertentu (Ajzen, 1991). Selain itu Ajzen (2005:3) menjelaskan 

indikator sikap menurut Theory of Planned Behavior dapat diukur 

dengan indikator sebagai berikut : 

- Behavioral Belief adalah keyakinan-keyakinan yang dimiliki 

seseorang terdapat perilaku dan merupakan keyakinan yang 

akan terbentuknya sikap. 
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- Evaluation of behavioral belief merupakan evaluasi positif atau 

negatif individu terhadap perilaku tertentu berdasarkan 

keyakinan-keyakinan yang dimilikinya. 

Sesuai dengan Theory of Planned Behavior indikator sikap diukur 

menggunakan skala berperilaku yang dipaparkan oleh (Ajzen, 

2005; Gaddam, 2008; Wijaya, 2008) terdiri dari : 

Behavioral Belief 

- Keyakinan terhadap adanya keuntungan berwirausaha, 

- Pandangan positif mengenai kegagalan usaha, 

- Keyakinan bahwa berwirausaha dapat menambah 

pengetahuan dan memperluas wawasan 

Evaluation of Behavioral Belief 

- Keyakinan bahwa wirausaha dapat membuka peluang usaha 

 

2) Norma Subjektif 

Norma subyektif merupakan keyakinan Siswa SMKN 11 

bandung untuk menentukan perilaku yang akan dilakukannya yang 

didukung oleh keadaan lingkungan sekitar seperti tempat tinggal, 

keluarga, teman dekat dll. Kepercayaan-kepercayaan norma 

subjektif didasarkan pada kepercayaan-kepercayaan normatif 

(normative beliefs). Pengukuran norma subjektif menggunakan 

kerangka penilaian-harapan (valuation expectancy framework) 

(Ajzen, 1991). Kepercayaan normatif dalam kerangka penilaian-

harapan didasarkan atas kekuatan dari kepercayaan normatif 

(normative belief strength) atau yang sering disebut (referent) dan 

motivasi untuk menaati kepercayaan normatif (motivation to 

comply). 



53 
 

 
 

Sesuai dengan Theory of Planned Behavior  indikator norma 

subjektif  dapat dukur menggunakan skala subjective norm yang 

diparkan oleh (Ajzen, 2005; Ramayah & Harun (2005); Wijaya, 

2008) terdiri dari : 

Normative Belief 

- Keyakinan peran keluarga dalam memulai usaha,  

- Keyakinan dukungan teman dalam usaha, 

Motivational to Comply 

- Keyakinan dukungan dalam usaha dari orang yang dianggap 

penting. 

3) Kontrol Perilaku 

Kontrol Perilaku merupakan kepercayaan atau persepsi Siswa 

SMKN 11 mengenai kemampuan untuk membentuk suatu perilaku 

berwirausaha yang berkaitan dengan keyakinan setiat individu 

dalam berperilaku. Kontrol perilaku yaitu kepercayaan (persepsi) 

individu mengenai kemampuan untuk membentuk suatu perilaku 

berwirausaha. Kontrol perilaku diukur dengan skala PBC  (Ajzen, 

2005; Ramayah & Harun,2005; Shook & Britanu, 2008, Wijaya, 

2015) menggunakan indikator : 

Control Belief 

- Kepercayaan diri akan kemampuan  memulai serta mengelola 

usaha, 

- Memiliki jiwa kepemimpinan dalam berwirausaha 

Control Strange 

- Keyakinan Sukses dalam berwirausaha 

 

a. Variabel terikat : Intensi Berwirausaha Siswa SMK 

Intensi berwirausaha merupakan dorongan dari diri Siswa SMKN 

11 Bandung dalam melakukan tindakan khususnya dalam 

berwirausaha. 



54 
 

 
 

 

 

Intensi berwirausaha dalam Theory of Planned Behavior  

disefinisikan sebagai kecenderungan seseorang untuk memulai 

aktivitas kewirausahaan di masa depan.Intensi berwirausaha diukur 

dengan skala entrepreneurial lntention (Ramayah & Harun, 2005; 

Kristiansen & Indarti 2004; Taormina & Lau, 2007; Wijaya, 2018) 

menggunakan indikator : 

- Memilih jalur usaha daripada bekerja pada orang lain,  

- Memilih karir sebagai wirausahawan,  

- Keinginan menjadi pemilik usaha,  

- Keinginan memperoleh keuntungan melalui usaha sendiri,  

- Suka mengontrol waktu dalam kerja dan suka membuat 

keputusan bisnis 

b. Variabel Moderator : Faktor Demografi 

Faktor demografi yang akan dianalisis oleh peneliti meliputi : 

- Usia, 

- Gender, 

- Pengalaman Berwirausaha, dan 

- Pekerjaan Orang Tua. 

Tabel 3.1 

Operasionalisasi Variabel 

No Variabel Indikator Skala No Item 

1 Sikap 

Berperilaku 

(X1) 

 

Behavioral Belief 

- Keyakinan terhadap adanya 

keuntungan berwirausaha, 

- Pandangan positif mengenai 

kegagalan usaha, 

- Keyakinan bahwa berwirausaha 

dapat menambah pengetahuan 

dan memperluas wawasan 

Evaluation of Behavioral Belief 

- Keyakinan bahwa wirausaha 

dapat membuka peluang usaha 

Interval  

1,2 

 

3,4,5 

 

6.7 

 

 

 

8,9,10 
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No Variabel Indikator Skala No Item 

2 Norma 

Subjektif 

(X2) 

 

Normative Belief 

- Keyakinan peran keluarga 

dalam memulai usaha,  

- Keyakinan dukungan teman 

dalam usaha, 

Motivational to Comply 

- Keyakinan dukungan dalam 

usaha dari orang yang dianggap 

penting. 

Interval  

11,12,13 

 

14,15 

 

 

16,17,18,

19 

 

3 Kontrol 

Perilaku (X3) 

 

Control Belief 

- Kepercayaan diri akan 

kemampuan  memulai serta 

mengelola usaha, 

- Memiliki jiwa kepemimpinan 

dalam berwirausaha 

Control Strange 

- Keyakinan Sukses dalam 

berwirausaha 

Interval  

20,21,22,

23 

 

24,25,26 

 

 

27,28,29 

4 Faktor 

Demografi 

(Variabel 

Moderator) 

- Usia 

- Gender 

- Pengalaman Berwirausaha 

- Pekerjaan Orang Tua 

Interval - 

5 Intensi 

berwirausaha 

(Y) 

 

- Memilih jalur usaha daripada 

bekerja pada orang lain,  

- Memilih karir sebagai 

wirausahawan,  

- Keinginan menjadi pemilik 

usaha,  

- Keinginan memperoleh 

keuntungan melalui usaha 

sendiri,  

- Suka mengontrol waktu dalam 

kerja dan suka membuat 

keputusan bisnis. 

Interval 30,31 

 

32,33 

 

34,35 

 

36,37 

 

 

38,39 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2015:117). Dalam Penelitian ini yang 
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menjadi populasi penelitian adalah Siswa SMKN 11 Bandung Jurusan 

Akuntansi. Berikut data jumlah siswa kelas XI jurusan akuntansi SMK 

Negeri 11 Bandung : 

Tabel 3.2 

Jumlah Siswa Kelas XI Jurusan Akuntansi  

SMKN 11 Bandung Tahun Ajaran 2017/2018 

Kelas Jumlah Siswa 

XI AK 1 34 siswa 

XI AK 2 36 siswa 

XI AK 3 33 siswa 

XI AK 4 34 siswa 

Jumlah 137 siswa 

Sumber : Observasi Pra Penelitian (Data Diolah) 

2. Sampel 

Sugiyono (2015:118) menyatakan bahwa : 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena 

keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat 

menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. 

 

Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah sebagian Siswa 

Kelas XI Akuntansi SMKN 11 Bandung. 

 Teknik pengambilan sampel untuk menentukan jumlah sampel 

yang akan diambil adalah menggunakan Simple Random Sampling, 

yaitu dengan pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara acak 

tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiyono, 

2015:120). Jumlah sampel ini ditentukan dengan menggunakan 

penentuan jumlah sampel dengan rumus dari Taro Yamane atau Slovin 

dalam Riduwan dan Akdon (2013:254) dengan tingkat kesalahan 5% , 

sbb : 

𝑛 =  
𝑁

𝑁. 𝑑2 + 1
 

(Riduwan dan Akdon, 2013:254) 
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Keterangan : 

n = Jumlah sampel 

N = Jumlah populasi 

d2 = Presisi (ditetapkan 5% dengan tingkatkepercayaan 95%) 

 

Berdasarkan rumus di atas maka didapatkan jumlah sampel sebagai 

berikut : 

𝑛 =
𝑁

𝑁. 𝑑2 + 1
=

137

(137). 0,052 + 1
=

137

1,3425
= 102,048417, 

Dari perhitungan di atas untuk maka untuk memudahkan peneliti 

dalam menentukan jumlah siswa maka hasil perhitungan dibulatkan 

menjadi 102 siswa. 

Tabel 3.3 

Jumlah Sampel Siswa Kelas XI Jurusan Akuntansi  

SMKN 11 Bandung Tahun Ajaran 2017/2018 

Kelas Perhitungan Sampel Siswa Jumlah Sampel Siswa 

XI AK 1 
34

137
𝑥 102 = 25,31 25 siswa 

XI AK 2 
36

137
𝑥 102 = 26,80 27 siswa 

XI AK 3 
33

137
𝑥 102 = 24,57 25 siswa 

XI AK 4 
34

137
𝑥 102 = 25,31 25 siswa 

Jumlah 102 siswa 

Sumber : Observasi Pra Penelitian (Data Diolah) 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Sumber dan Jenis Data 

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Sugiyono (2015:308). Dengan teknik pengumpulan 

data yang tepat maka akan mendapatkan data yang memenuhi standar 

data yang ditetapkan. Metode pengumpulan data yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode angket (kuesioner) dan metode 
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dokumentasi, karena data yang akan di ambil adalah berkas berkas 

atau arsip terkait dengan jumlah siswa yang berwirausaha atau belum 

berwirausaha serta data jumlah keseluruhan siswa SMKN 11 Bandung 

maka metode pengumpulan data yang cocok adalah metode 

dokumentasi, sedangkan untuk meneliti aspek aspek yang 

berhubungan dengan Intensi Berwirausaha Siswa adalah dengan 

menggunakan metode angket (kuesioner).  

Menurut Arikunto (2010:172) yang dimaksud dengan sumber 

data adalah “subjek dari mana data diperoleh”. Adapun sumber yang 

diperoleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Referensi studi pustaka yang bersumber dari  penelitian 

sebelumnya seperti jurnal, artikel, buku, dll 

b. Bagian Hubungan Industri dan Tata Usaha SMKN 11 Bandung 

c. Siswa SMKN 11 bandung jurusan Akuntansi dengan mengisi 

kuesioner penelitian. 

Sedangkan jenis data yang digunakan oleh penulis dalam 

penelitian ini adalah : 

a. Data primer yang bersumber dari data hasil pengisian 

kuesioner penelitian dari siswa kelas XII jurusan Akuntansi 

SMKN 11 Bandung. 

b. Data sekunder diperoleh dari Bagian Hubungan Industri dan 

Tata Usaha SMKN 11 Bandung 

2. Intrumen Penelitian 

Metode Angket atau Kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya. (Sugiyono, 2015:199) 

Menurut Suharsimi Arikunto, sebelum kuesioner disusun 

memperhatikan prosedur sebagai berikut: 
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1. Merumuskan tujuan yang akan dicapai dengan kuesioner. 

2. Mengidentifikasikan variabel yang akan dijadikan sasaran 

kuesioner. 

3. Menjabarkan setiap variabel menjadi sub-sub variabel yang 

lebih spesifik dan tunggal. 

4. Menentukan jenis data yang akan dikumpulkan, sekaligus unit 

analisisnya. 

 

Dalam penelitian kuantitatif diperlukan skala pengukuran 

untuk mengukur panjang pendeknya interval pada sebuah alat ukur. 

Seperti yang dipaparka oleh Sugiyono (2015:133) yang memaparkan 

bahwa “Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan 

sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang 

ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam 

pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif “ 

Adapun alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

skala numerikal (Numerical Scale). Menurut Sekaran (2006:33) “skala 

numerikal (numerical scale) mirip dengan skala diferensial sematik, 

dengan perbedaan nomor pada skala 5 titik atau 7 titik disediakan, 

dengan kata sifat berkutub pada ujung keduanya.”Adapun pilihan 

angket yang akan diberikan terdiri dari angka 1 sampai dengan 5. 

Penggunaan angket dengan skala numerical digambarkan 

sebagai berikut : 

Tabel 3.4 

Format Angket dengan Numerical Scale 

No Item Pernyataan 1 2 3 4 5 

       

       

Penulisan analisis kuantitatifmenggunakan pertanyaan dan skor 

sebagai berikut: 

1. Skor 5 dinyatakan untuk pernyataan positif tertinggi 

2. Skor 4 dinyatakan untuk pernyataan tinggi 

3. Skor 3 dinyatakan untuk pernyataan sedang 

4. Skor 2 dinyatakan untuk pernyataan positif rendah 

5. Skor 1 dinyatakan untuk pernyataan positif paling rendah 
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3. Pengujian Intrumen Penelitian 

Penelitian ini dilakukan denga cara mengumpulkan berbagai data 

terkait dengan sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku serta 

pengaruhnya terhadap intensi berwirausaha pada siswa SMK dengan 

menyebarkan angket penelitian maupun dengan melakukan studi 

literatur dari berbagai sumber. Agar instrumen penelitian bisa 

mendapatkan hasil yang akurat maka harus dilakukan dua macam uji 

yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. 

a. Uji Validitas 

Hasil Penelitian dikatakan Valid apabila terdapat kesamaan antara 

data yang terkumpul dengan data yang seseungguhnya terjadi pada 

objek yang diteliti. Instrument yang valid berarti alat ukur yang 

digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Menurut 

Masrun dalam Sugiyono (2017:133) menyatakan bahwa item yang 

mempunyai korelasipositif dengan kriterium (skor total) serta korelasi 

yang tinggi, menunjukkan bahwa item tersebut mempunyaivaliditas 

yang tinggi pula. Rumus yang digunakan untuk menguji 

validitasdalam penelitian ini menggunakan rumus pearson product 

moment menurut Sugiyono (2017:183) sebagai berikut: 

 

(Sugiyono, 2017:183) 

Keterangan: 

rxy = Nilai koefisien korelasi 

n = Jumlah responden 

∑ x = Jumlah pengamatan variabel X 

∑ y = Jumlah pengamatan variabel Y 

∑ xy = Jumlah hasil perkalian variabel X dan Y 

(∑x2) = Jumlah kuadrat dari pengamatan variabel X 

(∑x)2 = Jumlah kuadrat dari jumlah pengamatanvariabel X 

(∑ y2) = Jumlah kuadrat dari pengamatan variabel Y 
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(∑ y)2 = Jumlah kuadrat dari jumlah pengamatan variabel Y 

 Dengan menggunakan taraf signifikan ∝= 0,05 koefisien korelasi 

yang didapat dari hasil perhitungan diperbandingkan dengan nilai dari 

tabel korelasi nilai r dengan derajat kebebasan (n-2), dimana n 

menyatakan jumlah responden 

Jika rhitung> r 0,05= Valid 

Jika rhitung≤ r 0,05= TidakValid 

Pada penelitian ini untuk melakukan uji validitas terhadap angket, peneliti 

melakukan perhitungan menggunakan Microsoft Excel. Berikut hasil uji validitas 

intrumen yang telah dilakukan oleh peneliti sebagai berikut : 

Tabel 3.5 

Hasil Uji Validitas Variabel Sikap Berwirausaha, Norma Subjektif,  

Kontrol Perilaku dan Intensi Berwirausaha 

Sikap Berwirausaha (X1) Kontrol Perilaku (X3) 

No 

Item 
rhitung rtabel Ket 

No 

Item 
rhitung rtabel Ket 

1 0,909 0,361 Valid 20 0,895 0,361 Valid 

2 0,751 0,361 Valid 21 0,897 0,361 Valid 

3 0,333 0,361 Tidak Valid 22 0,322 0,361 Tidak Valid 

4 0,886 0,361 Valid 23 0,878 0,361 Valid 

5 0,901 0,361 Valid 24 0,858 0,361 Valid 

6 0,880 0,361 Valid 25 0,502 0,361 Valid 

7 0,933 0,361 Valid 26 0,837 0,361 Valid 

8 0,950 0,361 Valid 27 0,639 0,361 Valid 

9 0,908 0,361 Valid 28 0,869 0,361 Valid 

10 0,945 0,361 Valid 29 0,827 0,361 Valid 

Norma Subjektif (X2) Intensi Berwirausaha (Y) 

No 

Item 
rhitung rtabel Ket 

No 

Item 
rhitung rtabel Ket 

11 0,606 0,361 Valid 30 0,755 0,361 Valid 

12 0,797 0,361 Valid 31 0,691 0,361 Valid 

13 0,721 0,361 Valid 32 0,584 0,361 Valid 

14 0,651 0,361 Valid 33 0,592 0,361 Valid 

15 0,765 0,361 Valid 34 0,725 0,361 Valid 

16 0,799 0,361 Valid 35 0,832 0,361 Valid 

17 0,696 0,361 Valid 36 0,564 0,361 Valid 

18 0,348 0,361 Tidak Valid 37 0,740 0,361 Valid 

19 0,806 0,361 Valid 38 0,809 0,361 Valid 

 39 0,666 0,361 Valid 

(Sumber: Lampiran A) 
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Tabel 3.6 

Rekapitulasi Uji Validitas 

Variabel Item Tidak Valid Valid 

Sikap Berwirausaha (X1) 10 1 9 

Norma Subjektif (X2) 9 1 8 

Kontrol Perilaku (X3) 10 1 9 

Intensi Berwirausaha (Y) 10 0 10 

Jumlah 39 3 36 

(Sumber: Lampiran A) 

Berdasarkan tabel 3.6 di atas, dari total 39 item pernyataan pada 

angket uji validitas jumlah item yang tidak valid sebanyak 3 item sedangkan 

yang valid sebanyak 36 item. Maka butir pernyataan yang digunakan dalam 

angket penelitian sebanyak 36 item. 

4. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah suatu angka indeks yang menunjukkan konsistensi 

suatualat pengukur di dalam mengukur gejala yang sama. Seperti yang yang 

dipaparkan oleh Arikunto (2011:221) menyatakan bahwa “reabilitas 

menunjuk pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena intrumen 

tersebut sudah baik”. Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila 

digunakan beberapa kali mengukur objek yang sama , akan menghasilkan 

data yang sama. (Sugiyono, 2015:173) Secara prinsip reliabilitas 

mencerminkan konsistensi suatu pengukuran. Reliabilitas yang tinggi 

menunjukkan bahwaindikator-indikator mempunyai konsistensi yang tinggi 

dalam mengukur variable latennya. Dalam penelitian ini, pengujian 

reliabilitas menggunakan. Rumus Alpha Cronbach yang dinyatakan dalam 

rumus sebagai berikut : 

r11=  [
𝑛

(𝑛−1)
] [1 −

∑ 𝜎2
𝑏

𝜎2
𝑡

] 

(Arikunto, 2015:122) 
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         Keterangan : 

r11 : Realibilitas yang dicari 

n : Banyak item/butir pertanyaan atau banyaknya soal 

∑ 𝜎 2
𝑏
 : Jumlah varians dari tiap intrumen 

𝜎 2
𝑡
 : Varians total 

Setelah diperoleh r11 tersebut kemudian di konsultasikan dengan 

nilai rtabel dengan taraf signifikan 5%. Koefisien Alpha Cronbach 

merupakan statistik uji yang paling umum digunakan para peneliti untuk 

menguji realibilitas suatu instrument penelitian.  

Dengan menggunakan taraf signifikan ∝= 0,05 yang artinya 

peluang membuat kesalahan sebesar 5%, dengan taraf kepercayaan sebesar 

95%. Berikut merupakan kriteria pengujian intrumen : 

Jika rhitung > r table , maka angket tersebut reliabel 

Jika rhitung ≤ r tabel  , maka angket tersebut tidak reliabel 

Dalam melakukan uji reliabilitas peneliti melakukan perhitungan 

secara manual sesuai dengan rumus di atas menggunakan Microsoft Excel. 

Berikut hasil uji reliabilitas yang dilakukan terhadap masing masing butir 

pertanyaan yang dikerjakan oleh 30 siswa : 

Tabel 3.7 

Hasil Pengujian Reliabilitas Instrumen Angket 

Data R Hitung R Tabel Keterangan 

Angket 0,978 0,361 Reliabel 

(Sumber: Lampiran A) 

Dilihat dari tabel 3.10 instrumen penelitian dinyatakan reliabel. Artinya 

instrumen angket yang digunakan dapat dipercaya untuk menghasilkan skor 

yang ajeg dan relatif tidak berubah walaupun diujikan pada situasi yang 

berbeda-beda. 
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E. Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

1. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik inferensial 

lebih tepatnya statistik parametris. Statistik inferensial, adalah teknik 

statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya 

diberlakukan untuk populasi. (Sugiyono, 2015:209). Dalam penelitian 

ini ada beberapa analisi yang dilakukan untuk menjawab diterima atau 

ditolaknya hipotesis yang telah disusun sebelumnya. Analisis yang 

dilakukan diantaranya analisis deskriptif, uji asumsi klasik 

(normalitas, linearitas, multikolonieritas, dan heterokedastisitas), uji 

homogenitas, uji regresi linier multipel dan uji independent t test. 

a. Analisis Deskriptif Variabel 

Teknik analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan Sikap 

Berwirausaha (X1), Norma Subjektif (X2), Kontrol Perilaku (X3), dan 

Intensi Berwirausaha (Y). Adapun proses yang dilakukan dalam 

analisisnya adalah sebagai berikut : 

1) Mentabulasi jawaban responden terkait gambaran karakteristik 

siswa berdasarkan usia, gender, pengalaman berwirausaha dan 

pekerjaan orang tua. 

2) Mentabulasi jawaban responden untuk setiap angket kedalam 

format berikut : 

Tabel 3.8 

Format Tabulasi Jawaban Responden 

No.Responden 
Indikator 1 Indikator 2 Indikator… 

Skor 

Total 

1 2 3 ∑ 4 5 6 ∑ 7 8 … ∑ ∑ 1 - 

              

 

2) Menentukan kriteria penilaian untuk setiap variabel dengan terlebih 

dahulu menetapkan : 
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a) Skor tertinggi dan skor terendah berdasarkan hasil tabulasi 

jawaban responden untuk setiap indikator maupun secara 

keseluruhan 

b) Rentang Kelas = skor tertinggi – skor terendah 

c) Banyak kelas interval ada 3 yaitu rendah, sedang, dan tinggi. 

d) Panjang kelas interval = 
𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠

3
 

e) Menetapkan interval untuk setiap kriteria penilaian. 

3) Menentukan distribusi frekuensi baik untuk gambaran umum 

maupun indikator-indikator dari setiap variabel dengan format sbb: 

Tabel 3.9 

Format Distribusi Frekuensi Variabel/Indikator 

Kriteria Penilaian Interval  Frekuensi Persentase (%) 

Rendah    

Sedang     

Tinggi    

Jumlah   

 

4) Menginterpretasikan hasil distribusi frekuensi untuk mengetahui 

gambaran dari setiap variabel baik secara keseluruhan maupun untuk 

setiap indikator 

Tabel 3.10 

Kriteria Penjabaran Variabel 

Variabel Indikator Kriteria 

Rendah Sedang Tinggi 

Intensi 

Berwirausaha

(Y) 

 Siswa memiliki 

niat/intensi yang 

rendah dalam 

berwirausaha 

Siswa memiliki 

niat/intensi yang 

cukup dalam 

berwirausaha 

Siswa memiliki 

niat/intensi yang  

tinggi dalam 

berwirausaha 

Memilih jalur 

usaha mandiri 

daripada 

bekerja pada 

orang lain 

Siswa memiliki 

niat/intensi yang 

rendah untuk 

memilih jalur 

usaha sendiri 

Siswa memiliki 

niat/intensi yang 

cukup untuk 

memilih jalur 

usaha sendiri 

Siswa memiliki 

niat/intensi yang  

tinggi untuk 

memilih jalur 

usaha sendiri 

Memilih karir 

sebagai 

wirausahawan 

Siswa memiliki 

niat/intensi yang 

rendah untuk 

memilih karir 

Siswa memiliki 

niat/intensi yang 

cukup untuk 

memilih karir 

Siswa memiliki 

niat/intensi yang  

tinggi untuk 

memilih karir 
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Variabel Indikator Kriteria 

Rendah Sedang Tinggi 

sebagai 

wirausahawan 

sebagai 

wirausahawan 

sebagai 

wirausahawan 

Keinginan 

menjadi 

pemilik usaha 

Siswa memiliki 

niat/intensi yang 

rendah untuk 

menjadi pemilik 

usaha 

Siswa memiliki 

niat/intensi yang 

cukup untuk 

menjadi pemilik 

usaha 

Siswa memiliki 

niat/intensi yang  

tinggi untuk 

menjadi pemilik 

usaha 

Keinginan 

memperoleh 

keuntungan 

melalui usaha 

sendiri 

Siswa memiliki 

niat/intensi yang 

rendah untuk 

memperoleh 

keuntungan 

melalui usaha 

sendiri 

Siswa memiliki 

niat/intensi yang 

cukup rendah 

untuk 

memperoleh 

keuntungan 

melalui usaha 

sendiri 

Siswa memiliki 

niat/intensi yang  

tinggi untuk 

memperoleh 

keuntungan 

melalui usaha 

sendiri 

Suka 

mengontrol 

waktu dalam 

kerja dan suka 

membuat 

keputusan 

bisnis 

Siswa memiliki 

niat/intensi yang 

rendah untuk 

mengontrol waktu 

dalam kerja dan 

suka membuat 

keputusan bisnis 

Siswa memiliki 

niat/intensi yang 

cukup untuk 

mengontrol waktu 

dalam kerja dan 

suka membuat 

keputusan bisnis 

Siswa memiliki 

niat/intensi yang  

tinggi untuk 

mengontrol waktu 

dalam kerja dan 

suka membuat 

keputusan bisnis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sikap 

Berwirausaha 

(X1) 

 Siswa memiliki 

keyakinan yang 

rendah dalam 

berwirausaha 

Siswa memiliki 

keyakinan yang 

cukup dalam 

berwirausaha 

Siswa memiliki 

keyakinan yang  

tinggi dalam 

berwirausaha 

Keyakinan 

terhadap 

adanya 

keuntungan 

berwirausaha, 

Siswa memiliki 

keyakinan yang 

rendah terhadap 

adanya 

keuntungan 

berwirausaha 

Siswa memiliki 

keyakinan yang 

cukup terhadap 

adanya 

keuntungan 

berwirausaha 

Siswa memiliki 

keyakinan yang  

tinggi terhadap 

adanya 

keuntungan 

berwirausaha 

Pandangan 

positif 

mengenai 

kegagalan 

usaha 

Siswa memiliki 

keyakinan yang 

rendah terhadap 

pandangan positif 

mengenai 

kegagalan usaha 

Siswa memiliki 

keyakinan yang 

cukup terhadap 

pandangan positif 

mengenai 

kegagalan usaha 

Siswa memiliki 

keyakinan yang  

tinggi terhadap 

pandangan positif 

mengenai 

kegagalan usaha 

Keyakinan 

bahwa 

berwirausaha 

dapat 

menambah 

pengetahuan 

Siswa memiliki 

keyakinan yang 

rendah bahwa 

dengan 

berwirausaha 

dapat menambah 

Siswa memiliki 

keyakinan yang 

cukup dalam 

berwirausaha 

bahwa dengan 

berwirausaha 

Siswa memiliki 

keyakinan yang  

tinggi bahwa 

dengan 

berwirausaha 

dapat menambah 
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Variabel Indikator Kriteria 

Rendah Sedang Tinggi 

dan 

memperluas 

wawasan 

pengetahuan dan 

memperluas 

wawasan 

dapat menambah 

pengetahuan dan 

memperluas 

wawasan 

pengetahuan dan 

memperluas 

wawasan 

Keyakinan 

bahwa 

wirausaha 

dapat 

membuka 

peluang usaha 

Siswa memiliki 

keyakinan yang 

rendah bahwa 

wirausaha dapat 

membuka peluang 

usaha 

Siswa memiliki 

keyakinan yang 

cukup bahwa 

wirausaha dapat 

membuka peluang 

usaha 

Siswa memiliki 

keyakinan yang  

tinggi bahwa 

wirausaha dapat 

membuka peluang 

usaha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norma 

Subjektif 

(X2) 

 Siswa memiliki 

dukungan yang 

kurang dalam 

memulai 

wirausaha 

Siswa  memiliki 

dukungan yang 

cukup dalam 

memulai 

wirausaha 

Siswa memiliki 

dukungan yang 

tinggi dalam 

memulai 

wirausaha 

Keyakinan 

peran keluarga 

dalam 

memulai usaha 

Siswa memiliki 

dukungan yang 

kurang dari 

keluarga dalam 

memulai 

wirausaha 

Siswa  memiliki 

dukungan yang 

cukup dari 

keluarga dalam 

memulai 

wirausaha 

Siswa memiliki 

dukungan yang 

tinggi dari 

keluarga dalam 

memulai 

wirausaha 

Keyakinan 

dukungan 

teman dalam 

usaha 

Siswa memiliki 

dukungan yang 

kurang dari teman 

dalam memulai 

wirausaha 

Siswa  memiliki 

dukungan yang 

cukup dari teman 

dalam memulai 

wirausaha 

Siswa memiliki 

dukungan yang 

tinggi dari teman 

dalam memulai 

wirausaha 

Keyakinan 

dukungan 

dalam usaha 

dari orang 

yang dianggap 

penting 

Siswa memiliki 

dukungan yang 

kurang dari orang 

yang dianggap 

penting dalam 

memulai 

wirausaha 

Siswa  memiliki 

dukungan yang 

cukup dari orang 

yang dianggap 

penting dalam 

memulai 

wirausaha 

Siswa memiliki 

dukungan yang 

tinggi dari orang 

yang dianggap 

penting dalam 

memulai 

wirausaha 

Kontrol 

Perilaku (X3) 

 Siswa memiliki 

keyakinan akan 

faktor pendukung 

yang rendah 

dalam memulai 

usaha 

Siswa memiliki 

keyakinan akan 

faktor pendukung 

yang cukup dalam 

memulai usaha 

Siswa memiliki 

keyakinan akan 

faktor pendukung 

yang  tinggi 

dalam memulai 

usaha 

Kepercayaan 

diri akan 

kemampuan  

Siswa memiliki 

kepercayaan diri 

akan kemampuan  

Siswa memiliki 

kepercayaan diri 

akan kemampuan  

Siswa memiliki 

kepercayaan diri 

akan kemampuan  
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Variabel Indikator Kriteria 

Rendah Sedang Tinggi 

memulai serta 

mengelola 

usaha, 

memulai serta 

mengelola usaha 

yang rendah 

memulai serta 

mengelola usaha 

yang cukup 

memulai serta 

mengelola usaha 

yang tinggi 

Memiliki jiwa 

kepemimpinan 

dalam 

berwirausaha 

Siswa memiliki 

jiwa 

kepemimpinan 

yang rendah 

dalam memulai 

usaha 

Siswa memiliki 

jiwa 

kepemimpinan 

yang cukup dalam 

memulai usaha 

Siswa memiliki 

jiwa 

kepemimpinan 

yang  tinggi 

dalam memulai 

usaha 

Keyakinan 

sukses dalam 

berwirausaha 

Siswa memiliki 

keyakinan sukses 

dalam 

berwirausaha 

yang rendah 

Siswa memiliki 

keyakinan sukses 

dalam 

berwirausaha 

yang cukup 

Siswa memiliki 

keyakinan sukses 

dalam 

berwirausaha 

yang tinggi 

 

b. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik pada penelitian ini menggunakan software statistik 

Statistical Program for Sosial Science (SPSS) v.21. Penelitian ini 

menggunakan analisis regresi linier multipel, maka dari itu ada 

beberapa asumsi klasik yang harus dipenuhi agar penurunan analisis 

regresi linier berganda dapat digunakan dalam penelitian. Uji asumsi 

klasik yang akan digunakan adalah sebagai berikut: 

1) Uji Normalitas 

Menurut Imam Ghozali (2016:154) menjelasakan uji 

normalitas adalah sebagai berikut: “Uji normalitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam suatu model regresi, variabel pengganggu 

atau residual memiliki distribusi normal.” Uji normalitas 

diperlukan karena semua perhitungan statistik parametris 

menggunakan asumsi adanya sebaran data yang normal. Dalam 

penelitian ini menggunakan statistik parametris, maka data 

padasetiap variabel harus diuji terlebih dahulu normalitasnya. Bila 

data setiap variabel tidak normal, maka pengujian hipotesis tidak 

bisa menggunakan statistic parametris. Uji statistik sederhana yang 

sering digunakan untuk menguji asumsi normalitas adalah dengan 
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menggunakan uji normalitas dari Kolmogorov Smirnov. Metode 

pengujian normal tidaknya distribusi data dilakukan dengan 

melihat nilai signifikansi variabel, jika signifikan lebih besar dari 

alpha 5%, maka menunjukkan distribusi data normal. 

Caranya adalah menentukan terlebih dahulu hipotesis 

pengujian yaitu 

- Hipotesis nol (H0) : data terdistribusi secara normal 

- Hipotesis alternatif (Ha) : data tidak terdistribusi secara normal.  

Dalam uji ini pedoman yang digunakan dalam pengambilan 

keputusan dapat dilihat dari: 

- Nilai Sig atau signifikan atau probabilitas < 0,05maka distribusi 

data adalah tidak normal. 

- Nilai Sig atau signifikan atau probabilitas > 0,05 maka distribusi 

data adalah normal. 

2) Uji Linearitas 

Uji liniearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel 

mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan 

(Ghozali, 2006:152). Uji ini biasanya digunakan sebagai prasyarat 

dalam analisis korelasi atau regresi linier. Dua variabel dikatakan 

mempunyai hubungan yang linier bila nilai Sig. Deviation from 

Linearity > 0,05. 

3) Uji Multikolonieritas  

Menurut Imam Ghozali (2016:103) menjelaskan mengenai uji 

multikolonieritas sebagai berikut: “Uji Multikolonieritas bertujuan 

untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi 

antar variabel bebas (independen)”. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika 

variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini 

tidak ortogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen 
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yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan 

nol. 

Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan Variance 

Infation Factor (VIF). Nilai tolerance yang rendah sama dengan 

nilai VIF yang tinggi (karena VIF = 1/tolerance). Dasar pengambilan 

keputusan uji Multikolinieritas sebagai berikut: 

Jika Tolerance >0,10, VIF < 10  maka tidak terjadi multikolinieritas 

Jika Tolerance <0,10, VIF > 10 maka terjadi multikolinieritas 

Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya 

multikolonieritas adalah dengan menggunakan variance inflation 

faktors(VIF) : 

VIF = 
𝟏

𝟏−𝑹𝟐 

(Ghozali, 2016:103) 

4) Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Imam Ghozali (2016:134) menjelaskan mengenai uji 

heteroskedastisitas sebagai berikut: “Uji Heteroskedastisitas bertujuan 

menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance 

dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance 

dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka 

disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah Homoskedastisitas atau tidak terjadi 

Heteroskedastisitas.” 

Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam 

penelitian ini dilakukan dengan melihat Grafik Scatterplot Model yang 

bebas dari heteroskedastisitas memiliki grafik Scatterplot dengan pola 

titik yang menyebar dan tidak membentuk pola tertentu. Dalam 

penelitian ini, menggunakan bantuan program SPSS v.21 untuk 

melakukan uji heteroskedastisitas dengan cara melihat nilai prediksi 

variabel terikat (SRESID) dengan variabel residual (ZPRED). 
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5) Uji Homogenitas 

Dalam statistik Uji Homogenitas digunakan untuk mengetahui varian 

dari beberapa populasi sama atau tidak. Uji ini dilakukan sebagai 

prasyarat dalam analisis Independent Sample t Test dan Anova. 

Dasar pengambilan keputusan dalam uji homogenitas adalah : 

1. Jika nilai signifikan < 0,05, maka dikatakan bahwa varian dari 

dua atau lebih kelompok populasi data adalah tidak sama atau 

data tidak homogen. 

2. Jika nilai signifikan > 0,05, maka dikatakan bahwa varian dari 

dua atau lebih kelompok populasi data adalah sama atau data 

homogen. 

c. Analisis Regresi Linier Multipel 

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi linier multipel. Model analisis regresi linier multipel ini merupakan 

studi mengenai ketergantungan variabel terikat (dependen) dengan satu 

atau lebih variabel bebas (independen) yang berfungsi untuk menguji 

pengaruh dari dua atau lebih variabel independen terhadap variabel 

dependen. Dalam penelitian ini analisis regresi linear multipel berfungsi 

untuk menguji pengaruh sikap berperilaku, norma subjektif dan kontrol 

perilaku terhadap intensi berwirausaha. Menurut Sugiyono (2015:267) 

rumus yang digunakan dalam analisis regresi linier multipel adalah sebagai 

berikut : 

Y`= a  +  b1X1 + b2X2 + b3X3 

(Sugiyono, 2017:183) 

 

 

Keterangan : 

Y = Intensi berwirausaha 

a = Konstanta 

b1 = Koefisien regresi dari Sikap Berwirausaha 

b2 = Koefisien regresi dari Norma Subyektif 
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b3 = Koefisien regresi dari Kontrol Perilaku 

X1 = Sikap Berwirausaha 

X2 = Norma Subyektif 

X3 = Kontrol Perilaku 

2. Pengujian Hipotesis 

Langkah awal dalam melakukan sebuah penelitian adalah dengan 

melakukan pengujian hipotesis. Adapun pengertian dari hipotesis yang 

dikemukakan oleh Sugiyono (2012:224) bahwa “hipotesis diartikan 

sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. 

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini, dilakukan menggunakan 

uji keberartian regresi linier multipel (uji F) dan uji keberartian koefisien 

regresi (uji t). Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat 

signifikansi pengaruh sikap berwirausaha, norma subjektif dan kontrol 

perilaku yang dipersepsikan secara parsial dan simultan terhadap 

kepatuhan dan menarik kesimpulan diterima atau ditolaknya pengujian. 

a. Uji Keberartian Regresi Linier Multipel (Uji Statistik F) 

Menurut Imam Ghozali (2016:96) uji statistik F digunakan 

untuk menunjukkan apakah semua variabel independen/bebas yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen/terikat. Adapun perumusan hipotesis 

statistik sebagai berikut : 

H0 : regresi tidak berarti 

H1 : regresi berarti 

Adapun rumusan untuk menguji signifikansi dengan membandingkan 

Fhitung dengan Ftabel : 

Fhitung =
𝐽𝐾𝑟𝑒𝑔/𝑘

𝐽𝐾𝑟𝑒𝑠/(𝑛−1−𝑘)
 

(Sudjana, 2005:91) 

Keterangan : 

JKreg : Jumlah Kuadrat Regresi 

JKres : Jumlah Kuadrat Residu (sisa) 
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n : jumlah responden 

k : jumlah variable bebas 

Setelah menghitung nilai Fhitung selanjutnya membandingkan 

nilai  Fhitung dengan Ftabel = F{(1-0,05) (dk pembilang = m), (dk 

penyebut = n-k-1)}. Kriteria yang digunakan untuk mengambil 

keputusan adalah jika, 

Fhitung > Ftabel , maka H0 ditolak, artinya regresi berarti 

Fhitung < Ftabel , maka H0 diterima, artinya regresi tidak berarti 

b. Uji Keberartian Koefisien Regresi (Uji t) 

Menurut Imam Ghozali (2016:97) uji statistik t pada dasarnya 

menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. 

Pengujian hipotesis disini dilakukan untuk menguji ada atau 

tidaknya pengaruh antara variabel independen yaitu sikap 

berwirausaha, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang 

dipersepsikan terhadap variabel dependen yaitu intensi berwirausaha 

siswa SMK. Pengujian dilakukan dengan terlebih dahulu 

memformulasikan hipotesis nol (H0) dan hipotesis alternative (Ha). 

Hipotesis nol (H0) menyatakan bahwa variabel X tidak berpengaruh 

terhadap vaiabel Y, sedangkan untuk hipotesis alternative (Ha) 

menyatakan bahwa variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. 

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah hipotesis 

asosiatif karena membahas tentang hubungan antara dua variabel atau 

lebih, serta menilai seberapa besar hubungan yang dimiliki antara 

variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun rumusan 

hipotesis asosiatif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Untuk variabel Sikap Berwirausaha (X1) 

H01 : β1 = 0 tidak terdapat pengaruh Sikap Berwirausaha terhadap 

Intensi Berwirausaha 
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Ha1 : β1 > 0  terdapat  pengaruh  positif Sikap Berwirausaha 

terhadap Intensi Berwirausaha 

2) Untuk variabel Norma Subjektif (X2) 

H02 : β2 = 0 tidak terdapat pengaruh Norma Subjektif terhadap 

Intensi Berwirausaha 

Ha2 : β2 > 0 terdapat  pengaruh  positif Norma Subjektif terhadap 

Intensi Berwirausaha 

3) Untuk Variabel Kontrol Perilaku (X3) 

H03 : β3 = 0  tidak terdapat pengaruh Kontrol Perilaku terhadap 

Intensi Berwirausaha 

Ha3 : β3 > 0 terdapat  pengaruh  positif Kontrol Perilaku terhadap 

Intensi Berwirausaha 

Adapun rumus yang digunakan untuk menguji keberartian koefisien 

regresi adalah sebagai berikut : 

ti= 
𝑏𝑖

𝑆𝑏𝑖
 

(Sudjana, 2005:91) 

Keterangan : 

ti : Nilai keberartian koefisien regresi 

bi : Nilai variabel bebas Xi 

Sbi : Galat baku koefisien regresi Sbi 

Kriteria : 

Jika thitung > ttabel , maka Ho ditolak 

Jika thitung  < ttabel , maka Ho diterima 

 

c. Uji Independent Sample t Test 

Independen Sampel t Test adalah uji komparatif atau uji beda untuk 

mengetahui adakah perbedaan mean atau rerata yang bermakna antara 2 

kelompok bebas yang berskala data interval/rasio. Dua kelompok bebas 

yang dimaksud di sini adalah dua kelompok yang tidak berpasangan, 

artinya sumber data berasal dari subjek yang berbeda. Misal Kelompok 
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Kelas A dan Kelompok kelas B, di mana responden dalam kelas A dan 

kelas B adalah 2 kelompok yang subjeknya berbeda. Bandingkan dengan 

nilai pretest dan posttest pada kelas A, di mana nilai pretest dan posttest 

berasal dari subjek yang sama atau disebut dengan data berpasangan. Uji 

ini dilakukan pada variabel moderator yang terkait dengan faktor 

demografi yang terdiri dari usia, gender, pengalaman berwirausaha, dan 

pekerjaan orang tua.  

Adapun rumusan hipotesis komparatif dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

H01 : µ1 = µ2 tidak terdapat perbedaan rata rata 

Ha1 : µ1 ≠ µ2 terdapat  perbedaan rata rata 

Adapun rumus yang digunakan adalah: 

 

t = 
𝑋−µ₀

𝑠

√𝑛

 

 

(Sugiyono, 2015:250) 

Keterangan :  

t : nilai t yang dihitung 

X : nilai rata-rata 

µ₀ : nilai yang dihipotesiskan 

s : simpangan baku sampel 

n : jumlah anggota sampe 


