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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Penelitian ini meneliti pengaruh pengetahuan kewirausahaan terhadap 

technopreneurship intention dimoderasi oleh  self efficacy dan literasi digital pada 

siswa SMK di Jakarta timur. Terdapat satu variabel penelitian eksogen yaitu 

pengetahuan kewirausahaan (X1) meliputi pengetahuan (X1.1), keterampilan 

(X1.2), sikap dan karakter pribadi (X1.3), selanjutnya variabel endogen yaitu 

technopreneurship intention (Y) meliputi desires (Y1), preferences (Y2), plans 

(Y3), behaviour expectancies (Y4). Penelitian ini juga menambahkan dua variabel 

moderasi yaitu self-efficacy (M1) meliputi magnitude (M1), generality (M2), dan 

streght (M3) dan literasi digital (M2) meliputi Functional skill and beyond (M2.1), 

Creativity (M2.2), Collaboration (M2.3), Communication (M2.4), The ability to 

find and select information (M2.5), Critical thinking and evaluation (M2.6), 

Cultural and social understanding (M2.7), E-Safety (M2.8).. Responden dalam 

penelitian ini yaitu siswa SMK Negeri di Jakarta Timur. 

Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu kurang dari satu tahun mulai dari 

agustus 2021 sampai juli 2022, maka metode yang dipakai yaitu cross sectional. 

Metode penelitian cross sectional merupakan metode di mana data yang 

dikumpulkan hanya sekali dalam kurun waktu tertentu, mungkin selama beberapa 

hari, minggu atau bulan, untuk menjawab pertanyaan penelitian, sehingga 

penelitian ini seringkali disebut penelitian sekali bidik atau one snapshot. 

3.2 Metode Penelitian 

3.2.1 Jenis Penelitian dan Metode yang Digunakan 

Berdasarkan variabel-variabel yang diteliti, maka jenis penelitian ini yaitu 

penelitian deskriptif dan verifikatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian untuk 

menggambarkan sesuatu, biasanya karakteristik kelompok yang relevan, seperti 

konsumen, penjual, organisasi, atau daerah pasar (Maholtra, 2015). Hasil akhir dari 

penelitian ini biasanya berupa tipologi atau pola-pola mengenai fenomena yang 

sedang dibahas. Tujuan dari penelitian deskriptif diantaranya untuk 
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menggambarkan mekanisme sebuah proses dan menciptakan seperangkat kategori 

atau pola (Priyono, 2016). Melalui jenis penelitian deskriptif maka dapat diperoleh 

gambaran mengenai minat  responden mengenai technopreneurship intention, serta 

gambaran pengetahuan kewirausahaan, literasi digital, dan self-efficacy pada SMK 

di Jakarta timur.  

Penelitian verifikatif merupakan penelitian yang dilaksanakan untuk 

menguji kebenaran ilmu-ilmu yang telah ada, berupa konsep, prinsip, prosedur, 

dalil maupun praktek dari ilmu itu sendiri. Tujuan dari penelitian verifikatif dalam 

penelitian ini untuk memperoleh kebenaran dari sebuah hipotesis yang 

dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan, mengenai pengaruh Pengaruh 

pendidikan kewirausahaan terhadap technopreneurship intention, melalui self 

efficacy dan literasi digital, pada siswa SMK di Jakarta timur. Berdasarkan jenis 

penelitiannya yaitu penelitian deskriptif dan verifikatif yang dilaksanakan melalui 

pengumpulan data dilapangan, maka metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode explanatory survey. Metode explanatory survey 

dilakukan melalui kegiatan pengumpulan informasi menggunakan kuesioner 

dengan tujuan untuk mengetahui pendapat dari sebagian populasi yang diteliti 

terhadap penelitian. Explanatory survey dilakukan untuk memperoleh fakta-fakta 

dari gejala- gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik 

tentang intuisi sosial, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok ataupun suatu 

daerah. Penelitian yang menggunakan metode ini akan mendapatkan informasi dari 

populasi dan dikumpulkan langsung di tempat kejadian secara empirik dengan 

tujuan untuk mengetahui pendapat dari sebagian populasi terhadap objek yang 

sedang diteliti 

3.2.2 Operasional Variabel 

Variabel harus didefinisikan secara operasional agar lebih mudah dicari 

hubungannya antara satu variabel dengan lainnya dan pengukurannya. 

Operasionalisasi variabel akan mempermudah dalam menentukan pengukuran 

hubungan antar variabel yang masih bersifat konseptual. Penelitian yang dilakukan 

meliputi tiga variabel, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel perantara 

di antaranya:  
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1. Variabel eksogen (X) adalah Pengetahuan kewirausahaan meliputi 

pengetahuan, keterampilan ,dan  sikap dan karakter pribadi , 

2. Variabel endogen (Y) adalah minat berwirausaha meliputi desires, preferences 

, plans ,dan behaviour expectancies . 

3. Variabel moderasi (M1) adalah self-efficacy meliputi magnitude, generality, 

dan streght. 

4. Variabel moderasi  (M2) adalah literasi digital  meliputi Functional skill and 

beyond, Creativity, Collaboration, Communication, The ability to find and 

select information , Critical thinking and evaluation , Cultural and social 

understanding , E-Safety 

 

Penjabaran operasionalisasi dari variabel-variabel yang diteliti dapat dilihat 

pada table 3.1 oprasionalisasi variabel di bawah ini 

 

Tabel 3.1  

Operasionalisasi Variabel 

Variabel Subvariabel Indikator Ukuran Skala No.Item 

1 2 3 4 5 6 

Pengetahuan 

kewirausahaan 

(X1) 

Pengetahuan 

kewirausahaan 

merupakan  

pemahaman 

seseorang 

terhadap 

wirausaha dengan 

berbagai karakter 

positif, kreatif, 

dan inovatif 

dalam 

mengembangkan 

peluang-peluang 

usaha menjadi 

kesempatan usaha 

Entrepreneurial 

awareness 

education  

(X1.1) 

Keinginan  

 

 

Keyakinan siswa 

untuk 

berwirausaha 

Likert  1 

kedewasaan Harapan siswa 

untuk 

berwirausaha 

Likert  2 

Education for 

startup 

(X1.2) 

Risk taker 

(keterampilan 

mengambil 

resiko) 

Kemampuan siswa 

untuk melihat 

kemungkinan 

resiko yang 

muncul dalam 

berbisnis 

Likert  3 

innovative Kemampuan siswa 

untuk menemukan 

ide baru dalam 

berwirausaha 

Likert  4 
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Variabel Subvariabel Indikator Ukuran Skala No.Item 

1 2 3 4 5 6 

yang 

mnguntungkan 

dirinya dan 

masyarakat atau 

konsumennya. 

(Kuntowicaksono, 

2012) 

 

Change 

oriented 

Kemampuan siswa 

pada pembaharuan 

ide-ide yang 

menarik 

Likert  5 

Education for 

entrepreneurial 

dynamic 

(X1.3) 

Desire for 

responsibility 

Keyakinan siswa 

menjalankan 

tanggungjawa 

sebagai seorang 

wirausaha 

Likert  6 

Confidence in 

their ability to 

success 

Kepercayaan diri 

siswa terhadap 

kemampuan nya 

sendiri untuk 

berwirausaha 

Likert  7 

 Continuining 

education for 

entrepreneurship 

(X1.4) 

 

 

 

 

 

(Fayolle & 

Liñán, 2014) 

Future 

orientation 

Keinginan siswa 

untuk melanjutkan 

Pendidikan 

ketahap selajutnya 

untuk menjadi 

wirausaha yang 

sukses 

Likert  8 

Value of 

achievement 

over money 

Kepedulian siswa 

terhadap kejujuran 

berusaha sebagai 

bahan 

pembelajaran 

(prestasi) 

Likert  9 

Technopreneur 

intention 

(Y) 

Technopreneurial 

intentions are a 

state of mind 

which directs and 

guides the actions 

of the individual 

toward the 

development, and 

the 

implementation of 

new technology 

business concepts. 

Konsep ini 

menekankan pada 

Desires  

(Y1) 

Kemauan keras 

untuk mencapai 

tujuan hidup 

dan keutuhan 

hidup 

Kemauan siswa 

untuk mencapai 

tujuan hidup dan 

keutuhan hidup 

Likert  10 

Keyakinan kuat 

atas kekuatan 

diri bahwa 

dirinya mampu 

untuk 

berwirausaha 

berbasis 

teknologi 

 

Keyakinan siswa 

atas kekuatan 

dirinya bahwa 

dirinya mampu 

untuk 

berwirausaha 

berbasis teknologi 

Likert  11 
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Variabel Subvariabel Indikator Ukuran Skala No.Item 

1 2 3 4 5 6 

keadaan individu 

yang mengarah 

kepada peilaku 

inovatif dan 

kreatif yang 

berbasis 

teknologi. 

(Soomro & Shah, 

2021) 

Sikap jujur dan 

bertanggung 

dalam 

berwirausaha 

 

Kejujuran dan 

tanggungjawab 

siswa dalam 

berwirausaha 

Likert  12 

Preferences 

(Y2) 

Ketahanan fisik 

dan mental 

Ketahanan fisik 

dan mental siswa 

untuk menciptakan 

sebuah usaha 

(produk) dimasa 

depan dengan 

memanfaatkan 

teknologi 

Likert  13 

Ketekunan dan 

keuletan 

Ketekunan dan 

keuletan untuk 

mengeksplor ide-

ide usaha/produk 

dengan 

memanfaatkan 

teknologi 

Likert  14 

Plans  

(Y3) 

Berorientasi 

kemasa depan 

Keseriusan siswa 

berorientasi untuk 

menjadi wirausaha 

yang berbasis 

teknologi 

Likert  15 

Pemikiran yang 

kreatif dan 

konstruktif 

Kemampuan siswa 

untuk berpikir 

kreatif dan 

konstruktif untuk 

menemukan atau 

memodifikasi 

produk sebagai 

perencanaan usaha 

di masa depan 

Likert  16 
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Variabel Subvariabel Indikator Ukuran Skala No.Item 

1 2 3 4 5 6 

Behaviour 

expectancies 

(Y4) 

 

 

 

 

(Vemmy, 2012) 

Mampu 

menghadapi 

rintangan untuk 

memulai dan 

menjalankan 

usaha sendiri 

Kemampuan siswa 

untuk mempelajari 

cara mengenal dan 

mengatasi 

kemungkinan 

resiko dalam 

usaha, 

 

Likert  17 

Self efficacy 

(M) 

Keyakinan  

individu  akan  

kemampuan 

mereka  

untuk melatih 

sejumlah  

ukuran 

pengendalian  

terhadap fungsi 

diri  mereka dan 

kejadian- 

kejadian di  

lingkungannya. 

(Anwar, 2009; 

Bandura, 

2010a). 

Magnitude 

(M1.1) 

Keyakinan pada 

tingkat kesulitan 

dalam 

berwirausaha 

Keyakinan dalam 

mengatasi 

kesulitan-kesulitan 

dalam 

berwirausaha 

Likert  18 

Menghindari 

situasi atau 

perilaku diluar 

batas 

kemampuannya 

Keyakinan untuk 

dapat menghindari 

situasi atau 

perilaku diluar 

batas 

kemampuannya 

Likert  19 

Strength 

(M1.2) 

Keyakinan 

terhadap 

kemampuannya 

Keyakinan siswa 

terhadap 

kemampuannya 

untuk 

berwirausaha 

Likert  20 

Kegigihan 

dalam berupaya 

mencapai tujuan 

untuk 

berwirausaha 

Kegigihan siswa 

dalam berupaya 

mencapai tujuan 

untuk 

berwirausaha 

Likert  21 

Generality 

(M1. 3) 

 

(Bandura, 

2010a) 

Memiliki 

wawasan yang 

luas tentang 

kewirausahaan 

Wawasan siswa 

tentang 

kewirausahaan 

Likert  22 

Mencoba 

kegiata-kegiatan 

berwirausaha 

secara sederhana 

Partisispasi siswa 

untuk memulai 

kegiatan 

berwirausaha 

Likert  23 

Literasi digital 

(M2) 

Functional skill 

and beyond 

(M2.1) 

Pengenalan 

dengan alat 

digital 

Pengenalan siswa 

terhadap alat-alat 

digital 

Likert  24 
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Variabel Subvariabel Indikator Ukuran Skala No.Item 

1 2 3 4 5 6 

kemampuan 

seseorang untuk 

memahami dan 

menggunakan 

informasi dalam 

bermacam bentuk 

yang dapat 

diakses melalui 

perangkat 

Komputer dari 

berbagai sumber 

yang sangat luas. 

(Gilster, 2006) 

 Keterjangkauan 

pemakaian alat-

alat digital 

Keterjangkauan 

siswa untuk 

menggunakan alat-

alat digital 

(ketersediaan akses 

untuk 

memakainnya) 

Likert  25 

Kesadaran akan 

copyright 

Kesadaran siswa 

terhadap copyright 

terhadap situs-situs 

di internet 

Likert  26 

Creativity 

(M2.2) 

 

Kreativitas 

terhadap 

produk 

Kreativitas siswa 

terhadap produk 

dalam berbagai 

model dengan 

memanfaatkan 

teknologi digital 

Likert  27 

Berpikir kreatif 

dan imajinatif 

Kemampuan 

berpikir kreatif dan 

imajinatif siswa 

terhadap 

pengembangan 

ide-ide dan 

mengeksplorasinya 

menggunakan 

teknologi digital 

Likert  28 

Collaboration 

(M2.3) 

 

Partisispasi 

untuk 

berdiskusi  

Partisipasi siswa 

untuk berdiskusi 

dalam ruang digital 

untuk membangun 

ide-ide kreatif 

Likert  29 

Communication 

(M2.4) 

 

Berkomunikasi 

melalui media 

teknologi digital 

Kemampuan siswa 

berkomunikasi 

yang efektif 

melalui media 

teknologi digital 

Likert  30 

Kemampuan 

memahami dan 

mengerti 

audiens 

Kemampuan siswa 

untuk memahami 

dan mengerti 

audies (sehingga 

Ketika 

Likert  31 
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Variabel Subvariabel Indikator Ukuran Skala No.Item 

1 2 3 4 5 6 

menghasilkan ide-

ide (produk) siswa 

dapat 

memperkirakan 

kebutuhan 

audies/pasar 

The Ability to 

find and   

select 

Information 

(M2.5) 

 

Kemampuan 

mencari dan 

menyeleksi 

informasi 

Kemampuan 

mencari informasi 

yang benar dari 

sumber terpercaya 

dan menyeleksi 

dengan hati-hati 

Likert  32 

Critical thinking 

and evaluation 

(M2.6) 

 

Kemampuan 

menganalisis 

dan berpikir 

kritis 

Kemampuan siswa 

untuk 

menganalisis, 

berkontribusi, dan 

menajamkan 

berpikir kritis saat 

berhadapan dengan 

informasi.  

Likert  33 

Cultural and 

social 

understanding 

(M2.7) 

 

Sejalan dengan 

konteks 

pemahaman 

sosial dan 

budaya 

Kemampuan siswa 

dalam 

mengeksplore 

informasi dan 

mengelolanya 

sejalan dengan 

pemahaman sosial 

dan budaya yang 

melekat pada 

pribadi siswa. 

Likert  34 

E-Safety 

(M2.8) 

 

 

 

 

 

(Hague & 

Payton, 2010) 

Menjamin 

keamanan saat 

pengguna  

bereksplorasi, 

berkreasi, 

berkolaborasi  

dengan 

teknologi 

digital 

Keamanan Ketika 

siswa melakukan 

pencarian, kreasi, 

dan proses 

eksplorasi dengan 

teknologi digital 

Likert 35 

 

3.2.3 Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data 

sekunder. Data primer merupakan data yang berasal sumber asli atau pertama. 

sedangkan data sekunder merupakan struktur data historis mengenai variabel yang 
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telah dikumpulkan dan dihimpun sebelumnya oleh pihak lain. Berikut ini 

merupakan penjelasan mengenai data primer dan sekunder: 

1. Data primer yaitu data yang berasal dari peneliti, khusus untuk mengatasi 

masalah penelitian. Teknik pengumpulan data primer dilakukan secara aktif 

dengan membagikan kuesioner kepada sejumlah responden sesuai dengan 

target sasaran yang dianggap dapat mewakili seluruh populasi data penelitian. 

Responden dari penelitian ini yaitu siswa-siswi SMK di Jakarta Timur. 

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang 

melakukan penenlitian dari sumber-sumber yang telah ada, biasanya diperoleh 

dari perpusatakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu. Pada penelitian 

ini, data sekunder bersumber dari studi pustaka melalui berbagai jurnal, artikel 

majalah pemasaran, maupun artikel yang diambil di internet yang disajikan. 

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat lebih 

jelas pada Tabel 3.2 Jenis dan Sumber Data sebagai berikut. 

Tabel 3.2 

Jenis dan sumber data 

 

No Data Jenis 

Data 

Sumber Data 

1 Tingkat entrepreneur 

intention siswa-siswi SMK 

di Jakarta Timur 

primer Hasil pengolahan kuesioner 

yang ditujukan kepada siswa 

SMK di  Jakarta timur  

2 Keterkaitan pengetahuan 

kewirausahaan dengan 

minat berwirausaha 

primer Hasil pengolahan kuesioner 

yang ditujukan kepada siswa 

SMK di  Jakarta timur 

3 Keterkaitan digital literacy 

dengan minat berwirausaha 

Primer  Hasil pengolahan kuesioner 

yang ditujukan kepada siswa 

SMK di  Jakarta timur 

4 Keterkaitan pengetahuan 

kewirausahaan dan digital 

literacy terhadap 

entrepreneur intention 

dengan dimoderasi self 

efficacy 

Primer  Hasil pengolahan kuesioner 

yang ditujukan kepada siswa 

SMK di  Jakarta timur 

5 Peringkat indeks 

entrepreneurship global 

negara 

Sekunder  https://thegedi.org/ 

6 Tingkat pengangguran 

terbuka menurut 

Sekunder  https://www.bps.go.id/ 
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Pendidikan tertinggi yang 

ditamatkan 

7 Perbedaan digital literacy 

dan computer literacy 

sekunder https://literasinusantara.com/ 

Sumber : hasil pengolahan berbagai sumber 

3.2.4 Populasi Sampel dan Teknik Sampel 

3.2.4.1 Populasi  

Populasi didefinisikan sebagai seperangkat unit analisis yang lengkap yang 

sedang diteliti. Populasi berkaitan dengan seluruh kelompok orang, peristiwa atau 

benda yang menjadi pusat perhatian peneliti untuk diteliti. Populasi perlu 

diidentifikasi secara tepat dan akurat sejak awal penelitan. Populasi yang tidak 

diidentifikasikan dengan baik, memungkinkan akan menghasilkan sebuah 

kesimpulan penelitian yang keliru. Hasil penelitian tersebut kemungkinan tidak 

akan memberikan informasi yang relevan karena tidak tepatnya penentuan 

populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa siswi kelas XI SMK Negeri di 

Jakarta timur sebanyak 13 sekolah meliputi SMKN 5, SMKN 7, SMKN 10, SMKN 

22, SMKN 24, SMKN 26, SMKN 40, SMKN 46, SMKN 48, SMKN 50, SMKN 

51, SMKN52, SMKN 67. Populasi dari SMK Negeri di Jakarta timur berjumlah 

3.958 siswa.  

3.2.4.2 Sampel 

Sampel merupakan sub dari seperangkat elemen yang dipilih untuk 

dipelajari. Dalam hal ini mencakup sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. 

Dengan mengambil sampel, peneliti ingin menarik kesimpulan yang akan 

digeneralisasi terhadap populasi. Objek populasi diperkenankan diambil dari 

sebagian jumlah yang ditentukan, dengan catatan bagian yang diambil tersebut 

mewakili yang lain yang tidak diteliti. 

Menurut  (Silalahi, 2006) menyatakan bahwa salah satu prinsip yang dapat 

digunakan peneliti adalah mengambil sampel menurut persentasi yang layak 

dijangkau, untuk populasi kecil (1.000), peneliti membutuhkan rasio pemilihan 

sampel besar (kira kira 30%) sebagai contoh, ukuran sampel sekitar 300 diperlukan 

untuk derajat akurasi yang tinggi. Untuk ukuran populasi menengah (sekitar 

10.000), rasio pemilihan sampel lebih kecil (sekitar 10%) dibutuhkan untuk sama 

https://literasinusantara.com/
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sama akurat atau ukuran sampel sekitar 1.000. untuk populasi besar (melebihi 

150.000) rasio pemilihan sampel lebih kecil (1 persen) adalah mungkin 

Teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan random sampling, yaitu dengan 

metode pemilihan sampel di mana setiap kelompok populasi mempunyai peluang 

yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel dan tidak ada yang terlalu banyak 

ataupun terlalu sedikit. Penggunaan teknik Random Sampling melalui proses 

penghitungan sebagai berikut: 

1. Sampel sekolah. Dari populasi sekolah yang berjumlah 13 sekolah di Jakarta 

Timur, sampel sekolah diambil melalui persentase. Hal ini didasarkan pada 

pendapat Suharsimi Arikunto, pada jumlah subjek populasi besar, dapat 

diambil antara 20-25 atau 25-30 atau lebih. Penentuan sampel sekolah 

dilakukan dengan menggunakan rasio 30% dari jumlah populasi. Secara detail 

penentuan sampel sekolah dihitung melalui proses berikut: 13 x 30% = 3,9 

yang dibulatkan menjadi 4 sekolah. Penentuan 4 sekolah ini selanjutnya 

diambil berdasarkan teknik cluster berdasarkan letak geografis. Berdasarkan 

cluster letak geografis, maka sekolah yang menjadi tempat penelitian yaitu 

SMKN 7, SMKN 10, SMKN 22, SMKN 67. 

2. Sampel responden. Pada tahap selanjutnya dari sampel sekolah yang terpilih 

kemudian dilakukan penghitungan sampel responden dengan menggunakan 

rumus Slovin, sebagai berikut : 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

Keterangan :  n = sampel yang diambil dari populasi penelitian 

  N = populasi penelitian 

  e = error tolerance 

Diketahui sampel yang diambil dari dari populasi penelitian berjumlah 1.222, 

dengan rincian sebagai berikut : 

No Nama sekolah Laki-laki Perempuan Jumlah siswa 

1 SMK Negeri 7 Jakarta 

timur 

110 204 314 
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2 SMK Negeri 10 Jakarta 

timur 

62 115 177 

3 SMK Negeri 22 Jakarta 

timur 

126 190 316 

4 SMK Negeri 67 Jakarta 

timur 

165 250 415 

Jumlah    1.222 

 

Adapun penghitungannya adalah sebagai berikut: 

𝑛 =
1222

1 + 1222(0.05)2
 

𝑛 =
1222

1 + 3,055
 

𝑛 =
1222

4,055
 

𝑛 = 301,35 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑙𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑑𝑖 301 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 

Dalam penarikan sampel siswa dilakukan secara proporsional, setiap siswa 

diambil secara random. Adapun rumus untuk menentukan ukuran sampel adalah 

sebagai berikut  

𝑛𝑖 =
𝑁𝑡

𝑁
× 𝑛 

Keterangan :  ni = ukuran sampel 

  n = ukuran sampel keseluruhan 

  Nt = ukuran populasi ke-1 

  N = ukuran populasi 

Diketahui ukuran sampel keseluruhan dalam penelitian ini adalah sebesar 

301 siswa, selanjutnya mengalokasikan atau menyebarkan satuan-satuan sampling 

ke dalam setiap sekolah yang sudah ditetapkan sebelumnya 

Tabel 3.3  

Sampel siswa Kelas XI SMK Negeri di Jakarta TImur 
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No Nama sekolah Jumlah siswa Perhitungan  Sampel siswa 

1 SMK Negeri 7 Jakarta 

timur 

314 
𝑛𝑖 =

314

1222
× 301 

77 

2 SMK Negeri 10 Jakarta 

timur 

177 
𝑛𝑖 =

177

1222
× 301 

44 

3 SMK Negeri 22 Jakarta 

timur 

316 
𝑛𝑖 =

316

1222
× 301 

78 

4 SMK Negeri 24 Jakarta 

timur 

415 
𝑛𝑖 =

415

1222
× 301 

102 

Jumlah  1.222  301 

 

3.2.5 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan tahapan dalam proses penelitian 

yang penting, karena dengan mendapatkan data yang tepat maka proses penelitian 

akan berlangsung samapai peneliti menemukan jawaban dari perumusan masalah 

yang telah ditetapkan (Jonatan, 2006). Penelitian ini menggunakan beberapa teknik 

untuk mengumpulkan data, diantaranya: 

1. Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data primer yang dilakukan dengan 

cara menyebarkan seperangkat daftar pertanyaan tertulis kepada responden 

siswa SMK negeri di Jakarta timur yang meliputi SMKN 7, SMKN 10, SMKN 

22, SMKN 67. Kuesioner yang disebarkan kepada responden mengemukakan 

beberapa pertanyaan yang mencerminkan indikator pada variabel hubungan 

pengetahuan kewirausahaan, literasi digital, technopreneurship intention, dan 

self-efficiacy. Responden akan memilih alternatif jawaban yang telah 

disediakan pada masing-masing alternatif jawaban yang tepat. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam menyusun kuesioner 

penelitian adalah sebagai berikut: 
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a. Mengkaji dimensi dan indikator yang dapat menunjukan hasil penelitian 

dengan membaca hasil penelitian terdahulu, lalu dibuat kisi-kisi 

kuesioner atau pernyataan. 

b. Merumuskan butir-butir pernyataan dan alternatif jawabannya. Jenis 

instrumen yang digunakan dalam kuesioner ini bersifat tertutup, yaitu 

seperangkat daftar pernyataan tertulis disertai dengan alternatif jawaban 

yang disediakan, sehingga responden hanya memilih jawaban yang 

tersedia. 

c. Memberi nilai (score) untuk setiap butir pernyataan dengan skala 

interval.  

d. Setelah tersusun dilakukan diskusi dengan Dosen Pembimbing untuk 

ketepatan redaksi dan indikator pengukuran, setelah dirasa tepat lalu 

dibuat naskah kuesioner yang utuh dan sistematis.  

2. Studi literatur  

Studi literatur merupakan pengumpulan informasi yang berhubungan dengan 

teori yang ada kaitannya dengan masalah dan variabel yang diteliti, terdiri 

dari studi literature mengenai pengetahuan kewirausahaan, 

technopreneurship intention, self-efficiacy, dan literasi dgital.. Studi literatur 

tersebut didapat dari berbagai sumber, yaitu : a) Perpustakaan Universitas 

Pendidikan Indonesia (UPI), b) tesis, c) Jurnal Ekonomi dan Bisnis, dan d) 

Media Elektronik (Internet). 

3.2.6 Pengujian Validitas dan Reliabilitas  

Data mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu penelitian, 

karena menggambarkan variabel yang diteliti dan berfungsi sebagai pembentuk 

hipotesis. Berbagai metode pengumpulan data tidak selalu mudah dan proses 

pengumpulan data seringkali terjadi adanya pemalsuan data, oleh karena itu, 

diperlukan pengujian data untuk mendapatkan mutu yang baik. Guna menguji layak 

atau tidaknya instrumen penelitian yang disebarkan kepada responden dilakukan 

dua tahap pengujian yakni uji validitas dan realibilitas. Keberhasilan mutu hasil 

penelitian dipengaruhi oleh data yang valid dan reliabel, sehingga data yang 

dibutuhkan dalam penelitian harus valid dan reliabel. 
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Penelitian ini menggunakan data interval yaitu data yang menunjukan jarak 

antara satu dengan yang lain dan mempunyai bobot yang sama serta menggunakan 

skala pengukuran semantic differential. semantic differential yaitu yaitu skala untuk 

mengukur sikap, tetapi bentuknya bukan pilihan ganda maupun cecklist, tetapi 

tersusun dala satu garis kontinu dimana jawaban yang sangat positif terletakdi 

bagian kanan garis, dan jawaban yang sangat negatif terletak dibagian kiri garis, 

atau sebaliknya . Uji validitas dan reliabilitas pada penelitian ini dilaksanakan 

dengan menggunakan alat bantu software atau program komputer IBM Statistical 

Product for Service Solutions (SPSS) versi 21.0 for Windows. 

3.2.6.1 Pengujian Validitas 

Validitas berkaitan dengan ketepatan penggunaan indikator untuk 

menjelaskan arti konsep yang sedang diteliti. Sementara itu, reliabilitas berkaitan 

dengan konsistensi suatu indikator (Priyono, 2016). Jenis validitas yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah validitas konstruk yang akan membuktikan seberapa 

baik hasil dari penggunaan yang diperoleh sesuai dengan teori-teori di sekitar yang 

dirancang dalam tes (Sekaran, 2003). Hal ini dinilai melalui konvergen dan 

diskriminan validitas, yang menentukan validitas dengan cara mengkorelasikan 

antar skor yang diperoleh dari masing-masing item berupa pertanyaan dengan skor 

totalnya. Skor total ini merupakan nilai yang diperoleh dari penjumlahan semua 

skor item. Berdasarkan ukuran statistik, bila ternyata skor semua item yang disusun 

menurut dimensi konsep berkorelasi dengan skor totalnya, maka dapat dikatakan 

bahwa alat ukur tersebut mempunyai validitas. Kevalidan suatu instrumen dihitung 

menggunakan rumus korelasi product moment, yang dikemukakan oleh Pearson  

sebagai berikut 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑛∑𝑋𝑌 − (∑𝑋)(∑𝑌)

√{𝑛∑𝑋2 − (∑𝑋)2}{𝑛∑𝑌2 − (∑𝑌)2}
 

Keterangan: 

r   = Koefisien Kolerasi Product Moment 

X = Skor yang diperoleh subjek seluruh item 

Y = Skor total 

n  = Jumlah responden  
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∑X = Jumlah Skor dalam distribusi X 

∑Y = Jumlah Skor dalam distribusi Y 

∑XY = Jumlah Perkalian Butir (X) Scor Variabel (Y) 

∑𝑋2 = Jumlah Kuadrat dalam skor distribusi X 

∑𝑌2 = Jumlah Kuadrat dalam skor distribusi Y 

Kriteria pengujian diambil dengan membandingkan nilai rhitung dan rtabel 

dengan taraf nyata α = 0,005.Keputusan penguji validitas item instrumen, 

adalah sebagai berikut (Suharsimi, 2006): 

a. Item pertanyaan yang diteliti dikatakan valid jika rhitung> rtabel 

b. Item pertanyaan yang diteliti dikatakan tidak valid jika rhitung> rtabel 

Pengujian pada setiap butir item pernyataan yang terdapat pada kuesioner 

terdiri dari beberapa variabel yaitu Technopreneurship intention, pengetahuan 

kewirausahaan, self efficacy, dan literasi digital. Uji validitas pada penelitian ini 

dilakukan kepada siswa sekolah menengah kejuruan (SMK) Negeri di kota Jakarta 

Timur sebanyak 30 siswa. Berikut merupakan hasil uji validitas instrumen 

penelitian : 

Tabel 3.4 Uji Validitas Instrumen Penelitian 

Variabel Indikator r-hitung r-tabel keterangan 

Technopreneurial Intention (Y) 

Y1.1 0,667 0,361 Valid 

Y1.2 0,552 0,361 Valid 

Y1.3 0,429 0,361 Valid 

Y1.4 0,594 0,361 Valid 

Y1.5 0,659 0,361 Valid 

Y1.6 0,580 0,361 Valid 

Y1.7 0,339 0,361 Tidak Valid 

Y1.8 0,784 0,361 Valid 

Y1.9 0,637 0,361 Valid 

Y1.10 0,740 0,361 Valid 

Y1.11 0,854 0,361 Valid 
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Pengetahuan Kewirausahaan (X) 

X1.1 0,647 0,361 Valid 

X1.2 0,733 0,361 Valid 

X1.3 0,805 0,361 Valid 

X1.4 0,737 0,361 Valid 

X1.5 0,758 0,361 Valid 

X1.6 0,730 0,361 Valid 

X1.7 0,758 0,361 Valid 

X1.8 0,803 0,361 Valid 

X1.9 0,645 0,361 Valid 

X1.10 0,726 0,361 Valid 

Self Efficacy (M1) 

M1.1 0,834 0,361 Valid 

M1.2 0,714 0,361 Valid 

M1.3 0,766 0,361 Valid 

M1.4 0,716 0,361 Valid 

M1.5 0,820 0,361 Valid 

M1.6 0,629 0,361 Valid 

M1.7 0,774 0,361 Valid 

M1.8 0,802 0,361 Valid 

M1.9 0,790 0,361 Valid 

M1.10 0,793 0,361 Valid 

Digital Literasi (M2) 

M2.1 0,735 0,361 Valid 

M2.2 0,527 0,361 Valid 

M2.3 0,750 0,361 Valid 

M2.4 0,807 0,361 Valid 

M2.5 0,682 0,361 Valid 

M2.6 0,845 0,361 Valid 

M2.7 0,734 0,361 Valid 

M2.8 0,700 0,361 Valid 
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M2.9 0,677 0,361 Valid 

M2.10 0,754 0,361 Valid 

M2.11 0,710 0,361 Valid 

 

Berdasarkan tabel 3.4 dapat diketahui bahwa dari 42 item pernyataan terdiri 

dari 11 Technopreneurship intention, 10 item pernyataan pengetahuan 

kewirausahaan, 10 item pernyataan self efficacy, dan 11 item pernyataan literasi 

digital. Hasil uji validitas  menunjukkan  rhitung> rtabel sebesar 0.113 dengan α = 0.05. 

item pernyataan yang tidak valid diperbaiki, sehingga jumlah seluruh item tetap 

sama yaitu sebanyak 42 item. Setelah item pernyataan diperbaiki, maka seluruh 

item tetap sebanyak 42 item yang digunakan untuk penelitian.  

 

3.2.6.2 Pengujian Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan sejauh yang mana data bebas dari kesalahan 

sehingga dapat menjamin pengukuran yang konsisten sepanjang waktu dalam 

seluruh instrumen. Dengan kata lain, reliabilitas adalah indikasi stabilitas dan 

konsistensi instrumen untuk mengukur konsep dan membantu untuk menilai 

kebaikan dari ukuran.   

Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode Cronbach’s 

Alpha yang dianggap reliabel apabila memiliki nilai Cronbach’s Alpha lebih dari 

0,6 dan nilai composite reliability lebih besar dari 0,6 - 0,7 untuk penelitian yang 

bersifat exploratory (Ghozali, 2018). Apabila seluruh variabel memiliki koefisien 

alpha dan composite reability lebih besar dari 0,6. Artinya kuisioner yang 

digunakan dalam penelitian ini dianggap reliabel, karena menunjukkan tingkat 

konsistensi dan keakuratan yang baik. 

Untuk mengetahui suatu data reliabel atau tidak dapat diuji dengan langkah-

langkah sebagai berikut : 

1. Menghitung total skor 

2. Menghitung korelasi product moment dengan rumus : 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑛∑𝑋𝑌 − (∑𝑋)(∑𝑌)

√{𝑛∑𝑋2 − (∑𝑋)2}{𝑛∑𝑌2 − (∑𝑌)2}
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3. Menghitung reliabilitas seluruh item dengan rumus Spearman Brown yaitu : 

𝑟11 =
2. 𝑟𝑏

1 + 𝑟𝑏
 

4. Mencari rtabel dengan signifikansi = 0,05 dan dk = n-2 

5. Membuat keputusan dengan membandingkan r11 dengan rtabel dengan kriteria 

pengujian jika : r11 ≥rtabel berarti reliabel dan r11≤ rtabel berarti tidak reliabel. 

Pengujian pada setiap butir item pernyataan yang terdapat pada kuesioner 

terdiri dari beberapa variabel yaitu Technopreneurship intention, pengetahuan 

kewirausahaan, self efficacy, dan literasi digital. Uji reliabilitas pada penelitian ini 

dilakukan kepada siswa sekolah menengah kejuruan (SMK) Negeri di kota Jakarta 

Timur sebanyak 385 siswa. Berikut merupakan hasil uji reliabilitas instrumen 

penelitian : 

Tabel 3.5 Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Crobach’s Alpha Nilai kritis Keterangan  

Technopreneurial Intention (Y) 0.855 0.600 Reliabel 

Pengetahuan Kewirausahaan (X) 0.901 0.600 Reliabel 

Self Efficacy (M1) 0.888 0.600 Reliabel 

Digital Literasi (M2) 0.844 0.600 Reliabel 

 

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas dapat diketahui bahwa nilai 

Cronbach’s Alpha lebih besar dari nilai rtabel sebesar 0.600. sehingga dapat 

disimpulkan bahwa seluruh butir pernyataan yang digunakan dalam kuesioner 

bersifat reliabel dan dapat digunakan untuk penelitian.  

 

3.2.7 Rancangan Analisis Data 

Analisis data merupakan langkah untuk menganalisis data yang telah 

dikumpulkan secara statistik untuk melihat apakah hipotesis yang dihasilkan telah 

didukung oleh data (Sekaran, 2003). Alat penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah angket atau kuesioner. Kuesioner disusun oleh peneliti 
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berdasarkan variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian. Kegiatan analisis 

data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap, diantaranya: 

1. Menyusun data, kegiatan ini bertujuan untuk memeriksa kelengkapan identitas 

reponden, kelengkapan data dan pengisian data yang disesuaikan dengan 

tujuan penelitian. 

2. Menyeleksi data, kegiatan ini dilakukan untuk memeriksa kesempurnaan dan 

kebenaran data yang telah terkumpul. 

3. Tabulasi data, penelitian ini melakukan tabulasi data dengan langkah-langkah 

berikut ini:  

a. Memasukan/input data ke program Microsoft Office Excel  

b. Memberi skor pada setiap item  

c. Menjumlahkan skor pada setiap item  

d. Menyusun ranking skor pada setiap variabel penelitian  

4. Menganalisis data, kegiatan ini merupakan proses pengolahan data dengan 

menggunakan rumus statistik dan menginterprestasi data agar diperoleh suatu 

kesimpulan.  

5. Pengujian, kegiatan ini dilakukan untuk menguji hipotesis. Metode analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation Modeling dengan 

Partial Least Square (SEM-PLS).  

Penelitian ini meneliti pengaruh pengetahuan kewirausahaan (X1) terhadap 

technopreneurship intention (Y) dengan Self Efficacy (M1) dan literasi digital 

(M2)  sebagai variabel moderasi.  Skala pengukuran yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sematic differential scale yang biasanya menunjukkan skala 

tujuh poin dengan atribut bipolar mengukur arti suatu objek atau konsep bagi 

responden  

Semantic differential Scale digunakan untuk mengukur sikap hanya bentuknya 

tidak pilihan ganda atau checklist, tetapi tersusun dalam garis kontinum yang 

jawaban sangat positifnya terletak pada bagian kanan garis dan jawaban yang 

sangat negatif terletak pada kiri garis atau sebaliknya. Data yang diperoleh adalah 

data interval. Rentang dalam penelitian ini yaitu sebanyak 5 angka. Responden 

yang memberi penilaian pada angka 5, berarti sangat positif, sedangkan bila 
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memberi jawaban angka 1 berarti persepsi responden terhadap pernyataan tersebut 

sangat negatif. Kategori kriteria dan jawaban dapat dilihat pada table 3.4 mengenai 

skor alternatif jawaban positif dan negatif berikut: 

 

Table 3.4 

Skor alternatif jawaban positif dan negative 

Alternatif 

jawaban 

 

Sangat Tinggi/ Sangat 

Baik/ Sangat Sering/ 

Sangat Dipercaya/ 

Sangat Kuat/ Sangat 

Unggul/ Sangat 

Disadari/ Sangat 

Berkesan/ Sangat 

Suka/ Sangat 

Terjangkau/Sangat 

Senang/Sangat 

Nyaman/Sangat 

Bangga 

1 2 3 4 5 

Sangat Rendah/ Sangat 

Buruk/ Sangat Jarang/ 

Sangat Tidak 

Dipercaya/Sangat 

lemah/Sangat tidak 

unggul/Sangat tidak 

disadari/Sangat tidak 

berkesan/Sangat tidak 

suka/Sangat tidak 

terjangkau/Sangat tidak 

senang/Sangat tidak 

nyaman/Sangat tidak 

bangga 

 

 

3.2.7.1 Analisis Data Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk mencari kuatnya hubungan antara 

variabel melalui analisis korelasi dan membuat perbandingan rata-rata data sampel 

atau populasi tanpa perlu diuji signifikasinya. Alat penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah angket atau kuesioner yang disusun berdasarkan variabel yang 

terdapat pada data penelitian, yaitu memberikan keterangan dan data mengenai 

pengaruh Pengetahuan kewirausahaan terhadap technopreneurship intention 

dimoderasi oleh  self efficacy dan literasi digital.  

Interpretasi skor terhadap variabel dalam penelitian ini dikategorisasikan ke 

dalam 5 level yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. 

Menurut Sugiyono (2015) langkah-langkah yang digunakan untuk menafsirkan 

skor adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan jumlah skor kriterium (SK) dengan menggunakan rumus: 

SK = ST x JB x JR 
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2. Membandingkan jumlah skor hasil angket dengan jumlah skor item. Untuk 

mencari jumlah skor dari hasil angket digunakan rumus berikut: 

ΣXi =x1x2x3...+xn 

3. Membuat daerah kontinum dengan langkah berikut: 

a. Menentukan daerah kontinum tertinggi dan terendah 

Sangat tinggi : K = ST x JB x JR 

Sangat rendah : K = SR x JB x JR 

b. Menentukan selisih skor kontinum dari setiap tingkatan dengan rumus: 

𝑅 =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 − 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ

5
 

4. Menentukan daerah kontinum sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat 

rendah dengan cara menambahkan selisih R dari mulai kontinum sangat rendah 

ke kontinum sangat tinggi. Hasil perhitungan dari langkah-langkah di atas, 

maka dapat disimpulkan dalam rekapitulasi skor kriterium antara lain seperti 

di bawah ini 

 

 

 

 

Table 3.5 

Kriteria Penafsiran Hasil Perhitungan Responden 

No  Kriteria penafsiran 

(%) 

Keterangan  

1 0 - 20 Sangat rendah  

2 21 - 40 Rendah  

3 41 - 60 Sedang  

4 61 - 80 Tinggi  

5 81 - 100 Sangat tinggi  

 

3.2.7.2 Analisis Data Verifikatif 

3.2.7.2.1 Definisi PLS-SEM 

Masalah yangg diuji dalam penelitian ini merupakan jaringan variabel yang 

mempunyai hubungan antar variabel, maka untuk dapat mendeteksi hubungan antar 

variabel tersebut digunakan analisis Model Persamaan Struktural (Structural 



94 
 

Dominikus Rojoki Manullang, 2022 
PENGARUH PENGETAHUAN KEWIRAUSAHAAN TERHADAP TECHNOPRENEURSHIP INTENTION 
DIMODERASI OLEH SELF EFFICACY DAN LITERASI DIGITAL 
(SURVEI PADA SISWA SMK NEGERI DI JAKARTA TIMUR) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

Equation Model/SEM). Penggunaan analisis SEM dimaksudkan agar dapat 

menganalisis bagaimana hubungan antar variabel indikator dengan variable 

latennya yang dikenal sebagai Persamaan Pengukuran (Measurement Equation), 

serta hubungan antara variabel laten yang satu dengan variabel laten lainnya yang 

disebut Persamaan Struktural (Struktural Equation). Selain itu SEM juga dapat 

menganalisis hubungan dua arah (reciprocal) yang sering terjadi pada ilmu-ilmu 

sosial. 

Secara teknis SEM dibagi dalam 2 kelompok,SEM yang berbasis kovarian 

dengan menggunakan LISREL atau AMOS dan SEM yang berbasis varian yang 

mengunakan SmartPLS atau PLSGraph. Basis kovarian SEM model harus 

dikembangkan berdasarkan pada teori yang kuat dan bertujuan untk 

mengkonfirmasi model dengan data empirisnya. Sedangkan yang berbasis varian 

lebih menitikberatkan pada model prediksi sehingga dukungan teori yang kuat tidak 

begitu menjadi hal terpenting. 

Basis komponent atau varian merupakan alternatif kovarian dengan 

pendekatan metode Partial Least Square (PLS) bertujuan sebagai prediksi. SEM 

yang berbasis varian menurut Abdilah adalah SEM yang menggunakan varian 

dalam proses iterasi atau blok varian antar indikator atau parameter yang diestimasi 

dalam satu variabel laten lain dalam satu model penelitian. Konsekuensi proses 

iterasi berbasis varian adalah adanya pengabaian efek multikolinearitas antar 

indikator dan variabel laten. Keunggulan metode ini adalah  

1. Metode ini tepat digunakan untuk model prediksi yang bertujuan memprediksi 

hubungan efek kausalitas pada jenjang variabel laten. 

2. Mampu memodelkan banyak variabel dependen dan variabel independent 

(model kompleks) 

3. Mampu mengelola masalah multikolinearitas antar variabel independen  

4. Hasil tetah kokoh (robust) walaupun terdapat data yang tidak normal dan hilang 

(missing values)  

5. Lebih kuat secara praktis karen alebih efisien dalam proses eksekusi.  
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6. Dapat mengolah data sample kecil, kokoh terhadap deviasi asumsi normalitas, 

mengukur indikator-indikator reflektif dan formatif, dan mengukur model 

rekursif.  

7. Tidak mensyaratkan data berdistribusi normal.  

8. Dapat digunakan pada data dengan tipe skala berbeda yaitu nominal, ordinal 

dan kontinus.  

Tujuan PLS adalah membantu peneliti untuk mendapatkan variabel laten untuk 

tujuan prediksi. Menurut Chin (1998) dalam menyatakan bahwa PLS-SEM tidak 

mengasumsikan adanya distribusi tertentu untuk estimasi parameter, maka teknik 

parametrik untuk menguji signifikansi parameter tidak diperlukan. Model evaluasi 

PLS berdasarkan pada pengukuran prediksi mempunyai sifat non parametrik. 

3.2.7.2.2 Model dalam PLS-SEM  

Gambar 3. 1 tahapan data PLS menjelaskan tahapan-tahapan dalam 

pengujian dengan menggunakan PLS diantaranya adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  3.1 Analisis Data PLS 
 

 Berikut merupakan penjelasan dari setiap tahapan analisis data dengan 

menggunakan PLS : 

1. Merancang model structural dan pengukuran 

Inner model atau biasa disebut dengan inner relation, structural model 

dan substantive theory memiliki fungsi untuk menggambarkan hubungan 

antar variabel laten berdasarkan substantive theory. Perancangan model ini 

Merancang model structural dan pengukuran (diagram 
jalr outer dan inner model) 

Evaluasi model pengukuran reflektif 

Evaluasi model struktural 

Pengujian hipotesis 
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didasarkan pada rumusan masalah atau hipotesis penelitian. Model 

persamaan inner model adalah sebagai berikut : 

ŋ =  𝛽0 +  𝛽ŋ +  Г𝜉 +  𝜁 

keterangan :  

ŋ = matriks konstruk laten endogen 

𝛽 = koefisien matriks variable endogen 

𝜉 = vektor variabel laten eksogen 

𝜁 = vector variable residual (unexplained variance) 

Pada dasarnya PLS ini mendesain model recursive, maka hubungan 

antar variabel laten, setiap variabel laten dependen Ŋ, atau biasa disebut 

dengan causal chain system dari variabel laten dapat dispesifikasikan berikut 

ini: 

Ŋ𝑗 =  𝛴𝑖 𝛽𝑗𝑖 ŋ𝑖 +  𝛴𝑖 ү𝑗𝑏 𝜉𝑏 +  𝜁𝑗 

Βji dan үjb adalah koefisien jalur yang menghubungkan prediktor 

endogen dan laten eksogen ξ dan Ŋ sepanjang range indeks i dan b, dan ζj 

adalah inner residual variable. Adapun variabel laten endogen dalam 

penelitian ini adalah minat berwirausaha, sedangkan variabel eksogennya 

yaitu Pendidikan kewirausahaan dan literasi digital.  

Setelah menentukan variabel laten sebagai variabel yang membangun 

dalam inner model, selanjutnya adalah merancang outer model. Model yang 

biasa disebut dengan outer relation atau measurement model mendefinisikan 

bagaimana setiap blok indikator berhubungan dengan variabel latennya. 

Dalam penelitian ini, blok indikator yang digunakan adalah blok indikator 

refleksif dengan persamaan sebagai berikut: 

 

𝑋 =  𝛬𝑥 𝜉 +  𝜀𝑥 

𝑌 =  𝛬𝑦 ŋ +  𝜀𝑦 

Dari model tersebut X dan Y adalah indikator atau manifes variabel 

untuk variabel laten eksogen dan endogen, ξ dan ŋ, sedangkan Λx dan Λy 

merupakan matriks loading yang menggambarkan koefisien regresi 
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sederhana yang menghubungkan antara variabel laten dengan indikatornya. 

Sementara itu, εx dan εy adalah simbol kesalahan pengukuran atau noise. 

Dalam penelitian ini, outer model dibangun berdasarkan indikator yang 

sudah dipaparkan sebelumnya dimana variabel endogen Technopreneurship 

intention dibangun dengan 4 indikator (Y1, Y2, Y3, Y4), kemudian faktor 

eksogen yaitu Pengetahuan kewirausahaan di bangun dengan 4 indikator (X1, 

X2, X3, X4), serta variabel moderasi self efficacy dengan 3 indikator (M1.1, 

M1.2, M1.3) dan literasi digital dibangun dengan 8 indikator (M2.1, M2.2, 

M2.3, M2.4, M2.5, M2.6, M2.7, M2.8). Adapun model dalam penelitian ini 

dapat dilihat pada gambar berikut 

 
 

 

Gambar  3.2 Model Penelitian 

 

 

 

2. Evaluasi model pengukuran reflektif 

Pada tahap evaluasi ini akan menganalisis validitas, reliabilitas serta melihat 

tingkat prediksi setiap indikator terhadap variabel laten dengan menganalisis 

hal-hal berikut: 
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a. Uji Convergent validity dari model pengukuran dengan model reflektif 

indikator dinilai berdasarkan pengujian individual item reliability 

digunakan standardized loading factor yang menggambarkan besarnya 

korelasi antar setiap indikator dengan konstruknya. Nilai loading factor 

di atas 0,70 dinyatakan sebagai ukuran yang ideal atau valid sebagai 

indikator yang mengukur konstruk. Namun demikian untuk penelitian 

tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai loading 0,50 

sampai 0,60 dianggap cukup memadai (Chin, 1998 dalam Ghozali, 

2014:74). Semakin tinggi nilai loading factor semakin penting peranan 

loading dalam menginterprestasi matrik faktor.  

b. Uji Discriminant Validity, untuk menguji apakah indikator-indikator 

suatu konstruk tidak berkorelasi tinggi dengan indikator dari konstruk 

lain. Discriminant validity dari model pengukuran dengan reflektif 

indikator dinilai berdasarkan cross loading pengukuran dengan konstruk. 

Jika korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar daripada 

ukuran konstruk lainnya, maka menunjukkan bahwa konstruk laten 

memprediksi ukuran pada blok lebih baik daripada ukuran blok lainnya. 

Metode lain untuk mencari discriminant validity adalah dengan 

membandingkan nilai akar kuadrat dari AVE (√AVE) setiap konstruk 

dengan nilai korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya (latent 

variable correlation).  

c. Uji Average Variance Extracted (AVE), pengujian ini dilakukan untuk 

menilai rata-rata communality pada setiap variabel laten dalam model 

refleksif. Nilai AVE harus di atas 0.50, yang mana nilai tersebut 

mengungkapkan bahwa setidaknya faktor laten mampu menjelaskan 

setiap indikator sebesar setengah dari variance (Garson, 2016).  

d. Uji Composite Reliability, uji ini untuk mengukur internal konsistensi 

dan nilainya harus di atas 0.70. Composite reliability adalah uji alternatif 

lain dari Cronbach’s alpha, apabila dibandingkan hasil pengujiannya 

maka composite reliability lebih akurat daripada Cronbach’s alpha. 

Selain itu Yamin (2011) berpendapat bahwa apabila Cronbach’s alpha 
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kurang dari 0.50 tetapi nilai dari composite reliability lebih dari 0.70 

maka konstruk masih dapat dikatakan reliabel.  

3. Evaluasi Model Structural  

Analisis model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk 

konstruk dependen, Stone-Geisser Q-square test untuk predictive relevance 

dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. Berikut 

merupakan penjelasan dari masing-masing tahapan evaluasi model struktural: 

a. Analisis R-Square (R2) memiliki tujuan untuk menjelaskan besarnya 

proporsi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh semua 

variabel independen. Hasil R-square sebesar 0.67, 0.33 dan 0.19 untuk 

variabel laten endogen dalam model struktural mengindikasikan bahwa 

model “baik”, “moderat”, dan “lemah”. 

b. Analisis Multicollinearity, uji ini digunakan untuk mengetahui ada 

tidaknya multikolinearitas dalam model PLS-SEM dapat dilihat pada 

nilai tolerance atau nilai Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai 

tolerance < 0.20 maka terdeteksi adanya multikolinearitas atau apabila 

nilai VIP > 5 maka dapat diduga adanya multikolinearitas  

c. Analisis F2 (effect size) merupakan analisis yang dilakukan untuk 

mengetahui tingkat prediktor variabel laten. Nilai F2 sebesar 0.02, 0.15 

dan 0.35 mengindikasikan prediktor variabel laten memiliki pengaruh 

yang lemah, medium atau besar pada tingkat struktural. 

d. Analisis Q-Square Predictive Relevance. Pengujian ini berfungsi untuk 

mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan juga 

estimasi parameternya. Nilai q-square lebih besar dari 0 (nol) memiliki 

nilai predictive relevance yang baik, sedangkan nilai q-square kurang 

dari nol menunjukkan bahwa model kurang memiliki predictive 

relevance. Rumus untuk mencari nilai Q-Square adalah sebagai berikut: 

𝑄2 =  1 − (1 − 𝑅2) 

e. Analisis Good of Fit (GoF), dalam analisis data menggunakan SEM-PLS, 

pengujian GoF dilakukan secara manual. Hal ini berbeda dengan analisis 
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data menggunakan CB-SEM. Pengujian ini menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

𝐺𝑜𝐹 = √𝐴𝑉𝐸̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  × 𝑅2̅̅̅̅  

4. Pengujian hipotesis 

Setalah model di uji kemudian dengan hasil yang mengindikasikan model 

tersebut fit dengan data, maka tahapan berikutnya adalah pengujian hipotesis 

dengan menggunakan metode resampling bootstrap. Uji hipotesis dilakukan 

untuk membandingkan antara t hitung dengan t tabel. Apabila t hitung lebih 

besar dari t tabel (t hitung > t tabel) maka hipotesis diterima. Selain itu untuk 

menguji hipotesis PLS-SEM dapat dilihat dari nilai p-value lebih kecil dari 

0,05 maka hipotesis diterima begitu pun sebaliknya. Berikut adalah rumusan 

hipotesis yang diajukan: 

a. Hipotesis Pertama 

H0 : β = 0, artinya tidak terdapat pengaruh pengetahuan kewirausahaan 

terhadap technopreneurship intention 

HA : β > 0, artinya terdapat pengaruh positif dari pengaruh pengetahuan 

kewirausahaan terhadap technopreneurship intention 

b. Hipotesis Kedua 

H0 : β = 0, artinya literasi digital tidak memoderasi dari  pengaruh 

pengetahuan kewirausahaan terhadap technopreneurship intention  

HA : β > 0, artinya literasi digital memoderasi secara positif dari  

pengaruh pengetahuan kewirausahaan terhadap technopreneurship 

intention 

c. Hipotesis Ketiga 

H0 : β = 0, artinya self-efficacy tidak memoderasi dari pengaruh  

pengetahuan kewirausahaan terhadap technopreneurship intention  

HA : β > 0, artinya self-efficacy memoderasi secara positif dari pengaruh 

pengetahuan kewirausahaan terhadap technopreneurship intention. 

 

 

 


