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SARI 
 
 
Karyono. 2007. Hubungan Antara Persepsi Terhadap Layanan Bimbingan Karir 

Dan Konsep Diri Dengan Minat Wirausaha Pada Siswa Kelas XII 
Sekolah Menengah Atas Negeri I Seyegan, Sleman, Yogyakarta Tahun 
Pelajaran  2006/2007. Tesis Program Studi Bimbingan Konseling. 
Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. 
Prof. DR. DYP. Sugiharto, M.Pd., Kons. II. Drs. Edy Purwanto, M. Si 

 
Kata Kunci : Persepsi, Konsep Diri, Wirausaha 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1). Hubungan antara persepsi 
terhadap layanan bimbingan karir dan minat wirausaha pada siswa kelas XII 
Sekolah Menengah Atas Negeri I Seyegan, Sleman, Yogyakarta; 2). Hubungan 
antara konsep diri dan minat wirausaha pada siswa kelas XII Sekolah Menengah 
Atas Negeri I Seyegan, Sleman, Yogyakarta; 3). Hubungan antara persepsi 
terhadap layanan bimbingan karir dan konsep diri dengan minat wirausaha pada 
siswa kelas XII Sekolah Menengah Atas Negeri I Seyegan, Sleman, Yogyakarta; 
4). Seberapa besar sumbangan persepsi terhadap layanan bimbingan karir dan 
konsep diri secara bersama-sama terhadap minat wirausaha siswa kelas XII 
Sekolah Menengah Atas Negeri I Seyegan, Sleman, Yogyakarta. 
 Populasi penelitian adalah siswa kelas XII Sekolah Menengah Atas Negeri 
I Seyegan, sleman, Yogyakarta tahun pelajaran 2006/2007 sejumlah 234 siswa. 
Sampel penelitian sebesar 50% (117 siswa) diambil dengan tehnik propositional 
random sampling dengan cara undian. Variabel yang diteliti yaitu variabel bebas 
pertama (x1) yaitu persepsi terhadap layanan bimbingan karir. Variabel bebas 
kedua (x2) yaitu konsep diri, dan variabel terikat (y) yaitu minat wirausaha. 
Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode skala psikologi. Uji 
validitas dilakukan dengan bantuan komputer program SPSS 11.0 for windows, 
hasilnya, untuk variabel persepsi terhadap layanan bimbingan karir dari 20 butir 
dinyatakan sahih semua, untuk variabel konsep diri dari 25 butir dinyatakan sahih 
semua dan untuk variabel minat wirausaha dari 25 butir dinyatakan sahih semua. 
Uji reliabilitas dengan menggunakan tehnik rumus alpha, diperoleh P11 = 0,841; 
untuk variabel persepsi terhadap layanan bimbingan karir P11 = 0,901; untuk 
variabel konsep diri dan P11 = 0,903 untuk variabel minat wirausaha. Tehnik 
analisis data adalah uji prasyarat dan uji korelasi parsial dan korelasi regresi 
ganda. 

Berdasar analisis data disimpulkan : 1) Ada hubungan antara persepsi 
terhadap layanan bimbingan karir dengan minat wirausaha pada siswa kelas XII 
Sekolah Menengah Atas Negeri I Seyegan, Sleman, Yogyakarta tahun ajaran 2006 
/ 2007 (rx1y sebesar 0,470 dan p = 0,005); 2) Ada hubungan antara konsep diri 
dengan minat wirausaha pada siswa kelas XII Sekolah Menengah Atas Negeri I 
Seyegan, Sleman, Yogyakarta tahun ajaran 2006 / 2007 (rx2y sebesar 0,727 dan p 
= 0,005); 3) Ada hubungan antara persepsi terhadap layanan bimbingan karir dan 
konsep diri pada siswa kelas XII Sekolah Menengah Atas Negeri I Seyegan, 



 

 xii

Sleman, Yogyakarta diperoleh persamaan garis regresi sebagai  berikut : Y = 
0,436 + 0,243 X1 + 0,626 X2; dan sumbangan efektif variabel persepsi terhadap 
layanan bimbingan karir terhadap minat wirausaha sebesar 24,3% dan sumbangan 
efektif variabel konsep diri terhadap minat wirausaha sebesar 62,6%. Saran pada 
siswa diberikan pemahaman untuk meningkatkan mengenai persepsi terhadap 
layanan bimbingan karir sehingga siswa dapat dan mampu memahami tentang 
wirausaha untuk prospek masa depan, siswa diberikan pengertian tentang konsep 
diri siswa sesuai dengan karir yang diinginkan, siswa diberikan layanan 
bimbingan karir sesuai dengan konsep diri siswa sehingga siswa dapat 
meningkatkan wawasan minat wirausaha,  
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

  Pendukung utama tercapainya sasaran pembangunan manusia Indonesia 

bermutu adalah pendidikan yang bermutu. Proses penyelenggaraan pendidikan 

yang bermutu tidak cukup hanya dilakukan melalui transformasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Pada era perkembangan ilmu pengetahuan dan 

tehnologi dewasa ini belajar tidak dapat ditunda-tunda lagi. Jika individu malas 

belajar maka akan  tertinggal dan mengalami kesulitan dalam mengikuti laju 

perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi, bahkan akan mengalami 

kesulitan dalam menerima dan menguasai materi pelajaran yang diberikan oleh 

guru di sekolah. 

  Pendidikan  di Sekolah Menengah Atas bertujuan untuk menyiapkan para 

siswa atau siswa yang akan melanjutkan pendidikan ke tingkat  yang  lebih 

tinggi, di samping itu juga menyiapkan para siswa yang akan langsung bekerja, 

apabila telah menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Menengah Atas. 

Pendidikan yang bermutu di Sekolah Menengah Atas adalah pendidikan yang 

menghantarkan peserta didik pada pencapaian tujuan pendidikan diharapkan 

dapat sesuai dengan perkembangan diri siswa. Peserta didik di Sekolah 

Menengah Atas sebagian besar remaja akhir yang memiliki karakteristik, 

kebutuhan dan tugas-tugas perkembangan yang harus dipenuhinya. 



2 
 

 

  Menurut H. Achmad Juntika Nurihsan dan Akur Sudianto (2005;2) tugas-
tugas perkembangan peserta didik Sekolah Menengah Atas yaitu sebagai  
berikut: 

 1 Mencapai kematangan dalam beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

 2 Mencapai kematangan dalam hubungan teman  sebaya serta kematangan 
dalam perannya sebagai pria dan wanita. 

 3 Mencapai kematangan pertumbuhan jasmani yang sehat. 
 4 Mengembangkan penguasaan ilmu teknologi dan seni sesuai dengan 

program kurikulum, persiapan karir dan melanjutkan pendidikan tinggi serta 
berperan dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas. 

 5 Mencapai kematangan dalam pemilihan karir. 
 6 Mencapai kematangan gambaran dan sikap tentang kehidupan mandiri 

secara emosional, sosial, intelektual dan ekonomi. 
 7 Mencapai kematangan gambaran dan sikap tentang kehidupan berkeluarga, 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
 8 Mengembangkan kemampuan komunikasi sosial dan intelektual serta 

apresiasi seni. 
 9 Mencapai kematangan dalam sistem etika dan nilai. 
 
   Tugas perkembangan peserta didik Sekolah Menengah Atas itu 

merupakan suatu kompetensi yang harus dilakukan oleh peserta didik Sekolah 

Menengah Atas secara optimal. 

   Dalam pengembangan kurikulum Sekolah Menengah Atas 2004 berbasis 

kompetensi hendaknya mempertimbangkan prinsip pengembangan ketrampilan 

hidup.Dalam pengembangan kurikulum  perlu memasukkan unsur  ketrampilan 

hidup agar  peserta didik memiliki ketrampilan, sikap dan perilaku adaptif, 

kooperatif, dan kompetitif dalam menghadapi tantangan dan tuntutan dalam 

kehidupan sehari-hari secara efektif. 

   Siswa tamatan Sekolah Menengah Atas kemampuannya masih ada yang 

kurang memenuhi standar, maka sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Kesulitan 

ini  dapat disebabkan  oleh ketidakmampuan siswa menjadi tenaga siap pakai 
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atau  terletak pada sedikitnya tenaga kerja yang dibutuhkan. Berkaitan dengan 

sulitnya tamatan Sekolah Menengah Atas untuk bekerja baik dilembaga 

pemerintah maupun swasta maka perlu sekali menyiapkan siswa menjadi 

seorang wirausaha. 

   Siswa tamatan Sekolah Menengah Atas ada yang tidak  melanjutkan 

pendidikannya karena sesuatu sebab yang tidak dapat dihindarkannya, misalnya 

biaya tidak ada, ataupun sebab-sebab yang lain. Menurut data yang diperoleh 

Sekolah Menengah Atas Negeri I Seyegan yang diberikan oleh  Koordinator 

bimbingan konseling kurang lebih ada 30% siswa yang tidak dapat melanjutkan 

kejenjang yang  lebih tinggi. Maka para siswa Sekolah Menengah Atas  sebelum 

tamat perlu mendapatkan bimbingan yang baik, khususnya yang berkaitan 

dengan pekerjaan. Bimbingan yang diberikan kepada para siswa itu adalah 

layanan bimbingan karir. 

   Layanan bimbingan karir merupakan usaha untuk mengetahui dan 

memahami diri, memahami apa yang ada dalam diri sendiri dengan baik dan 

dipihak lain untuk mengetahui dengan baik pekerjaan apa saja yang ada, 

persyaratan apa yang dituntut untuk pekerjaan itu. Dengan demikian siswa akan 

dapat memadukan apa yang dituntut oleh  sesuatu pekerjaan atau karir dengan 

kemampuan atau potensi yang ada dalam dirinya. Dari upaya memberi layanan 

bimbingan karir kepada siswa diharapkan dapat berpengaruh terhadap 

munculnya minat wirausaha para siswa dalam usaha bekerja sebagai seorang 

wirausaha. 
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   Layanan bimbingan karir membantu peserta didik dalam menghadapi 

masalah-masalah seperti pemahaman terhadap dunia kerja, pengembangan karir, 

penyesuaian pekerjaan, dan pemahaman terhadap keadaan dirinya serta 

kemungkinan-kemungkinan pengembangan karir yang sesuai dengan 

kemampuan dirinya. Layanan bimbingan karir yang diberikan kepada para siswa 

akan menjadikan para siswa mempunyai minat wirausaha dalam bidang 

pekerjaan. Layanan bimbingan karir diharapkan agar para siswa setelah tamat 

belajar dan tidak lagi melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dapat 

memiliki pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya. 

Disamping itu   para siswa tamatan Sekolah Menengah Atas harus mampu 

merencanakan masa depan sebagai seorang wirausaha. 

   Berkaitan dengan layanan bimbingan karir, apabila para siswa itu 

mempersepsi dengan baik, maka para siswa akan lebih dapat menyeleksi adanya 

layanan bimbingan karir, menginterpretasikan dan memberikan reaksi menerima 

kehadiran layanan bimbingan karir dalam belajarnya. Para siswa yang dapat 

mempersepsikan dengan baik layanan bimbingan karir maka para siswa akan 

lebih mudah memahami, merenungkan dan mengambil keputusan atau bereaksi 

terhadap dunia karier, sehingga apabila para siswa tersebut tidak melanjutkan 

pendidikannya akan memilih menjadi wirausaha yang sesuai dengan bakat dan 

minatnya. 

   Berdasarkan pada pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan 

persepsi terhadap layanan bimbingan karir adalah suatu proses pengorganisasian 
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dan penginterprestasian yang menghasilkan pemahaman para siswa terhadap 

layanan bimbingan karir. 

   Di samping layanan bimbingan karir yang diberikan kepada para siswa, 

adalah sifat konsep diri dari masing-masing para siswa. Konsep diri pada 

hakekatnya merupakan keselarasan pandangan seseorang tentang dirinya yang 

meliputi keyakinan tingkah lakunya melalui pembentukan konsep diri, maka 

individu mampu mencerminkan perilaku sesuai sifat dasar yang dimilikinya atau 

dengan kata lain melalui pembentukan konsep diri yang baik, maka seseorang 

akan dapat memanifestasikan perilaku yang tidak semu. Oleh karena itu 

pembentukan konsep diri merupakan faktor penting bagi individu untuk 

menentukan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. 

   Konsep diri merupakan perpaduan dari keyakinan-keyakinan yang 

dimiliki seseorang tentang diri ( fisik, psikologi, karakteristik, emosional, 

aspirasi dan prestasi), yang memegang peranan penting dalam menentukan 

perilaku individu. Konsep diri tumbuh seiring dengan perubahan  fisik, 

hubungan sosial dengan orang lain, pengasuh bacaan, atau media masa. Konsep 

diri mempunyai peranan untuk mempertahankan keselarasan  kesehatan pikir, 

menafsirkan pengalaman-pengalaman, pengharapan individu terhadap sesuatu 

dan pengembangan diri untuk mencapai sesuatu dan pengembangan diri untuk 

mencapai kemajuan teori psikologi dari Maslow dan Carl Rogers menjabarkan 

bahwa setiap kemajuan harus dilakukan oleh dirinya sendiri. Tidak ada 

kemajuan yang sekedar hasil pemberian orang lain. Karena setiap individu itu 
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memiliki kemampuan untuk mengarahkan aktivitas pengembangan diri antara 

lain aktivitas wirausaha. 

   Minat wirausaha adalah gejala psikis dalam diri seseorang yang dapat 

menimbulkan kecenderungan bertingkah laku karena merasa senang dan tertarik, 

sehingga mampu berdiri sendiri, berdaulat merdeka lahir batin, sumber 

peningkatan kepribadian kepercayaan diri, orientasi tugas  dan hasil, keberanian 

mengambil resiko  dan orientasi ke masa depan. Supaya siswa dapat memiliki  

minat wirausaha, diperlukan waktu untuk menyenangi dan menemukan obyek-

obyek baru dalam pekerjaan. 

   Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui hubungan antara persepsi 

terhadap layanan Bimbingan Karir dan konsep diri  dengan minat wirausaha bagi 

siswa kelas XII Sekolah Menengah Atas Negeri I Seyegan, Sleman, Yogyakarta. 

   Penelitian ini sangat penting dengan melihat kenyataan bahwa ada 

sebagian lulusan yang tidak dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang 

lebih tinggi, untuk mengatasi hal tersebut di atas maka koordinator pembimbing 

konseling melalui guru pembimbing konseling melaksanakan program layanan 

bimbingan karir agar siswa memiliki minat wirausaha apabila siswa tersebut 

tidak dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Adapun 

langkah yang dilaksanakan adalah : 

 1 Memberikan dorongan prestasi, siswa diharapkan dapat termotivasi 

prestasinya khususnya dalam bidang usaha yang sesuai dengan kegiatan 

ekstrakurikuler yang ada. 
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 2 Terdorong untuk bekerja keras, dengan modal kerja keras ini siswa akan 

merasa senang mengerjakan suatu pekerjaan yang menjadi pilihannya. 

 3 Bersikap positif, siswa mempunyai sikap positif untuk mengembangkan 

usaha yang dipilihnya. 

 4 Percaya diri, siswa merasa mampu dengan pekerjaan yang dipilihnya. 

 5 Berorientasi pada keuntungan, dengan berorientasi keuntungan siswa akan 

lebih menekuni pekerjaannya. 

   Pelaksanaan bimbingan bagi siswa kelas XII Sekolah Menengah Atas  

Negeri I Seyegan, khususnya layanan bimbingan karis diberikan 1 jam pelajaran 

tata muka dalam waktu satu minggu. Materi bimbingan karir ini diharapkan 

dapat mempersiapkan diri siswa setelah tamat Sekolah Menengah Atas dan tidak 

dapat melanjutkan kependidikan yang lebih tinggi. Siswa akan dapat bekerja 

sesuai dengan bakat dan minatnya. Untuk menunjang pelaksanaan program 

bimbingan karir tersebut Sekolah Menengah Atas Negeri I Seyegan Sleman 

menyelenggarakan kegiatan ekstra  kurikuler. Kegiatan ini misalnya  : otomotif, 

pertukangan, pertanian, dan lain sebagainya . Hal ini diharapkan dapat menjadi 

bekal bagi siswa untuk memilih lapangan  pekerjaan yang sesuai dengan bakat, 

minat dan perilaku siswa itu sendiri. Sehingga apabila siswa itu dapat 

mempersepsi terhadap layanan bimbingan karir akan dapat memilih suatu 

lapangan pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat dan perilakunya, maka 

siswa tersebut akan tertanam minat wirausaha. 
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1.2 Rumusan Masalah 

     Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka 

dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut : 

  1 Apakah ada hubungan antara persepsi terhadap layanan bimbingan karir 

dengan minat wirausaha siswa klas XII Sekolah Menengah Atas? 

  2 Apakah ada hubungan antara konsep diri dengan minat wirausaha siswa 

kelas XII Sekolah Menengah Atas? 

  3 Apakah ada hubungan antara persepsi terhadap  layanan bimbingan karir 

dan konsep diri dengan minat wirausaha siswa kelas XII Sekolah 

Menengah Atas? 

  4 Seberapa besar sumbangan persepsi terhadap layanan bimbingan karir 

dan konsep diri dengan minat wirausaha siswa klas XII Sekolah 

Menengah Atas? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

   Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui : 

  1 Ada hubungan positif antara persepsi terhadap layanan bimbingan karir 

dengan minat wirausaha siswa kelas XII Sekolah Menengah Atas. 

  2 Ada hubungan positif antara konsep diri dengan minat wirausaha siswa 

kelas XII Sekolah Menengah Atas . 
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  3 Ada hubungan positif antara persepsi terhadap layanan bimbingan karir  

dan konsep diri dengan minat wirausaha siswa kelas XII Sekolah 

Menengah Atas. 

  4 Seberapa besar sumbangan persepsi terhadap layanan bimbingan karir 

dan konsep diri secara bersama-sama terhadap minat wirausaha siswa 

kelas XII Sekolah Menengah Atas. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang 

bermanfaat : 

  1 Dapat memberikan kontribusi dalam upaya memperluas cakrawala 

pengetahuan dan meningkatkan pengembangan perilaku minat wirausaha 

melalui layanan bimbingan karir. 

  2 Dapat memberikan sumbang saran sebagai upaya memupuk minat 

wirausaha siswa. 

  3 Siswa dapat memahami betapa pentingnya penentuan karir dimasa depan 

dan menentukan pilihan karir yang sesuai dengan bakat dan minatnya. 

  4 Bagi guru pembimbing  akan memperoleh gambaran tentang pelaksanaan 

bimbingan karir dan menumbukan minat siswa pada dunia kerja. 
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BAB II 

KERANGKA TEORITIS 

 

2.1 Persepsi Terhadap Layanan Bimbingan Karir 

2.1.1 Pengertian Persepsi 

     Bimo Walgito (2004;89) mengemukakan bahwa, persepsi itu 

merupakan pengorganisasian, penginterprestasian terhadap stimulus yang 

diinderanya, sehingga sesuatu yang berarti, dan merupakan respon yang 

integrated dalam diri individu. 

     Sarlito Wirawan Sarwono (2002;54) menyebutkan bahwa persepsi 

adalah : proses pencarian informasi untuk dipahami. Alat untuk memperoleh 

informasi tersebut adalah penginderaan (penglihatan, pendengaran, peraba 

dan sebagainya) dan alat untuk memahaminya adalah kesadaran atau kognisi. 

     Slameto (1995,105), persepsi adalah proses yang menyangkut 

masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Melalui persepsi 

manusia terus menerus mengadakan  hubungan dengan lingkungannya. 

Hubungan ini  dilakukan  lewat inderanya yaitu indera penglihatan, 

pendengar, peraba, perasaan dan penciuman. 

     Berdasarkan pengertian tentang persepsi di atas, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan persepsi adalah suatu proses 

pencarian  informasi terhadap rangsang  melalui indera yang dimiliki dan 
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merupakan  suatu proses  mendasar  dalam mengenal, memahami serta 

menginterprestasikan lingkungan yang pada proses selanjutnya dapat  sadar 

akan segala sesuatu dan mempengaruhi perilaku seseorang tentang apa yang 

dipersepsikan. 

2.1.2 Unsur-unsur persepsi 

     Alex Sobur ( 2003, 447 ) mengatakan bahwa unsur atau komponen 

persepsi adalah : 

1 Seleksi adalah proses penyaringan oleh indra terhadap rangsangan dari 

luar, intensitas dan jenisnya dapat banyak atau sedikit. 

2 Interpretasi, yaitu proses mengorganisasikan informasi sehingga 

mempunyai arti bagi seseorang. 

3 Tingkah laku sebagai hasil reaksi. 

2.13  Proses persepsi 

     Persepsi merupakan suatu proses yang didahului proses penginderaan. 

Bimo Walgito (2004;90) menyebutkan proses persepsi sebagai berikut :  

objek menimbulkan stimulus dan stimulus mengenai alat  indra atau reseptor 

dan diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak (proses fisiologi). Kemudian 

terjadi proses persepsi di otak sebagai pusat kesadaran, sehingga individu 

menyadari apa yang dilihat,  didengar atau apa yang diraba (proses psikologi). 

2.1.4  Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. 

     Persepsi seseorang terhadap suatu objek, kejadian, atau informasi 

dipengaruhi oleh beberapa hal. Persepsi seseorang dapat timbul setelah 
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adanya proses penginderaan dan penilaian terhadap hal yang diamati. Dasar 

pemikiran ini dipengaruhi oleh latar belakang  pengalaman dan kejadian 

kejadian yang pernah dan sedang dialaminya. Menurut Irwanto dkk (1998) 

beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi itu adalah : 

  a  Perhatian yang selektif, artinya tidak semua perangsang (Stimulus) harus 

ditanggapi, tetapi individu cukup memusatkan perhatian pada rangsangan 

tertentu saja. 

  b  Ciri-ciri rangsang, artinya intensitas yang paling kuat, paling besar dari 

rangsangan yang bergerak atau dinamis lebih memancing perhatian untuk 

diamati. 

  c  Nilai-nilai dan keutuhan individu, maksudnya adalah dari persepsi antara 

individu yang satu dengan yang lain tidak sama, tergantung pada nilai-

nilai hidup yang dianut serta kebutuhannya. 

  d  Pengalaman terdahulu, hal ini sangat mempengaruhi bagaimana  

seseorang menginterpretasi dunianya. 

    Berdasarkan pengertian di atas dapat dinyatakan bahwa  faktor yang 

dapat mempengaruhi persepsi adalah adanya pengalaman dan kejadian 

yang dialami seseorang untuk kemudian diseleksi berdasarkan intensitas 

rangsangan dan kebutuhan individu. 
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2.1.5 Layanan Bimbingan Karir 

  a  Pengertian Bimbingan Karir 

Bimbingan karir merupakan salah satu jenis bimbingan yang berusaha 

membantu individu dalam memecahkan masalah karir untuk memperoleh 

penyesuaian diri yang sebaik-baiknya pada masa yang akan datang. 

Bimbingan karir bukan hanya memberikan bimbingan jabatan tapi 

mempunyai arti yang lebih luas yaitu bimbingan agar seseorang dapat 

memasuki kehidupan, tata hidup dan kejadian dalam kehidupan dan 

mempersiapkan diri dari kehidupan sekolah ke dunia kerja. 

      Menurut Dewa Ketut Sukardi (1984; 25) : “Bimbingan karir 

adalah suatu proses perkembangan yang berkesinambungan yang 

membantu siswa melalui perantara kurikuler yang dapat membantu 

terutama dalam hal perencanaan karir, pembuatan keputusan, 

perkembangan ketrampilan atau keahlian, informasi karir dan 

pemahaman diri”. 

      Sedangkan menurut Winkel (1991; 124) bahwa : “Bimbingan 

karir adalah bimbingan yang mempersiapkan diri menghadapi dunia 

kerja, dalam memilih lapangan pekerjaan atau jabatan atau profesi 

tertentu serta membekali diri supaya siap memangku jabatan itu,  dan 

dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan dari lapangan 

pekerjaan yang telah dimasuki”. 
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Menurut Muchtar Buchori (1992,11) menyatakan pengertian 

bimbingan karir yaitu : “suatu proses bantuan layanan dan pendekatan 

terhadap individu (siswa/remaja) agar individu yang bersangkutan dapat 

mengenal dirinya, memahami dirinya dan mengenal dunia kerja, 

merencanakan masa depannya dengan untuk kehidupan yang diharapkannya, 

untuk menentukan pilihannya, mengambil  suatu keputusan bahwa keputusan 

tersebut adalah  yang paling tepat, sesuai dengan keadaan dirinya dengan 

persyaratan-persyaratan dan tuntutan pekerjaan/ karir yang dipilihnya. 

      Berdasar  beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

bimbingan karir adalah membantu dan mengarahkan seseorang pada 

suatu pekerjaan dan untuk mempersiapkan dan membekali diri supaya  

dapat merencanakan, memilih, menyiapkan dan menetapkan jabatan/ 

pekerjaan tertentu sesuai dengan kemampuan/ potensi dirinya dan sesuai 

dengan tuntutan lapangan pekerjaan yang akan dimasuki. 

  b  Tujuan bimbingan karir 

Secara umum tujuan bimbingan karir disekolah adalah untuk 

membantu para siswa memiliki ketrampilan dalam mengambil keputusan 

mengenai karirnya dimasa depan, untuk mencapai hal itu diperlukan  adanya 

pemahaan diri siswa dalam pengamatan lingkungan sekitar yang tepat bagi 

dirinya sendiri dalam menentukan masa depannya. 
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      Menurut W.S. Winkel ( 1991, 551 ), bahwa program bimbingan 

karir bertujuan agar siswa : 

1 Memahami sisi dunia kerja, serta faktor-faktor yang perlu 

dipertimbangkan untuk memilih program atau jurusan secara tepat. 

2 Memiliki sifat positif terhadap diri sendiri serta pandangan yang 

objektif dan maju terhadap dunia kerja, dan 

3 Membuat keputusan yang realistis tentang karir yang dipilih sesuai 

dengan kemampuannya. 

      B. Suryosubroto (1997; 253) mengungkapkan bahwa tujuan 

bimbingan karir di sekolah ialah :”Membantu siswa agar memperoleh 

pemahaman diri dan pengarahan dalam proses mempersiapkan diri untuk 

bekerja dan berguna  kelak dalam masyarakat”. 

    Tujuan ini dapat dibedakan menjadi dua : 

    a Tujuan jangka pendek, yaitu untuk membantu siswa memilih jurusan 

bagi kelanjutan studinya, 

    b Tujuan jangka panjang, membantu siswa memilih pekerjaan yang 

sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya. 

      Dengan demikian, jelas bahwa tujuan dari layanan bimbingan 

karir di sekolah terbagi menjadi dua yaitu tujuan jangka pendek seperti 

cara mengenali ciri-ciri pekerjaan, identitas diri, serta tujuan jangka 

panjang seperti membantu siswa memilih pekerjaan yang sesuai dengan 

minat, bakat dan kemampuannya. 
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  c  Prinsip-Prinsip Bimbingan karir 

      Agar bimbingan karir di sekolah dapat berfungsi dengan sebaik-

baiknya sesuai dengan tujuan  yang telah ditetapkan, maka beberapa 

pandangan tentang prinsip-prinsip bimbingan perlu hendaknya 

diperhatikan oleh para pembimbing pada khususnya dan administrasi 

sekolah pada umumnya, terutama dalam penyusunan program, 

pelaksanaan layanan bimbingan karir di sekolah. 

      Menurut B. Suryosubroto (1997, 254) ada beberapa prinsip pokok 

dalam bimbingan karir yaitu : 

    1 Pemilihan pekerjaan merupakan suatu proses bukan sebagai suatu 

peristiwa, jadi merupakan proses kegiatan yang terus menerus. 

    2 Pemilihan dan  penyusunan pekerjaan dimulai dengan pengetahuan  

tentang diri, agar dapat memiliki dan menyesuaikan pekerjaan dengan 

sebaik-baiknya.Untuk ini perlu mengerti tentang kecakapannya, 

bakatnya, minat dan cita-cita. 

    3 Bimbingan karir merupakan proses perkembangan konsep diri. Jadi 

siswa harus tahu benar tentang dirinya yaitu tahu kekurangannya, 

kelebihannya, keunggulannya dan sebagainya, yakin pada dirinya 

bahwa dapat menyelesaikan tugas sesuai dengan nilai-nilai yang 

dipegangnya. 

    4 Bimbingan karir membantu pemahaman dunia kerja dan pekerjaan 

dalam masyarakat. 
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    5 Bimbingan karir dapat menunjukkan berbagai hambatan yang 

mungkin timbul dan tahu cara mengatasinya. 

     Berdasarkan uraian-uraian di atas maka yang dimaksud dengan 

persepsi terhadap layanan bimbingan karir adalah suatu proses 

pengorganisasian dan penginterpretasian yang menghasilkan pemahaman  

siswa terhadap layanan bimbingan karir mengenai merencanakan dan 

mengembangkan masa depan karir sesuai dengan kemampuan / potensi diri 

serta lingkungannya dengan cara memahami diri, pengenalan nilai-nilai diri 

masyarakat, pemahaman lingkungan, hambatan dan cara mengatasi hambatan, 

perencanaan masa depan.  

 

2.2 Konsep  Diri 

2.2.1 Pengertian Konsep Diri 

     Konsep diri mempunyai peranan penting dalam membentuk perilaku 

bagaimana individu memandang dirinya akan tampak dari seluruh 

perilakunya. 

     Pengertian konsep diri (self concept) menurut Hasballah M. Saad 

(2003;45) adalah : “cara seseorang melihat dirinya sendiri dalam aspek 

pengetahuan tentang diri, harapan pada diri sendiri dan bagaimana seorang 

menilai dirinya.” 
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     Elita D. Noegroho (1982;6) mengemukakan bahwa : “Konsep diri 

adalah persepsi keseluruhan yang dimiliki seseorang mengenai dirinya 

sendiri. Konsep diri tersebut tumbuh dari interaksi seseorang dengan orang-

orang lain yang berpengalaman dalam kehidupannya, biasanya orang tua dan 

teman-teman” 

     Slameto (1995; 184) mengemukakan tentang konsep diri sebagai 

berikut : “suatu kepercayaan mengenai keadaan diri sendiri yang relatif  sulit 

diubah, karena konsep diri adalah interaksi dari seseorang yang berpengaruh 

dalam kehidupannya, biasanya guru, orang tua dan teman-temannya.” Dengan 

dimilikinya konsep diri yang positif, diharapkan siswa dapat memiliki aspirasi 

yang realistik. 

     Dari beberapa pendapat di atas dapat penulis simpulkan bahwa konsep 

diri adalah cara seseorang memandang atau menanggapi sesuatu terhadap 

dirinya yang diperoleh melalui pengalaman dan interaksi dengan orang lain 

yang meliputi aspek percaya diri, penerimaan diri, pergaulan, kemampuan 

dalam menyelesaikan tugas dan konsep sosial  dan orientasi diri. 

2.2.2 Pembentukan Konsep Diri 

     Konsep diri yang dimiliki seseorang terbentuk dalam suatu proses 

yang cukup lama, membutuhkan pengalaman untuk mengatasi berbagai 

kemungkinan, mengalami proses pematangan sikap, penemuan falsafah dan 

rencana  hidup yang mantap. Hal ini terungkap dari apa yang dikemukakan 

oleh Alex Sobur (2003:510) yang menyebutkan : “konsep diri terbentuk 
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dalam waktu yang relatif lama, dan pembentukan ini tidak dapat diartikan 

bahwa reaksi yang tidak biasa dari seseorang dapat mengubah konsep diri” 

     Sudibyo Setyobroto (2005;143) konsep diri terbentuk apabila individu 

memiliki : 

  1  Persepsi diri dan citra diri yang positif konstruktif 

  2  Pandangan yang menyeluruh tentang dirinya, baik kemampuan dan 

kelemahan fisik maupun mental psikologi. 

  3  Ketahanan  menghadapi berbagai kemungkinan, baik ancaman, hambatan 

dan kegagalan. 

  4  Falsafah  dan rencana  hidup yang  mantap. 

     Slameto (1995,182)  menyatakan :” Konsep diri tumbuh dan  

terbentuk dari interaksi  seseorang dengan  orang-orang  lain yang 

berpengaruh  dalam kehidupannya , biasanya orang tua, guru dan teman-

teman”. 

     Uraian tersebut  di atas, menjelaskan  bahwa konsep diri terbentuk 

karena adanya interaksi  individu  dengan orang-orang  di sekitarnya. Apa 

yang dipersepsi  individu lain mengenai diri individu, tidak terlepas  dari 

struktur, peran dan status  sosial yang disandang  individu.  Hal tersebut 

merupakan  gejala yang dihasilkan dari adanya interaksi-interaksi individu 

satu dengan individu yang lain. 
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2.2.3 Ciri-ciri Konsep Diri 

     Konsep diri merupakan aspek yang sangat penting dalam pola 

kepribadian  individu, baik buruknya kepribadian individu  dapat dilihat dari  

tanda-tanda  yang tampak  pada dirinya. Para ahli berpendapat bahwa pada 

hakekatnya kepribadian  dapat digolongkan  dua kategori, yaitu kepribadian  

yang memadai (adequate) dan kepribadian yang tidak memadai (inadequate). 

Individu  yang memiliki kepribadian  yang memadai menunjukkan  bahwa 

konsep  dirinya positif, sedangkan individu  yang memiliki kepribadian  yang 

tidak memadai menunjukkan  bahwa konsep dirinya negatif. Sehubungan  

dengan hal tersebut, Jalaludin Rahmat (2003,118) mengemukakan  tanda-

tanda individu yang memiliki konsep diri positif dan negatif sebagai berikut : 

 1 Konsep diri positif 

  a  Yakin akan kemampuannya dalam mengatasi masalah. 

  b  Merasa setara  dengan orang lain 

  c  Menerima  pujian tanpa rasa malu 

  d  Menyadari bahwa setiap orang mempunyai berbagai perasaan dan 

keinginan  serta perilaku  yang tidak seluruhnya  disetujui masyarakat. 

  e  Mampu memperbaiki  dirinya karena sanggup mengungkapkan  aspek-

aspek  kepribadian  yang tidak disenanginya dan berusaha mengubahnya. 

 2 Konsep diri  negatif 

  a  Peka terhadap kritik 

  b  Responsif terhadap pujian 
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  c  Kritis, tidak sanggup mengakui  dan menghargai kelebihan orang lain. 

  d  Bersikap pesimis terhadap kompetisi, keengganan untuk bersaing. 

   Berdasarkan ciri-ciri konsep diri di atas, dapat disimpulkan  bahwa  konsep 

diri memiliki  dua ciri, yaitu ciri positif dan  ciri negatif yang dapat 

mempengaruhi baik buruknya kepribadian individu. Oleh karena itu diharapkan 

guru mampu mengidentifikasi konsep diri siswa, sehingga mampu 

mengembangkan dan mendorong serta meningkatkan konsep diri yang positif 

pada diri siswa. 

 

2.3 Minat Wirausaha 

2.3.1 Pengertian Minat 

     Andi Mappiare (1982;62) mengemukakan  minat adalah :” suatu 

perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, 

pendirian, prasangka, rasa takut atau kecenderungan lain yang mengarahkan 

individu kepada suatu pilihan tertentu”. 

     Menurut Slameto (1995;  180) mengatakan bahwa : “Minat adalah 

suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, 

tanpa ada yang menyuruh. “Minat pada ada dasarnya adalah penerimaan 

akan suatu diluar diri. Semakin kuat atau dekat dengan hubungan tersebut 

semakin besar minat. 

     Menurut Bimo Walgito (1995; 122) mengemukakan : “Minat adalah 

salah satu faktor yang turut menentukan atau mempengaruhi minat, maka 
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akan mendorong individu berbuat sesuai minatnya, dan minat ini akan 

memperbesar motif yang ada pada individu. 

     Berdasar pengertian-pengertian di atas dapat diberikan kesimpulan 

tentang pengertian minat adalah kecenderungan yang tetap untuk 

memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan-kegiatan yang diminati 

seseorang, diperhatikan terus menerus disertai perasaan senang. Minat tidak 

dibawa sejak lahir, melainkan diperoleh melalui pengalaan. Minat terhadap 

sesuatu merupakan hasil belajar dan mendukung belajar selanjutnya. Minat 

dalam kehidupan sangatlah penting, karena akan memberikan motivasi, 

dorongan untuk melakukan keberhasilan pencapaian hasil belajar, 

mempengaruhi bentuk dan intensitas aspirasi seseorang dan akan 

memberikan kegembiraan pada setiap bidang yang diminatinya. 

2.3.2 Pengertian Wirausaha 

     Minat wirausaha merupakan  sikap mental dari individu yang 

memiliki pemikiran dan keinginan untuk bertingkah laku wirausaha. Sikap 

mental ini merupakan hasil belajar yang didapat dari pengalaman. Sikap 

mental ini tidak dibawa sejak lahir melainkan dibentuk dan dipelajari 

sepanjang perkembangan orang tersebut. Sikap ini mengandung perasaan 

dan motivasi untuk selalu meningkatkan prestasi usaha. Oleh karena itu 

untuk membentuk minat wirausaha diperlukan waktu untuk menyenangi dan 

menemukan objek-objek baku dalam pekerjaan. 
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     Menurut Delina Hutabarat (1994 ; 20) mengemukakan bahwa: 

”Wirausaha berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti utama, gagah, 

berani, teladan. Dan usaha berarti berupaya. Jadi wirausaha terkandung 

sifat-sifat keberanian, keutamaan dan keteladanan dalam mengambil resiko 

dalam berusaha.” 

     Menurut Haryati Subadio yang dikutip oleh   Buchari Alma (2004; 

16), sikap wirausaha meliputi keteladanan, berbudi luhur, yaitu mampu 

berdiri diatas kemampuan sendiri, tidak saja disektor swasta tetapi juga 

dalam sektor negara”. 

     Menurut YPHI Pramindo (2004;4) mengemukakan :”Wirausaha 

adalah kemampuan untuk berdiri sendiri, berdaulat merdeka lahir batin, 

sumber peningkatan kepribadian, suatu proses dimana orang mengejar 

peluang, merupakan sikap mental dan sifat jiwa yang selalu aktif,  dituntut 

untuk mampu mengelola, menguasai, mengetahui dan berpengalaman untuk 

memacu kreatifitas” 

     Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan wirausaha adalah 

kemampuan untuk berdiri sendiri dengan sikap mental dan sifat jiwa yang 

selalu aktif, dituntut untuk mampu mengelola, menguasai, mengetahui dan 

berpengalaman untuk memacu berkreatifitas. 

2.3.3 Pengertian Minat Wirausaha 

     Berdasarkan  beberapa pendapat tentang minat dan wirausaha yang 

dikemukakan di atas, maka dapat penulis simpulkan yang dimaksud dengan 
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minat wirausaha adalah gajala psikis dalam diri seseorang yang dapat 

menimbulkan kecenderungan bertingkah laku sehingga mampu berdiri 

sendiri, berdaulat merdeka lahir batin bersumber peningkatan kepribadian, 

kepercayaan diri, orientasi  tugas dan hasil, berani mengambil resiko, 

kemampuan memimpin dan orientasi ke masa depan 

 

2.4 Kerangka Pikir 

  Hubungan Antara Persepsi Terhadap Layanan Bimbingan Karir Dengan 

Minat Wirausaha 

    Dengan  memberikan  layanan bimbingan karir pada siswa kelas XII 

dapat membantu dalam menentukan arah dan tujuan cita-cita pekerjaan selain itu 

dengan adanya bimbingan karir pengetahuan siswa tentang jenis-jenis pekerjaan 

jenjang jabatan dan karir serta jenjang pendidikan untuk menuju karir tertentu 

dapat bertambah. Oleh karena itu siswa perlu diberikan layanan bimbingan karir 

semenjak dini, agar siswa dapat mengetahui arah pendidikan yang harus 

ditempuhnya dengan minat dan kemampuan yang dimilikinya. Dengan 

memberikan layanan bimbingan karir dapat menambah pengetahuan  siswa akan 

cita-cita pekerjaan yang hendak dicapainya sesuai dengan minat, bakat dan 

potensi yang ada  pada dirinya. Oleh karena itu pemberian layanan bimbingan 

karir  sangat diperlukan bagi setiap siswa sebagai dasar dalam mengambil 

keputusan yang tepat untuk menentukan cita-cita. 
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    Di lain pihak minat wirausaha merupakan hal yang sangat penting dan 

berperan bagi keberhasilan seseorang. Minat wirausaha merupakan sikap yang 

positif yang mendukung  suatu keberhasilan wirausaha. Setiap orang memiliki 

minat wirausaha, hanya dalam perkembangannya masing-masing individu tidak 

sama tergantung berbagai faktor misalnya faktor famili, teman, pengalaman, 

keadaan ekonomi, keadaan lapangan pekerjaan, sumberdaya, tingkat    

pendidikan. 

    Ditinjau dari segi pendidikan wirausaha ini dapat dikembangkan  

sehingga menjadi wirausahawan yang tangguh. Untuk itu perlu adanya 

bimbingan dalam pengembangan minat wirausaha ini, karena kalau tidak 

diupayakan pengembangannya minat wirausaha yang dimiliki  tersebut tidak 

akan berkembang, sehingga potensi yang mereka miliki tidak dimanfaatkan dan 

tetap terpendam. Untuk itu diperlukan kondisi belajar yang menunjang untuk  

pengembangan minat wirausaha. 

    Aktifitas belajar mempunyai peranan penting dalam mengembangkan 

minat wirausaha. Program Bimbingan Karir di sekolah juga merupakan suatu 

upaya dalam pengembangan minat wirausaha siswa. 

    Untuk menjawab tantangan masa depan dituntut relevansi program  

pendidikan dengan tuntutan dunia kerja, sehingga terjadi link and match (kaitan 

dan sepadan), maka secara umum layanan bimbingan karir disekolah 

mempunyai pengaruh yang tinggi terhadap pengembangan minat wirausaha 

siswa. 
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 Hubungan Antara Konsep Diri Dengan Minat Wirausaha. 

    Konsep diri adalah keselarasan sikap perasaan seseorang memandang 

dirinya dari aspek pengetahuan, harapan serta penilaian terhadap diri baik secara 

fisik psikologis maupun sosial. Dapat dikatakan bahwa konsep diri  merupakan 

bagian hidup dari seseorang yang sangat sentral dan sangat penting adalah 

kegiatan-kegiatan yang disadari dalam kepribadiannya dan perwujudannya. 

Berkaitan dengan harapan masa depan khususnya dalam menentukan suatu 

pekerjaan ini perlu adanya minat wirausaha bagi seseorang, maka apabila 

seseorang itu mempunyai konsep diri yang mantap akan menumbuhkan minat 

wirausaha bagi orang tersebut. 

 

 Hubungan Antara Persepsi Terhadap Layanan Bimbingan Karir Dan 

Konsep Diri  Dengan Minat Wirausaha. 

    Dengan persepsi yang baik atau positif terhadap layanan bimbingan karir 

yang diberikan disekolah, siswa akan lebih dapat memahami dan menanggapi 

bimbingan karir dengan baik atau positif, sehingga siswa menyadari arti penting 

layanan bimbingan karir bagi masa depannya, siswa dapat menentukan langkah-

langkah bagi  perkembangan karir yang diinginkan sesuai dengan bakat dan 

minatnya. Disamping persepsi layanan bimbingan karir  perlu didukung adanya  

konsep diri siswa. Karena konsep diri merupakan bagian  hidup dari seseorang 

yang sangat sentral  dan sangat penting  dalam kegiatan-kegiatan yang sesuai 

dengan kepribadiannya. Berkaitan dengan harapan masa depan khususnya dalam 

menentukan suatu pekerjaan yang sesuai  dengan minat, bakat, dan kemampuan, 

agar menjadikan minat wirausaha bagi seseorang, apabila seseorang itu 
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mempunyai persepsi terhadap layanan bimbingan karir dan konsep diri yang 

mantap. Maka akan dapat menumbuhkan minat wirausaha bagi orang tersebut. 

 

2.5 Hipotesis 

    Hipotesis adalah merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang 

diajukan, tetapi jawaban ini masih perlu dibuktikan lagi kebenarannya. Hipotesis 

dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan 

sampai terbukti melalui data yang dikumpulkan. 

    Di dalam penelitian ini peneliti mengajukan hipotesis : 

 1 Ada hubungan positif antara persepsi terhadap layanan bimbingan karir 

dengan minat wirausaha bagi siswa kelas XII Sekolah Menengah Atas Negeri 

I Seyegan Sleman Yogyakarta. 

 2 Ada hubungan positif antara konsep diri dengan minat wirausaha bagi siswa 

kelas XII Sekolah Menengah Atas Negeri I Seyegan Sleman Yogyakarta. 

 3 Ada hubungan positif antara persepsi terhadap layanan bimbingan karir dan 

konsep diri dengan minat wirausaha bagi siswa kela XII Sekolah Menengah 

Atas Negeri I Seyegan Sleman Yogyakarta. 

 

A.  Paradigma Penelitian 

    Berdasarkan hipotesis tersebut dapat digambarkan dalam diagram 

sebagai berikut : 

           H1 

 

            

  

           H3 

 

           H2 

      

Persepsi terhadap 
layanan bimbingan 

 

Konsep diri (X2) 

 

Minat wira usaha (Y) 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

  Pendekatan penelitian merupakan keseluruhan cara atau kegiatan yang 

dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian dimulai dari perumusan 

masalah sampai dengan penarikan kesimpulan. Pendekatan penelitian 

merupakan keseluruhan cara atau kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam 

melakukan penelitian dimulai dari perumusan masalah sampai dengan 

penarikan kesimpulan. 

  Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini apabila ditinjau 

dari teknik samplingnya termasuk  pendekatan sampel, menurut timbulnya 

variabel adalah pendekatan non-ekspermen, ditinjau menurut pola atau sifat 

penelitian termasuk dalam penelitian korelasi, ditinjau menurut model 

pengembangan atau model pertumbuhan maka termasuk dalam on shot model 

karena menggunakan satu kali  pengumpulan data, dan ditinjau dari jenis 

datanya termasuk penelitian kuantitatif, karena data yang diperoleh berupa 

angka-angka dan dianalisis dengan statistik. 

  Desain penelitian ini adalah penelitian korelasi yang mempunyai tiga 

variabel yaitu : 

 1 Variabel bebas pertama (X1) = persepsi terhadap layanan bimbingan karir. 

 2 Variabel bebas kedua (X2)  = konsep diri 
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 3 Variabel terikat (Y)   = minat wirausaha. 

 Skemanya adalah sebagai berikut : 

 a  X1  Y 

 b  X2  Y 

 c  X1 
      Y 
   X2 
 
 

3.2 Variabel Penelitian 

   Setiap masalah penelitian harus mengandung variabel yang jelas 

sehingga memberikan gambaran data dan informasi apa yang diperlukan untuk 

memecahkan masalah tersebut. 

   Koentjaraningrat (1986;27) membedakan variabel menjadi dua variabel 

yaitu variabel terikat (dependent variabel) dan variabel bebas (independen 

variabel). Variabel terikat adalah faktor yang dilibatkan oleh pengaruh atau 

tergantung dengan variabel  yang mendahuluinya, sedangkan variabel bebas 

adalah variabel yang menyebabkan suatu pengaruh atau sebab dari variabel 

lainnya. Berdasarkan pengertian tersebut maka dalam penelitian ini yang 

menjadi variabel bebas adalah persepsi terhadap layanan bimbingan karir (X1) 

dan konsep diri (X2) yang akan memberikan pengaruh kepada variabel terikat 

yaitu minat wirausaha (Y). 
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3.3 Populasi 

   Guna memahami pengertian yang lebih mendalam, dikemukakan 

pengertian-pengertian tentang populasi. Sutrisno Hadi (2000; 220) menjelaskan 

bahwa : “Populasi merupakan seluruh penduduk yang dimaksudkan untuk 

diselidiki. Populasi dibatasi sebagai sejumlah penduduk atau individu yang 

paling sedikit mempunyai satu sifat yang sama”. Dari pengertian ini terlihat 

bahwa populasi merupakan  semua individu yang akan diteliti, dan mereka 

memiliki kesamaan-kesamaan sifat. Saefuddin Azwar (2001;77) 

mendefinisikan populasi sebagai berikut : “Populasi didefinisikan sebagai 

kelompok subyek yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian”. 

   Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa populasi yang memiliki 

kesamaan sifat, dan akan dikenai generalisasi hasil penelitian. Dalam penelitian 

ini populasi dikenakan kepada siswa kelas XII Sekolah Menengah Atas Negeri 

I Seyegan Sleman Yogyakarta Tahun Pelajaran 2005/2006  sebanyak 6 kelas 

dengan jumlah 234  orang siswa. Adapun perincian jumlah populasi penelitian 

dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini : 
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TABEL 1. POPULASI PENELITIAN 
Siswa kelas XII SMAN I Seyegan Sleman 
Yogyakarta Tahun Pelajaran 2005/2006 

 

NO KELAS JUMLAH 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

XII Bahasa 

XII IPA 1 

XII IPA 2 

XII IPS 1 

XII IPS 2 

XII IPS 3 

28 

41 

40 

43 

42 

40 

 JUMLAH 234 

3.4 Sampel dan Jumlah Sampel Penelitian 

   Penelitian ini merupakan penelitian sampel atau studi sampling, 

penelitian yang tidak meneliti seluruh subyek yang ada dalam populasi, 

melainkan hanya sebagian saja dan disebut sampel. Menurut Saifuddin Azwar 

(2001;80) sampel adalah, “sebagian dari populasi, karena dia merupakan 

bagian dari populasi tentulah memiliki ciri-ciri yang dimiliki populasinya, 

dimana hasil penelitian akan dapat digeneralisasikan pada populasi”. Sugiyono 

(2003,91) mendifinisikan sampel sebagai : “bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.”Berdasarkan uraian di atas, 

maka yang dimaksud sampel adalah sebagian dari populasi dimana apa yang 

dipelajari dari sampel tersebut kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk 

populasi. 
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   Besarnya jumlah sampel menurut Suharsimi Arikunto (2002;43) adalah 

“untuk sekedar ancer-ancer, maka apabila subyeknya kurang dari 100, lebih 

baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, 

selanjutnya jika jumlah subyeknya besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-

25% atau lebih, tergantung setidak-tidaknya dari : 

 a Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga dan dana. 

 b Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subyek, karena hal ini 

menyangkut banyak sedikitnya data. 

 c Besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti. Untuk penelitian yang 

resikonya besar, tentu saja jika sampel besar, hasilnya akan lebih baik.  

   Sugiyono (2003;99) menyebutkan bahwa : “Sebenarnya terdapat 

berbagai rumus untuk menghitung ukuran sampel misalnya Cohchran, Coken, 

Nomogram Harry King dan lain-lain. 

   Di dalam penelitian ini, peneliti memutuskan jumlah sampel penelitian 

diambil berdasarkan perhitungan 50% dari jumlah populasi jadi jumlah 

sampelnya 117 siswa. 

   Agar memperoleh sampel yang tidak menyimpang dari tujuan, maka 

digunakan tehnik pengambilan sampel tertentu yang disebut sampling. 

 Menurut Sutrisno Hadi (2002; 75-85) ada beberapa tehnik sampling yaitu : 

 a Tehnik Random Sampling 

  Teknik random sampling adalah pengambilan sampel secara random  atau 

tanpa pandang bulu. Dalam random sampling semua individu dalam 
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populasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan 

yang sama untuk   dipilih menjadi anggota sampel. Adapun  cara-cara yang 

digunakan untuk random sampling adalah : 

  1 Cara undian 

  2 Cara ordinal 

  3 Randomisasi sari tabel bilangan random 

 b Teknik non random sampling 

  Semua sampling yang dilakukan disebut non random sampling. Dalam 

sampling ini tidak semua individu dalam populasi diberi peluang yang sama 

untuk ditugaskan menjadi anggota sampel.  

Lebih sempit Sutrisno Hadi (2002 ; 81-85) mengemukakan jenis-jenis 

sampel sebagai berikut : 

 a Propotional sample, adalah sampel yang terdiri dari sub-sub sampel yang 

perimbangannya mengikuti perimbangan sub-sub poplasi. 

 b Stratified sample, adalah sampel yang memperhatikan stratum-stratum 

dalam populasi. 

 c Purposive sample, adalah sampel dimana pemilikan subyeknya didasarkan 

atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut 

paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat sifat populasi yang sudah diketahui 

sebelumnya. 

 d Quota sample, adalah sampel dimana jumlah subyek yang diselidiki 

ditetapkan lebih dahulu. 
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 e Doubel sample adalah sampel yang dimaksud untuk menampung bagi 

mereka yang tidak mengembalikan daftar angket yang telah diberikan. 

 f Area probability sample, adalah sampel yang membagi daerah-daerah 

populasi kedalam sub-sub daerah dan dari sub-sub daerah ini dibagi-bagi 

lagi kedalam daerah-daerah yang lebih kecil. 

 g Cluster sample adalah sampel dimana satuan-satuan sampel terdiri dari 

kelompok-kelompok individu atau cluster. 

   Berdasarkan beberapa tehnik sampling di atas, maka dalam penelitian 

ini peneliti menggunakan tehnik proporsional random sampling dengan cara 

undian. Adapun   alasan penelitian menggunakan teknik ini adalah : 

 a Proportional Sampling, Sampling ini dipergunakan oleh peneliti agar dapat 

mendapatkan atau memperoleh sampel yang representatif dengan 

mengambil subyek dari setiap kelompok ditentukan seimbang atau 

sebanding dengan banyaknya subyek dalam masing-masing kelompok. 

 b Random sampling atau sampling acak dipergunakan peneliti karena : 

  1 Populasinya bersifat homogen, yaitu semua siswa pada tingkat kelas 

yang sama dan situasi yang sama pula. 

  2 Memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa/ individu 

sebagai calon sampel. 

  3 Jumlah subyek atau populasi tidak terlalu banyak, sehingga dapat 

mencatat populasinya. 
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  4 Menghemat waktu, tenaga dan secara metodologis dapat 

dipertanggungjawabkan. 

   Semua individu dalam populasi diberi kesempatan yang sama untuk 

dipilih menjadi anggota sampel. Sedangkan  pengambilan sampelnya 

menggunakan  cara undian. Adapun prosedur pengambilan sampelnya 

menggunakan cara-cara yang disarankan Sutrisno Hadi (2000;223) sebagai 

berikut : 

 a Membuat daftar yang berisi semua subyek/ individu. 

 b Memberi kode nomor urut kepada semua subyek/ individu. 

 c Menulis kode itu masing-masing-masing dalam selembar kertas kecil. 

 d Menggulung kertas-kertas kecil tersebut dengan baik. 

 e Memasukkan gulungan-gulungan kertas ke dalam kaleng. 

 f Kocok kertas dalam kaleng. 

 g Mengambil kertas-kertas gulungan itu satu persatu sampai jumlah yang kita 

perlukan tercapai. 

   Sebagaimana telah dikemukakan di muka, populasi penelitian ini adalah 

seluruh siswa kelas XII Sekolah Menengah Atas Negeri I Seyegan Sleman 

Yogyakarta tahun ajaran 2005/2006 yang berjumlah 234 siswa pada penelitian 

ini, peneliti mengambil sampel 50% dari jumlah populasi, sehingga sampel 

yang diperoleh 117 siswa. 
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TABEL 2. SAMPEL PENELITIAN 

KELAS POPULASI PRESENTASE SAMPEL 

XII Bahasa 

XII IPA 1 

XII IPA 2 

XII IPS 1 

XII IPS 2 

XII IPS 3 

28 

41 

40 

43 

42 

40 

50% 

50% 

50% 

50% 

50% 

50% 

14 

20 

20 

22 

21 

20 

JUMLAH 234  117 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

   Agar dapat memperoleh data yang obyektif dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah, diperlukan metode yang mampu 

mengungkapkan data yang sesuai dengan pokok permasalahannya. Metode 

pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian banyak sekali 

macamnya, misalnya, angket, wawancara, observasi, skala psikologi, 

dokumentasi dan sebagainya (Nasution; 2003;14). Tiap-tiap metode memiliki 

kelebihan maupun kekurangan sehingga dalam pengumpulan data perlu dipilih 

metode yang sesuai dengan kebutuhan dan permasalahannya. Metode yang 

dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode skala psikologi untuk 

mengungkap data siswa tentang persepsi terhadap layanan bimbingan karir data 

tentang konsep diri siswa dan data tentang minat wirausaha siswa. 
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   Saifuddin Azwar (1999;v) mengungkapkan bahwa : “skala psikologi 

adalah instrument pengukuran psikologi dengan ciri pendekatan yang lebih 

lasngsung pada kerja pengembangan skala umumnya. Bidang aplikasi ini 

mencakup ilmu sosial pada umumnya dan ilmu psikologi dan pendidikan pada 

khususnya”. Skala Psikologi menurut Saifuddin Azwar (1999;4) mempunyai 

karakteristik, yaitu : 

1 Stimulus berupa pertanyaan atau pernyataan yang langsung 

mengemukakan atribut yang hendak diukur melainkan mengungkapkan 

indikator perilaku dari atribut yang bersangkutan. Dalam hal ini, meskipun 

subyek yang diukur memahami pertanyaan atau pernyataannya namun 

tidak mengetahui arah jawaban yang dikehendaki oleh pertanyaan yang 

diajukan sehingga jawaban yang diberikan akan tergantung pada 

interprestasi subyek terhadap pertanyaan tersebut dan jawabanya lebih 

bersifat proyektif, yaitu berupa proyeksi dari perasaan atau kepribadiannya. 

2 Dikarenakan atribut psikologi diungkapkan secara tidak langsung lewat 

indikator-indikator perilaku sedangkan indikator perilaku diterjemahkan ke 

dalam bentu item-item, maka skala psikologi selalu berisi banyak item. 

Jawaban subyek terhadap satu item baru merupakan sebagian dari banyak 

indikasi mengenai atribut yang diukur, sedangkan kesimpulan akhir 

sebagai suatu diagnosis baru dapat dicapai bila semua item telah direspons. 

3 Respons subyek tidak diklasifikasikan sebagai jawaban “benar” atau 

“salah”. Semua jawaban dapat diterima sepanjang diberikan secara jujur 
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dan sungguh-sungguh. Hanya saja, jawaban yang berbeda akan di 

interprestasikan berbeda pula. 

   

3.6 Instrumen Penelitian 

   Menurut Suharsimi Arikunto (2002; 151) instrumen penelitian adalah : 

“alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan           

data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih 

cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.” Jadi instrumen 

penelitian ini merupakan alat bantu pada waktu peneliti menggunakan suatu 

metode.  

 Adapun langkah-langkah menyusun instrumen menurut Suharsimi Arikunto 

(2002;157-158) sebagai berikut : 

 a Perencanaan 

 b Penulisan Butir Soal 

 c Penyuntingan 

 d Melakukan uji coba instrumen penelitian. 

 e Penganalisaan hasil, analisis item, melihat pola jawaban, peminjaman saran-

saran dan sebagainya. 

 f Mengadakan revisi tentang item yang dipandang kurang baik. 

   Langkah-langkah tersebut kemudian dijabarkan secara berurutan untuk 

menyusun angket kedua variabel bebas dan satu variabel terikat sebagai 

berikut: 
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 1 Perencanaan, Penyusunan dan Penyuntingan Instrumen. 

  a Perencanaan variabel persepsi terhadap layanan bimbingan karir. 

   1) Tujuan : untuk mengungkap persepsi terhadap layanan bimbingan 

karir siswa kelas XII Sekolah Menengah Negeri I Seyegan Sleman 

Yogyakarta tahun pelajaran 2005/2006. 

   2) Definisi Operasional : persepsi terhadap layanan bimbingan karir 

adalah suatu proses  pengorganisasian dan penginterpretasian yang 

menghasilkan pemahaman  siswa terhadap layanan bimbinan karir 

mengenai  merencanakan dan mengembangkan masa depan karir 

sesuai dengan kemampuan / potensi diri serta lingkungannya dengan 

cara memahami diri, pengenalan nilai-nilai dan masyarakat, 

pemahaman lingkungan, hambatan dan cara mengatasi hambatan, 

perencanaan masa depan. 

   3) Indikator persepsi terhadap layanan bimbingan karir adalah : 

    a) Pemahaman diri 

    b) Pengenalan nilai-nilai diri dan masyarakat 

    c) Pemahaman lingkungan 

    d) Hambatan dan cara mengatasi hambatan 

    e) Perencanaan masa depan. 

   4) Membuat kisi-kisi dan penyebaraan   item angket. 

 

 



40 
 

 

   TABEL 3. KISI-KISI ANGKET PERSEPSI TERHADAP 
   LAYANAN BIMBINGAN KARIR 

 
NO INDIKATOR NOMOR JUMLAH

1 

2 

 

3 

4 

 

5 

Pemahaman Diri 

Pengenalan nilai-nilai diri dan 

masyarakat. 

Pemahaman lingkungan 

Hambatan dan cara mengatasi 

hambatan. 

Perencanaan Masa Depan 

1,2,3,4 

5,6,7,8 

 

9,10,11,12 

13,14, 15, 16 

 

17,18,19,20 

4 

4 

 

4 

4 

 

4 

 JUMLAH  20 
 

   b Perencanaan variabel Konsep Diri. 

   1) Tujuan : untuk mengungkap  konsep diri siswa kelas XII Sekolah 

Menengah Negeri I Seyegan Sleman Yogyakarta. 

   2) Definisi Operasional : konsep diri adalah cara seseorang 

memandang atau menanggapi sesuatu terhadap dirinya sendiri yang 

diperoleh melalui pengalaman dan interaksi dengan orang lain yang 

meliputi aspek percaya diri, penerimaan diri,  pergaulan, 

kemampuan dalam menyelesaikan tugas, konsep sosial dan 

orientasi diri. 

   3) Indikator konsep diri adalah : 

    a Percaya diri 
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    b Penerimaan diri 

    c Pergaulan 

    d Kemampuan dalam menyelesaikan tugas 

    e Konsep sosial dan orientasi diri 

   4) Membuat kisi-kisi dan penyebaran item angket sebagai berikut : 

TABEL 4. KISI-KISI ANGKET KONSEP DIRI 

NO INDIKATOR NOMOR JUMLAH
1 

2 

3 

4 

5 

Percaya Diri 

Penerimaan diri 

Pergaulan 

Kemampuan menyelesaikan Tugas 

Konsep Sosial dan orientasi diri 

1,2,3,4,5,6 

7,8,9,10,11 

12,13,14,15 

16,17,18,19,20 

21,22,23,24,25 

6 

5 

4 

5 

5 

 JUMLAH  25 
  c Perencanaan variabel Minat Wirausaha 

   1) Tujuan : untuk mengungkap  minat wirausaha siswa kelas XII 

Sekolah Menengah Negeri I Seyegan Sleman Yogyakarta. 

   2) Definisi Operasional : Minat  wirausaha adalah gejala psikis dalam 

diri seseorang yang dapat menimbulkan kecenderungan bertingkah 

laku  karena merasa senang  dan tertarik sehingga mampu berdiri 

sendiri, berdaulat, merdeka lahir batin, sumber peningkatan 

kepribadian, kepercayaan diri, orientasi tugas dan hasil, keberanian  

mengambil resiko, kemampuan memimpin dan orientasi kemasa 

depan. 

 



42 
 

 

   3) Indikator minat wirausaha adalah : 

    a) Percaya diri 

    b) Berorientasikan tugas dan hasil 

    c) Keberanian mengambil resiko 

    d) Kepemimpinan 

    e) Berorientasi kemasa depan  

   4) Membuat kisi-kisi dan penyebaran item angket 

    TABEL 5. KISI-KISI ANGKET MINAT WIRAUSAHA  

NO INDIKATOR NOMOR JUMLAH

1 
2 
3 
4 
5 

Percaya Diri 
Berorientasi tugas dan hasil 
Keberanian mengambil resiko 
Kepemimpinan 
Berorientasi kemasa depan 

1,2,3,4,5 
6,7,8,9,10,11,12,13 

14,15,16,17 
18,19,20,21,22 

23,24,25 

5 
8 
4 
5 
3 

 JUMLAH  25 
 

 2 Penyusunan dan Penyuntingan Item. 

    Setelah membuat kisi-kisi instrumen, maka selanjutnya menyusun/ 

menulis item-item pertanyaan yang ditulis dengan bahasa sederhana dan 

mudah dimengerti  siswa. Setelah selesai membuat, menyusun pertanyaan/ 

pertanyaan kemudian menyunting atau membenahi, yaitu dengan 

melengkapi instrumen dengan pedoman / petunjuk mengerjakan kata 

pengantar ditambah  jawaban  serta pemeriksaan kembali, sehingga istrumen  

penelitian menjadi benar-benar siap.  Ketiga instrumen tersebut  di atas 
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disajikan dalam  bentuk skala likert, yaitu dengan membuat  skor secara 

bertingkat  atas jawaban yang diberikan kepada responden. Atas dasar itu, 

maka dilakukan penentuan skor menurut alternatif jawaban dengan bobot 

skor sebagai berikut : 

   1) Untuk jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) diberi Skor 1 

   2) Untuk jawaban Tidak Setuju  (TS) diberi Skor 2 

   3) Untuk jawaban Netral  (N) diberi Skor 3 

   4) Untuk jawaban Setuju (S) diberi Skor 4 

   5)  Untuk jawaban Sangat Setuju (SS) diberi Skor 5 

    

 3 Uji Coba Instrumen 

    Uji coba instrumen dilakukan sebelum angket diberikan kepada 

responden penelitian sebenarnya. Tujuan uji coba instrumen ini adalah 

untuk menyatakan validitas dan reliabilitas angket yang dibuat. Uji coba 

dilakukan pada siswa kelas XII  Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seyegan 

Sleman Yogyakarta Tahun ajaran 2005/2006 yang masih satu populasi dan 

tidak terpilih dalam sampel penelitian yaitu jumlah 30 responden. 

  a Validitas Instrumen 

     Menurut Suharsimi Arikunto (2000; 160) : “Sebuah instrumen 

dikatakan baik bila dapat mengungkapkan data dari variabel yang 

diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan 

sejauh mana data yang terkumpul  tidak menyimpang dari gambaran 
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tentang variabel yang dimaksud”. Sehubungan dengan validitas, 

Sutrisno Hadi (2001; 102) mengungkapkan bahwa problem tentang 

validitas adalah menyangkut hal-hal sebagai berikut : 

   1) Seberapa jauh alat pengukur dapat mengungkap dengan jitu gejala 

atau bagaian-bagian yang hendak diukur. 

   2) Seberapa jauh alat pengukur dapat memberikan reading yang teliti, 

dapat menunjukkan dengan sebenarnya status atau keadaan gejala 

atau bagian gejala yang diukur. 

     Berdasar pendapat di atas, dapat diambil suatu pengertian 

bahwa problem validitas instrumen menyangkut dua hal, yakni 

ketepatan dan ketelitian. Alat ukur dapat dikatakan tepat dan jitu jika 

alat pengukur dapat mengukur sasaran-sasaran yang akan diukur. 

Dalam penelitian ini untuk mencari validitas alat pengukur 

menggunakan logical validity, karena instrumen ini berdasarkan pada 

konstruksi teoritik. Sedangkan analisisnya menggunakan analisis butir. 

     Tehnik yang digunakan untuk keperluan pengujian validitas 

butir, instrumen dalam penelitian ini digunakan rumus korelasi product 

memont dengan angka kasar yang dikemukakan Karl Pearson, yaitu : 

                NΣXY – (ΣX) (ΣY) 
   rxy = 
     ({NΣX2 - (ΣX)2} { NΣY2 – (ΣY)2}) 
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   Keterangan : 

   rxy  = Koefisien korelasi antara variabel x dengan y 

   N  = Cacah subyek uji coba 

   ΣX = Sigma atau jumlah X (skor butir) 

   ΣX2 = Sigma X kuadrat  

   ΣY = Sigma Y (skor faktor) 

   ΣY2 = Sigma Y kuadrat 

   ΣXY = Sigma tangkar (perkalian) X dan Y 

     Agar tidak terjadi over estimed dikoreksi dengan rumus Part 

Whole Adapun rumus korelasi bagian total adalah sebagai berikut :  

                  rtp  : SDt – SDp            
   rpq = 
     (SDt2 + SDp – 2 ) (rtp  : SFt – SDp) 
    

   Keterangan : 

   rpq  = Koefisien korelasi bagian total 

   rtp   = Koefisien korelasi Product Moment 

   SDt  = Simpangan baku total 

   SDp = Simpangan buku sub total (Sutrisno Hadi, 1990 ; 290) 

   Setelah diperoleh harga rtp [ atau rbt  kemudian  dikonsultasikan dengan 

harga  p atau peluang galat. Kalau ternyata harga rtp  mempunyai P lebih 
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kecil dari 0,05 maka butir pertanyaannya  tersebut valid atau sahih. 

Tetapi sebaliknya apabila harga rtp mempunyai  harga  p sama atau lebih 

besar dari 0,05 maka butir pertanyaan tersebut tidak valid atau tidak 

sahih dan karenanya gugur. 

     Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan komputer 

program SPSS 11.0 for window (Seri Program Statistik) dari Sutrisno 

Hati dan Seno Pamardiyanto. Ternyata hasil analisis kesahihan butir 

angket persepsi terhadap layanan bimbingan karir yang terdiri  dari 20 

butir pernyataan dinyatakan  memenuhi syarat (valid) semua, Untuk 

angket konsep diri yang terdiri  dari 25 butir pernyataan dinyatakan 

memenuhi syarat semua (valid). Sedangkan untuk angket minat 

wirausaha yang terdiri dari 25 butir pernyataan dinyatakan memenuhi 

syarat semua (valid). 

  b Reliabilitas Instrumen 

     Suatu instrumen dikatakan reliabel apabila cukup dapat 

dipercaya sebagai  alat pengumpul data. Reliabilitas menunjukkan 

sejauh mana alat ukur atau instrumen dapat dipercaya/ diandalkan, 

dalam pengertian bahwa alat penelitian tersebut stabil, tidak berubah-

ubah walaupun  dipergunakan berkali-kali oleh siapa saja dan kapan 

saja. Reliabilitas artinya dapat dipercaya, dapat diandalkan (Suharsimi 

Arikunto, 2002; 168) 
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     Dalam penelitian ini yang digunakan untuk mencari reliabilitas 

instrumen dengan rumus r alpha dari Cronbach. Penggunaan rumus 

tersebut sesuai dengan pendapat yang menyatakan bahwa untuk tes 

yang berbentuk uraian atau angket dengan skala bertingkat, maka diuji 

dengan rumus alpha (Suharsimi Arikunto, 2002 ; 193). Adapun rumus 

pengujian reliabilitas alpha dari Cronback tersebut sebagai berikut. 

 

       K    Σσ1
2 

     r21 =      1 -   
              K – 1    σt

2   
 

   Keterangan : 

   r21 = Reliabilitas instrumen 

   K = Banyaknya butir pertanyaan 

   Σσ1
2= Jumlah varian butir  

   σt
2 = Varian total 

     Langkah selanjutnya adalah menginterprestasikan nilai r yang 

diperoleh dengan skala interpretasi nilai r sebagai berikut : 

   Antara 0,800 sampai dengan 1,000 = Tinggi 

   Antara 0,600 sampai dengan 0,800 = Cukup 

   Antara 0,400 sampai dengan 0,600 = Agak Rendah 

   Antara 0,200 sampai dengan 4,000 = Rendah 
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   Antara 0,000 sampai dengan 2,000 = Sangat rendah 

   Berdasar uji reliabilitas intrumen dengan bantuan komputer program 

SPSS 11.0 For Windows Sutrisno Hadi dan Seno Pamardiyanto 

diperoleh hasil sebagai berikut : 

   1 Persepsi terhadap layanan bimbingan karir memiliki koefisien 

reliabilitas (r22) sebesar 0,841 berdasarkan kategori tersebut di atas, 

maka termasuk pada kategori andal, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa instrumen persepsi terhadap layanan bimbingan karir pada 

penelitian ini memiliki reliabilitas tinggi. 

   2 Angket konsep diri memiliki koefisien reliabilitas (r22) sebesar 

0,9013. Berdasarkan kategori tersebut diatas, maka termasuk pada 

kategori andal, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen 

konsep diri pada penelitian ini memiliki reliabilitas tinggi. 

   3 Angket minat wirausaha memiliki koefisien reliabilitas (r22) 

sebesar 0,9031. Berdasarkan kategori tersebut di atas, maka 

instrumen minat wirausaha termasuk pada kategori andal sehingga 

dapat disimpulkan bahwa instrumen minat wirausaha pada 

penelitian ini memiliki reliabilitas Tinggi. 

    Dengan demikian, ketiga instrumen tersebut di atas memiliki 

reliabilitas yang tinggi. Artinya seluruh instrumen pada penelitian ini telah 
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memenuhi syarat reliabilitas dan dapat digunakan untuk mengambil data 

yang sebanarnya. 

   

3.7 Analisa Data 

   Tehnik analisis data dalam penelitian ini menggunakan dua tahap. 

Tahap pertama adalah uji prasyarat analisis meliputi uji normalitas dan uji 

linieritas, dan tahap kedua adalah pengujian hipotesis meliputi tehnik korelasi 

product moment untuk menguji hipotesis pertama dan kedua, dilanjutkan 

dengan korelasi parsial dan analisis regresi ganda dengan rumus-rumus sebagai 

berikut : 

 1 Uji Prasyarat Analisis 

  a Uji Normalitas 

   Untuk uji normalitas digunakan rumus chi kuadrat sebagai berikut : 

         (ƒo - ƒh) 
     X2 = Σ 
                      ƒh  
 
   Keterangan : 

   X2 = Chi Kuadrat 

   ƒo = Frekuensi yang diperoleh dari (observasi) dalam sampel 

   ƒh = Frekuensi  yang diharapkan dalam sampel 

     Jika harga X2 lebih kecil harga kritik maka sebaran data adalah 

normal, sebaliknya jika X2 lebihbesar harga kritik maka sebaran 

datanya tidak normal. 
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  b Uji Linieritas 

     Dalam menguji linieritas hubungan antara variael X dan Y 

dilakukan dengan analisis sederhana, yaitu analisis regresi dengan satu 

prediktas yang formulanya adalah y = ax + k. 

   Agar persamaan garis regresinya dapat ditentukan perlu diketahui dulu 

harga koefieisen korelasi  prediktor (a) dan bilangan konstannya (k), 

selanjutnya garis regresi diuji taraf signifikannya (5%).  Apabila 

diketahui F yang diperoleh lebih kecil dari F tabel, maka hubungan 

antara kedua variabel tersebut bersifat linier. 

 2 Uji Hipotesis 

  a   Analisis Korelasi Parsial 

     Langkah-langkah yang ditempuh untuk mencari angka korelasi 

parsial adalah sebagai berikut : 

   1) Mencari korelasi jenjang nihil dengan rumus : 

              ΣX1X2 
     a) r12  =  
        (ΣX1

2) (ΣX2
2) 

 
 
              ΣX1Y 
     b) r1y  =  
        (ΣX1

2) (ΣY2) 
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              ΣX2Y 
     c) r2y  =  
        (ΣX2

2) (ΣY2) 
 
   2) Mencari korelasi parsial jenjang pertama dari korelasi jenjang nihil 

dengan rumus : 

            ry1 – (ry2) (r12) 
     a) ry1-2 = 
         (1 – ry2

2) ( 1 – r12
2) 

 
 
            ry2 – (ry1) (r12) 
     b) ry2-1 = 
         (1 – ry1

2) ( 1 – r12
2) 

 
     Keterangan : 

     ry1-2  = Koefisien korelasi antara y dan x1 dengan x2 

dikontrol 

     ry2-1  = Koefisien korelasi antara y dan x2 dengan x1 

dikontrol 

  b  Analisis Korelasi Ganda 

      Untuk mencari korelasi ganda antara kriterium dengan suatu 

prediktor, rumusnya adalah : 

         r2
y1 + r2

y2 – 2 (ry1) (ry2) (r12)  
     Ry(1,2)  =   
          1 - (r2

12) 
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  c Analisis Regresi 

      Tahap-tahap yang ditempuh untuk mencari angka regresi adalah 

sebagai berikut : 

   1) Persamaan garis regresi dua prediktor adalah 

     Y = a1X1 + a2X2 + k   

   2) Mencari angka regresi dengan rumus F sebagai berikut : 

          R2 (N – m – 1)  
     Freg = 
            M (1 – R2) 
 

     Keterangan 

     Freg = Harga F garis regresi 

     N = Cacah Kasus 

     m = Cacah prediktor 

     R = Koefisien korelasi antara kriterium dengan prediktor. 

     Derajad kebebasan atau db untuk menguji harga F adalah : M lawan 

N – m - 1 

  d Sumbangan Relatif dan sumbangan efektif 

   a  Sumbangan Relatif 

     1) Sumbangan relatif prediktor X1 

            a1ΣX2Y 
        SR % =        X 100 %  
              JKreg     

   
     2) Sumbangan relatif prediktor X2 
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            a2ΣX2Y 
        SR % =        X 100 %  
              JKreg     
   
   b  Sumbangan Efektif 

        SE% = SR% x R2 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Data penelitian ini diambil dari 117 siswa kelas XII Sekolah Menengah Atas 

Negeri 1 Seyegan Sleman Yogyakarta tahun pelajaran 2006/2007. Adapun variabel 

yang akan diteliti terdiri dari 2 variabel bebas, yaitu persepsi terhadap layanan 

bimbingan karir dan konsep diri, dan satu variabel terikat, yaitu minat wirausaha. 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa tahap penganalisaan, yaitu pertama 

tahap deskripsi data yang meliputi skor tertinggi, skor terendah, mean atau rerata, 

median, mode atau modus, standar deviasi atau simpangan baku, dan kecenderungan 

tiap-tiap prediktor dan kriterium. Untuk mencari kecenderungan tiap-tiap prediktor 

dan kriterium dilakukan dengan cara membandingkan nilai rata-rata observasi 

dengan kurva normal ideal. Kurva normal ideal tersebut untuk menentukan 

kecenderungan masing-masing variabel dengan menggunakan skala sebagai berikut : 

Mean + 1 SB ke atas  = Tinggi 

(Mean – 1 SB) s.d. (Mean + 1 SB)  = Sedang 

Mean – 1 SB ke bawah  = Rendah (Sutrisno Hadi, 2001: 135) 

Tahap yang kedua yaitu melakukan uji prasyarat analisis yang meliputi uji normalitas 

sebaran dan uji linieritas hubungan antar variabel. Tahap ketiga menguji 

hipotesis yang meliputi dua langkah, yaitu menguji hipotesis pertama dan 

hipotesis kedua dengan menggunakan analisis korelasi parsial jenjang nihil dan 

korelasi parsial jenjang pertama, dan langkah kedua menguji hipotesis ketiga 
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dengan menggunakan analisis regresi ganda. Setelah melalui beberapa tahap 

analisis tersebut, selanjutnya dilakukan analisis atau pembahasan terhadap hasil 

penelitian yang telah dilakukan. Masing-masing tahap tersebut di atas 

diuraikan sebagai berikut. 

 

4.1  Deskripsi Data 

4.1.1 Deskripsi Data Variabel Persepsi Terhadap Layanan Bimbingan Karir 

Data yang diperoleh dari 117 siswa dan 20 butir pernyataan yang 

dinyatakan sahih dengan komputer program SPS edisi Sutrisno Hadi dan 

Seno Pamardiyanto dapat dideskripsikan sebagai berikut : skor tertinggi = 80; 

skor terendah = 60; mean = 73,54; median = 73,87; mode = 73; dan 

simpangan baku = 4,46. 

Untuk mengetahui kecenderungan rata-rata skor variabel persepsi 

terhadap layanan bimbingan karir siswa kelas XII Sekolah Menengah Atas 

Negeri 1 Seyegan Sleman Yogyakarta tahun pelajaran 2006/2007 dengan 

mengkategorikan nilai rerata observasi terhadap pedoman skala yang telah 

disebutkan di atas, dan diperoleh hasil sebagai berikut : 

> [73,54 + 4,46] = 78 = Tinggi 

[73,54 – 4,46] = 69,08 s.d. [73,54 + 4,46] = 78 = Sedang 

[73,54 – 4,46] = 69,08 = Rendah 

Berdasar pada pedoman konversi di atas, rerata observasi sebesar 

73,54 terletak pada interval 69,08 – 78 yang berarti tingkat persepsi terhadap 
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layanan bimbingan karir siswa kelas XII Sekolah Menengah Atas Negeri 1 

Seyegan Sleman Yogyakarta tahun pelajaran 2006/2007 tergolong sedang. 

Selanjutnya distribusi frekuensi perolehan skor variabel persepsi 

terhadap layanan yang ditentukan dalam 8 kelas interval dapat dilihat pada 

tabel 5 dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

Menentukan kelas interval dengan rumus : k  = 1 + (3,3) x log n di mana        

k adalah banyaknya kelas dan n adalah jumlah sampel, dengan demikian  

maka : k = 1 + (3,3) x log n = 1 + (3,3) x  2,07 = 7,83  ~ 8. 

Sedangkan lebar kelas dengan rumus : i = R : k =   20 : 8 = 2,5 ~ 3. 

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Skor Variabel Persepsi Terhadap Layanan 

Variat f fx fx2 f% Fk% - naik 

80,5 – 83,5 
77,5 – 80,5 
74,5 – 77,5 
71,5 – 74,5 
68,5 – 71,5 
65,5 – 68,5 
62,5 – 65,5 
59,5 – 62,5 

0 
23 
29 
31 
17 
12 
3 
2 

0,00 
1.831,00 
2.191,00 
2.270,00 
1.191,00 

808,00 
191,00 
122,00 

0,00 
145.775,00 
165.547,00 
166.242,00 
83.449,00 
54.414,00 
12.163,00 
7.444,00 

0,00 
19,66 
24,79 
26,50 
14,53 
10,26 
2,56 
1,71 

100,00 
100,00 
80,34 
55,56 
29,06 
14,53 
4,27 
1,71 

Total 117 8.604,00 635.034,00 100,00 - 
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Gambar 2. Sebaran Frekuensi Skor Variabel 
Persepsi Terhadap Layanan Bimbingan Karir 

4.1.2 Deskripsi Data Variabel Konsep Diri 

Data yang diperoleh dari 117 siswa dan 25 butir pernyataan yang 

dinyatakan sahih dengan komputer program SPS edisi Sutrisno Hadi dan 

Seno Pamardiyanto dapat dideskripsikan sebagai berikut : skor tertinggi = 96; 

skor terendah = 60; mean = 80,06; median = 79,61; mode = 77; dan 

simpangan baku =  6,53.  

Untuk mengetahui kecenderungan rata-rata skor variabel konsep diri 

juga dengan cara mengkategorikan nilai rerata observasi terhadap pedoman  

skala di atas, dan diperoleh hasil sebagai berikut : 

> [80,06 + 6,53] =  86,59 = Tinggi 

[80,06 – 6,53] = 73,53 s.d. [80,06 + 6,53] =  86,59 = Sedang 

< [80,06 – 6,53] = 73,53 = Rendah 
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Berdasar pada pedoman konversi di atas, rerata observasi sebesar 

80,06 terletak pada interval 73,53 – 86,59 yang berarti konsep diri siswa kelas 

XII Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seyegan Sleman Yogyakarta tahun 

pelajaran 2006/2007 tergolong sedang. 

Selanjutnya distribusi frekuensi perolehan skor variabel konsep diri 

dapat yang ditentukan dalam 8 kelas interval dapat dilihat pada tabel 6 

dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

Menentukan kelas interval dengan rumus : k  = 1 + (3,3) x log n di mana          

k adalah banyaknya kelas dan n adalah jumlah sampel, dengan demikian  

maka : k = 1 + (3,3) x log n = 1 + (3,3) x 2,07 = 7,83 ~ 8. 

Sedangkan lebar kelas dengan rumus : i = R : k =  36 : 8 = 4,5 ~ 5. 

Tabel 6. Distribusi Frekuensi Skor  Variabel Konsep Diri 

Variat f  fx fx2 f% fk% - naik 

94,5 – 99,5 
89,5 – 94,5 
84,5 – 89,5 
79,5 – 84,5 
74,5 – 79,5 
69,5 – 74,5 
64,5 – 69,5 
59,5 – 64,5 

1 
5 

30 
23 
42 
11 
1 
4 

96,00 
459,00 

2.594,00 
1.876,00 
3.231,00 

794,00 
67,00 

250,00 

9.216,00 
42.139,00 

4224.352,00 
153.060,00 
248.645,00 
57.328,00 
4.489,00 

15.634,00 

0,85 
4,37 

25,64 
19,66 
35,90 
9,40 
0,85 
3,42 

100,00 
99,15 
94,87 
69,23 
49,57 
13,68 
4,27 
3,42 

Total 117 9.367,00 754.863,00 100,00 - 
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Gambar 3. Sebaran Frekuensi Skor Variabel Konsep Diri 

4.1.3 Deskripsi Data Variabel Minat Wirausaha 

Data yang diperoleh dari 117 siswa dan 25 butir pernyataan yang 

dinyatakan sahih dengan komputer program SPS edisi Sutrisno Hadi dan 

Seno Pamardiyanto dapat dideskripsikan sebagai berikut : skor tertinggi = 96; 

skor terendah = 61; mean = 78,90; median = 78,54; mode = 78; dan 

simpangan baku =  7,18.  

Seperti dua variabel di atas, untuk mengetahui kecenderungan rata-

rata skor variabel minat wirausaha siswa kelas XII Sekolah Menengah Atas 

Negeri 1 Seyegan Sleman Yogyakarta tahun pelajaran 2006/2007 juga 

dengan mengkategorikan nilai rerata observasi terhadap pedoman skala dari 

Sutrisno Hadi di atas, dan diperoleh hasil sebagai berikut : 

> [78,90 + 7,18] =  86,08 = Tinggi 

[78,90 – 7,18] = 71,72 s.d. [78,90 + 7,18] =  86,08 = Sedang 

< [78,90 – 7,18] = 71,72 = Rendah 
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Berdasar pada pedoman konversi di atas, rerata observasi sebesar 

78,90 terletak pada interval 71,72 – 86,08 yang berarti konsep diri siswa kelas 

XII Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seyegan Sleman Yogyakarta tahun 

pelajaran 2006/2007 tergolong sedang. 

Selanjutnya distribusi frekuensi perolehan skor variabel minat 

wirausaha dapat yang ditentukan dalam 8 kelas interval dapat dilihat pada 

tabel 6 dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

Menentukan kelas interval dengan rumus : k  = 1 + (3,3) x log n di mana          

k adalah banyaknya kelas dan n adalah jumlah sampel, dengan demikian  

maka : k = 1 + (3,3) x log n = 1 + (3,3) x  2,07 = 7,83 ~ 8. 

Sedangkan lebar kelas dengan rumus : i = R : k =  35 : 8 = 4,4 ~ 5. 

Tabel 7. Distribusi Frekuensi Skor Variabel Minat Wirausaha 

Variat f fx fx2 f% fk% - naik 

95,5 – 100,5 
90,5 – 95,5 
85,5 – 90,5 
80,5 – 85,5 
75,5 – 80,5 
70,5 – 75,5 
65,5 – 70,5 
60,5 – 65,5 

1 
5 

17 
21 
37 
23 
7 
6 

96,00 
458,00 

1.483,00 
1.749,00 
2.898,00 
1.701,00 

467,00 
379,00 

9.216,00 
41.954,00 

129.395,00 
145.725,00 
227.046,00 
125.831,00 
31.169,00 
23.947,00 

0,85 
4,27 

14,53 
17,95 
31,62 
19,66 
5,98 
5,13 

100,00 
99,15 
94,87 
80,34 
62,39 
30,77 
11,11 
5,13 

Total 117 9.231,00 734.283,00 100,00 - 
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Gambar 4. Sebaran Frekuensi Skor Variabel Minat Wirausaha 
 

4.2 Pengujian Prasyarat Analisis 

Sehubungan dengan teknik analisis data yang menggunakan analisis 

regresi, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian prasyarat analisis dimana 

menurut Sutrisno Hadi (2000: 70), analisis regresi mendasarkan diri atas 

sejumlah asumsi, diantaranya yaitu bahwa variabel terikat Y mengikuti sebaran 

normal dan korelasi antara X dengan Y adalah linier. Berikut akan dibahas satu 

persatu uji prasyarat analisis tersebut. 

4.2.1 Uji Normalitas Sebaran 

Dengan bantuan komputer Seri Program Sstatistik seri 11.0 for 

windows didapat nilai chi kuadrat (χ2) untuk variabel persepsi terhadap 

layanan bimbingan karir, konsep diri, dan minat wirausaha. Kaidah yang 

digunakan untuk uji normalitas sebaran adalah : “Jika  p > 0,05 maka 

sebarannya dinyatakan normal, dan sebaliknya jika p ≤ 0,05 sebarannya 

dinyatakan tidak normal (dalam uji satu-ekor)” (Sutrisno Hadi, 2000: 102). 

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan dengan bantuan 

komputer program SPSS 11.0 for windows diperoleh Kai Kuadrat (KK) 

sebesar 50,308 dan p = 0,129 untuk variabel persepsi terhadap layanan 

bimbingan karir, 74,103 dan p = 0,487 untuk variabel konsep diri, dan 

42,359 dan p = 0,104 untuk variabel minat wirausaha. Hal tersebut dapat 

diartikan bahwa nilai kai kuadrat hitung lebih kecil dari nilai kai kuadrat 
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tabel dan peluang ralatnya lebih dari 5% sehingga sebaran data variabel-

variabel tersebut adalah normal.  

4.2.2 Uji Linieritas Hubungan  

Untuk menguji linieritas hubungan antar variabel digunakan uji-F. Uji 

linieritas ini bertujuan untuk mengetahui linier atau tidaknya hubungan tiap 

prediktor terhadap kriterium. Kaidah yang digunakan untuk uji linieritas 

adalah sebagai berikut : “Jika harga p beda > 0,05 maka bentuk hubungan 

adalah linier, sebaliknya jika harga p beda < 0,05 maka bentuk hubungan 

adalah nirlinier” (Sutrisno Hadi, 2000: 103). 

Setelah dilakukan uji linieritas dengan bantuan komputer Seri Program 

Statistik Seri 11.0 for windows diperoleh hasil : untuk linieritas hubungan antara 

variabel persepsi terhadap layanan bimbingan karir dengan minat wirausaha 

diperoleh Fbeda = 32,5266 dan pbeda = 0,000. Sedangkan linieritas hubungan antara 

variabel konsep diri dengan minat wirausaha diperoleh Fbeda = 129.246 dan pbeda = 

0,000. Hal tersebut berarti bahwa nilai p beda lebih besar dari 5% sehingga bentuk 

hubungan adalah linier. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 8. Rangkuman Hasil Uji Linieritas Hubungan 

No. Variabel db Fbeda pbeda Keterangan 

1. 

2. 

X1 dengan Y 

X2 dengan Y 

2 : 116

2 : 116

32,5266

129,246

0,000

0,000

Linier 

Linier 
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Setelah dilakukan uji normalitas sebaran dan uji linieritas hubungan 

seperti telah diuraikan di atas, maka data penelitian yang diperoleh dapat 

digunakan untuk menguji tiga hipotesis yang diajukan yang akan diuraikan pada 

subbab pengujian hipotesis berikut. 

 

4.3 Pengujian Hipotesis 

Dalam penelitian ini ada tiga hipotesis penelitian yang dinyatakan sebagai 

berikut : 

1 Ada hubungan antara persepsi terhadap layanan bimbingan karir dengan 

minat wirausaha pada siswa kelas XII Sekolah Menengah Atas Negeri 1 

Seyegan Sleman Yogyakarta tahun pelajaran 2006/2007. 

2 Ada hubungan antara konsep diri dengan minat wirausaha pada siswa kelas 

XII Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seyegan Sleman Yogyakarta tahun 

pelajaran 2006/2007. 

3 Ada hubungan antara persepsi terhadap layanan bimbingan karir dan konsep 

diri dengan minat wirausaha pada siswa kelas XII Sekolah Menengah Atas 

Negeri 1 Seyegan Sleman Yogyakarta tahun pelajaran 2006/2007. 

Hipotesis pertama dan kedua diuji dengan rumus korelasi parsial jenjang 

nihil dan jenjang pertama, sedangkan hipotesis ketiga diuji dengan rumus regresi. 

Berikut akan dideskripsikan masing-masing pengujian yang dibantu dengan 

komputer Seri Program Statistik edisi Sutrisno Hadi dan Seno Pamardiyanto 
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berturut-turut dari pengujian hipotesis pertama dan kedua dilanjutkan dengan 

pengujian hipotesis ketiga. 

4.3.1 Pengujian Hipotesis Pertama 

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini diuji dengan 

menggunakan analisis korelasi parsial jenjang nihil. Perhitungan statistik 

dibantu dengan Seri Program Statistik Seri 11.0 for windows diperoleh harga 

rx1y sebesar 0,470 dan p = 0,005. Dengan demikian, hipotesis pertama yang 

menyatakan : “Ada hubungan antara persepsi terhadap layanan bimbingan 

karir dengan minat wirausaha pada siswa kelas XII Sekolah Menengah Atas 

Negeri 1 Seyegan Sleman Yogyakarta tahun pelajaran 2006/2007” diterima. 

Artinya, kenaikan dan penurunan minat wirausaha siswa kelas XII Sekolah 

Menengah Atas Negeri 1 Seyegan Sleman Yogyakarta tahun pelajaran 

2006/2007 dapat dilihat dari persepsi siswa terhadap layanan bimbingan karir. 

4.3.2 Pengujian Hipotesis Kedua 

Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini diuji dengan 

menggunakan analisis korelasi parsial jenjang pertama. Perhitungan statistik 

dibantu dengan Seri Program Statistik Seri 11,0 for windows diperoleh harga 

rx2y sebesar 0,727 dan p = 0,005. Dengan demikian, hipotesis kedua yang 

menyatakan : “Ada hubungan antara konsep diri dengan minat wirausaha 

pada siswa kelas XII Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seyegan Sleman 

Yogyakarta tahun pelajaran 2006/2007” diterima. Artinya, kenaikan dan 

penurunan minat wirausaha siswa dapat dilihat dari konsep diri siswa. 
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Berdasar hasil perhitungan juga didapat harga rparsial masing-masing 

variabel beserta nilai probabilitas (p)-nya. Nilai probabilitas untuk r lebih 

kecil dari 5% maka hipotesis diterima. Karena ada dua variabel bebas dan 

satu variabel terikat, maka digunakan perhitungan r parsial jenjang pertama. 

Hasil perhitungan korelasi parsial dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 9. Rangkuman Hasil Analisis Korelasi Parsial  
 

Variabel Korelasi rxy  

r1,y-2 

r2,y-1 
0,470 
0,727 

 
Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran. 

4.3.3 Pengujian Hipotesis Ketiga 

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah : “Ada hubungan antara 

persepsi terhadap layanan bimbingan karir dan konsep diri dengan minat 

wirausaha pada siswa kelas XII Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seyegan 

Sleman Yogyakarta tahun pelajaran 2006/2007.” Untuk menguji hipotesis ini 

digunakan analisis regresi ganda. Hasil perhitungan yang dibantu dengan 

komputer Seri Program Statistik Seri 11,0 for windows diperoleh persamaan 

garis regresi sebagai  berikut : 

Y = 0,436 + 0,243 X1 + 0,626 X2 

Berdasar hasil perhitungan juga diperoleh harga F sebesar 73,137 dan          

p = 0,005. Hal tersebut berarti hipotesis yang diajukan yang menyatakan ada 
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hubungan antara persepsi terhadap layanan bimbingan karir dan konsep diri 

dengan minat wirausaha pada siswa kelas XII Sekolah Menengah Atas Negeri 

1 Seyegan Sleman Yogyakarta tahun pelajaran 2006/2007 dapat diterima. 

Rangkuman hasil analisis parsial dan analisis regresi dapat dilihat pada tabel 

berikut, tetapi untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran. 

Tabel 10. Rangkuman Hasil Analisis Regresi 

Coefficientsa

,436 ,327 1,330 ,186
,243 ,083 ,200 2,923 ,004 ,824 1,214
,626 ,066 ,644 9,425 ,000 ,824 1,214

(Constant)
PERSEPSI
KONSEP DIRI

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: MINAT WIRA USAHAa. 
 

 

 

 

4.4 Sumbangan Efektif dan Sumbangan Relatif 

Sumbangan efektif dan sumbangan relatif masing-masing variabel 

prediktor terhadap kriterium dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 11. Rangkuman Bobot Relatif dan Bobot efektif Variabel Bebas 

Variabel Sumbangan Relatif Sumbangan Efektif 

X1 
X2 

50,803 
49,195 

4,479 
4,337 

Total 100,00 8,816 
 

Berdasar tabel tersebut dapat dilihat bahwa sumbangan efektif  

variabel persepsi terhadap layanan bimbingan karir terhadap minat wirausaha 
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siswa sebesar 4,479% dan sumbangan relatifnya sebesar 50,803%. Sedangkan 

sumbangan efektif variabel konsep diri terhadap minat wirausaha siswa 

sebesar 4,337% dan sumbangan relatifnya sebesar 49,197%. Dilihat dari total 

sumbangan efektif kedua variabel, yaitu sebesar 8,816%, ini menunjukkan 

bahwa variabel persepsi terhadap layanan bimbingan karir dan konsep diri 

memberikan sumbangan efektif sebesar 8,816% kepada variabel minat 

wirausaha, sedangkan sisanya sebesar 91,184% merupakan sumbangan faktor 

lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. 

 

4.5 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.5.1 Ada hubungan antara persepsi terhadap layanan bimbingan karir dengan 

minat wirausaha pada siswa kelas XII Sekolah Menengah Atas Negeri 1 

Seyegan Sleman Yogyakarta tahun pelajaran 2006/2007. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin baik persepsi siswa terhadap layanan 

bimbingan karir, maka akan semakin tinggi minat wirausaha siswa. Dengan 

dikendalikan variabel konsep diri diperoleh rparsial = 0,470 yang berarti 

variabel persepsi siswa terhadap layanan bimbingan karir dapat digunakan 

untuk memprediksi minat wirausaha siswa sebesar 0,470 atau 47,0%. Dengan 

kata lain bahwa teori dan hipotesis yang telah dikemukakan pada Bab II pada 

penelitian ini terdapat kebenaran, yaitu ada hubungan antara persepsi 

terhadap layanan bimbingan karir dengan minat wirausaha siswa kelas XII 
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Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seyegan Sleman Yogyakarta tahun 

pelajaran 2006/2007. 

4.5.2 Ada hubungan antara konsep diri dengan minat wirausaha pada siswa kelas 

XII Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seyegan Sleman Yogyakarta tahun 

pelajaran 2006/2007. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik konsep diri 

siswa, maka akan semakin baik minat wirausaha siswa. Dengan dikendalikan 

variabel persepsi terhadap layanan bimbingan karir diperoleh rparsial = 0,727 

yang berarti konsep diri dapat digunakan untuk memprediksi minat wirausaha 

siswa sebesar 0,727 atau 72,7%. Dengan kata lain bahwa teori dan hipotesis 

yang telah dikemukakan pada Bab II pada penelitian ini terdapat kebenaran, 

yaitu ada hubungan antara konsep diri dengan minat wirausaha pada siswa 

kelas XII Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seyegan Sleman Yogyakarta 

tahun pelajaran 2006/2007. 

4.5.3 Dalam keadaan bersama-sama, persepsi terhadap layanan bimbingan karir 

dan konsep diri mempunyai hubungan dengan minat wirausaha siswa kelas 

XII Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seyegan Sleman Yogyakarta tahun 

pelajaran 2006/2007. Diperoleh persamaan garis regresi Y = 0,436 + 0,243 

X1 + 0,626 X2 hal ini menunjukkan bahwa apabila baik persepsi siswa 

terhadap layanan bimbingan karir dan konsep diri siswa, maka akan semakin 

baik pula minat wirausaha siswa, sebaliknya semakin buruk persepsi siswa 

terhadap layanan bimbingan karir dan konsep diri siswa, akan semakin buruk 

pula minat wirausaha siswa.  
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4.5.4 Sumbangan efektif variabel persepsi terhadap layanan bimbingan karir 

terhadap minat wirausaha sebesar 4,479% dan sumbangan efektif variabel 

konsep diri terhadap minat wirausaha sebesar 4,337%. Untuk meningkatkan 

minat wirausaha siswa terdapat sumbangan efektif regresi. Adapun besarnya 

sumbangan efektif regresi merupakan jumlah sumbangan efektif dari variabel 

persepsi terhadap layanan bimbingan karir dan variabel konsep diri yang 

berjumlah 8,816%. Sedangkan sisa sebesar 91,184% merupakan sumbangan 

yang diberikan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 



 

70 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1  Simpulan 

  Dari hasil penelitian pada siswa kelas XII Sekolah Menengah Negeri I 

Seyegan, Sleman, Yogyakarta tahun pelajaran 2006 / 2007 yang telah 

dilaksanakan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 

a Ada hubungan antara persepsi terhadap karir dengan minat wirausaha dengan 

hasil perhitungan rx1y  = 0,470 dan p = 0,005. Dengan demikian hipotesis 

kerja yang berbunyi ; ada hubungan antara persepsi terhadap layanan 

bimbingan karir dengan minat wirausaha pada siswa kelas XII Sekeloh 

Menegah Atas Negeri I Seyegan Sleman Yogyakarta tahun pelajaran 2006 / 

2007, diterima. Dengan demikian semakin meningkat persepsi layanan 

bimbingan karir maka semakin meningkat juga minat wirausaha pada siswa. 

 b Ada hubungan antara konsep diri dengan minat wirausaha dengan hasil 

perhitungan rx2y  = 0,727 dan p = 0,005. Dengan demikian hipotesis kerja 

yang berbunyi ; ada hubungan antara konsep diri dengan minat wirausaha 

pada siswa kelas XII Sekolah Menegah Atas Negeri I Seyegan Sleman 

Yogyakarta tahun pelajaran 2006 / 2007 diterima. Dengan demikian semakin 

meningkat konsep diri maka semakin meningkat juga minat wirausaha pada 

siswa. 
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c Secara bersama-sama ada hubungan antara persepsi terhadap layanan 

bimbingan karir dan konsep diri dengan minat wirausaha. Hal ini dapat 

ditunjukkan dengan perolehan harga F = 73,137 dan p = 0,005. Dengan ini 

hipotesis kerja yang berbunyi ; ada hubungan antara persepsi terhadap 

layanan bimbingan karir dan konsep diri dengan minat wirausaha pada siswa 

kelas XII Sekolah Menegah Atas I Seyegan Sleman Yogyakarta tahun 

pelajaran 2006 / 2007, diterima. Dengan demikian semakin meningkat 

persepsi layanan bimbingan karir dan konsep diri maka semakin meningkat 

juga minat wirausaha pada siswa. 

d Sumbangan efektif  variabel persepsi terhadap layanan bimbingan karir 

terhadap minat wirausaha siswa sebesar 4,479% dan sumbangan relatifnya 

sebesar 50,803%. Sedangkan sumbangan efektif variabel konsep diri terhadap 

minat wirausaha siswa sebesar 4,337% dan sumbangan relatifnya sebesar 

49,197%. Dilihat dari total sumbangan efektif kedua variabel, yaitu sebesar 

8,816%, ini menunjukkan bahwa variabel persepsi terhadap layanan 

bimbingan karir dan konsep diri memberikan sumbangan efektif sebesar 

8,816% kepada variabel minat wirausaha, sedangkan sisanya sebesar 

91,184% merupakan sumbangan faktor lain yang tidak dibahas dalam 

penelitian ini. 
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5.2  Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, untuk menumbuhkan dorongan ke 

arah kemandirian, maka disarankan pada siswa pada siswa kelas XII Sekolah 

Menengah Negeri I Seyegan, Sleman, Yogyakarta tahun pelajaran 2006 / 2007  

yang bermanfaat bagi keberhasilan siswa pada khususnya. Adapun saran tersebut 

antara lain : 

 

5.2.1  Siswa 

a  Siswa diberikan pemahaman untuk meningkatkan  persepsi bimbingan karir, 

sehingga mereka akan dapat dan mampu memahami tentang wirausaha untuk 

prospek masa depannya. 

b  Siswa diberi pengertian tentang konsep diri sesuai dengan karir yang 

diinginkannya, untuk meningkatkan minat wirausaha yang ada pada dirinya. 

c  Para siswa diberikan bimbingan karir secara positif dan konsep diri, agar dapat 

meningkatkan wawasan minat wirausaha. 

 

5.2.2  Bagi Guru Pembimbing 

 a  Guru pembimbing berupaya memberikan layanan bimbingan karir dan 

konseling khusus dalam layanan bimbingan karir dengan maksimal, 

sehingga siswa memiliki wawasan dan pandangan tentang dunia kerja guna 

menumbuhkan minat wirausaha 



73 
 

 

 b Pembimbing perlu memberikan informasi terhadap siswa mengenai 

pengertian, fungsi serta tujuan dari pelaksanaan bimbingan karir di sekolah 

dan setelah diberikan informasi bimbingan siawa diharapkan mampu 

menerapkan dengan baik, sehingga minat wirausaha dalam dirinya akan 

meningkat. 

 

5.2.3 Bagi lembaga 

Memberikan kesempatan kepada siswa dalam melakukan kegiatan 

praktek, sehingga siswa dapat menemukan gagasan, wawasan atau pun 

pandangan yang berguna untuk menumbuhkan minat wirausaha. 
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Normalitas 
Test Statistics

50,308 74,103 42,359
24 28 32

,129 0.487 ,104

Chi-Squarea,b

df
Asymp. Sig.

PERSEPSI KONSEP DIRI
MINAT WIRA

USAHA

25 cells (100,0%) have expected frequencies less
than 5. The minimum expected cell frequency is 4,7.

a. 

29 cells (100,0%) have expected frequencies less
than 5. The minimum expected cell frequency is 4,0.

b. 

33 cells (100,0%) have expected frequencies less
than 5. The minimum expected cell frequency is 3,5.

c. 

 
 

Linieritas 
Regression 

Variables Entered/Removedb

PERSEPSIa , Enter
Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: MINAT WIRA USAHAb. 
 

Model Summary

,470a ,221 ,214 ,30522
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), PERSEPSIa. 
 

ANOVAb

3,034 1 3,034 32,566 ,000a

10,713 115 ,093
13,747 116

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), PERSEPSIa. 

Dependent Variable: MINAT WIRA USAHAb. 
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Coefficientsa

1,745 ,394 4,433 ,000
,571 ,100 ,470 5,707 ,000

(Constant)
PERSEPSI

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: MINAT WIRA USAHAa. 
 

 
Regression 

Variables Entered/Removedb

KONSEP
DIRI

a , Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: MINAT WIRA USAHAb. 
 

Model Summary

,727a ,529 ,525 ,23724
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), KONSEP DIRIa. 
 

ANOVAb

7,275 1 7,275 129,246 ,000a

6,473 115 ,056
13,747 116

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), KONSEP DIRIa. 

Dependent Variable: MINAT WIRA USAHAb. 
 

Coefficientsa

1,050 ,259 4,050 ,000
,707 ,062 ,727 11,369 ,000

(Constant)
KONSEP DIRI

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: MINAT WIRA USAHAa. 
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Korelasi Parsial 
 

Correlations 
Correlations

1 ,420**
, ,000

117 117
,420** 1
,000 ,
117 117

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

PERSEPSI

KONSEP DIRI

PERSEPSI KONSEP DIRI

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

Correlations 
Correlations

1 ,470**
, ,000

117 117
,470** 1
,000 ,
117 117

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

PERSEPSI

MINAT WIRA USAHA

PERSEPSI
MINAT WIRA

USAHA

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

Correlations 
Correlations

1 ,727**
, ,000

117 117
,727** 1
,000 ,
117 117

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

MINAT WIRA USAHA

KONSEP DIRI

MINAT WIRA
USAHA KONSEP DIRI

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

 
 
 
 



79 
 

 

Korelasi Ganda 
 

Model Summaryb

,750a ,562 ,554 ,22982 2,136
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-W
atson

Predictors: (Constant), KONSEP DIRI, PERSEPSIa. 

Dependent Variable: MINAT WIRA USAHAb. 
 

 
Regresi Ganda 

 
Regression 

Variables Entered/Removedb

KONSEP
DIRI,
PERSEPSI

a , Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: MINAT WIRA USAHAb. 
 

 
ANOVAb

7,726 2 3,863 73,137 ,000a

6,021 114 ,053
13,747 116

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), KONSEP DIRI, PERSEPSIa. 

Dependent Variable: MINAT WIRA USAHAb. 
 

Coefficientsa

,436 ,327 1,330 ,186
,243 ,083 ,200 2,923 ,004 ,824 1,214
,626 ,066 ,644 9,425 ,000 ,824 1,214

(Constant)
PERSEPSI
KONSEP DIRI

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: MINAT WIRA USAHAa. 
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Collinearity Diagnosticsa

2,993 1,000 ,00 ,00 ,00
3,935E-03 27,582 ,17 ,18 1,00
2,571E-03 34,123 ,83 ,82 ,00

Dimension
1
2
3

Model
1

Eigenvalue
Condition

Index (Constant) PERSEPSI KONSEP DIRI
Variance Proportions

Dependent Variable: MINAT WIRA USAHAa. 
 

Residuals Statisticsa

3,3232 4,4442 3,9867 ,25808 117
-2,571 1,773 ,000 1,000 117

,02134 ,06844 ,03485 ,01187 117

3,3477 4,4481 3,9870 ,25696 117
-,5776 ,4995 ,0000 ,22783 117
-2,513 2,174 ,000 ,991 117
-2,527 2,185 -,001 1,004 117
-,5838 ,5047 -,0003 ,23367 117
-2,589 2,222 -,002 1,010 117

,008 9,295 1,983 2,163 117
,000 ,061 ,009 ,011 117
,000 ,080 ,017 ,019 117

Predicted Value
Std. Predicted Value
Standard Error of
Predicted Value
Adjusted Predicted Value
Residual
Std. Residual
Stud. Residual
Deleted Residual
Stud. Deleted Residual
Mahal. Distance
Cook's Distance
Centered Leverage Value

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Dependent Variable: MINAT WIRA USAHAa. 
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Charts 
Normal P-P Plot of Regression S

Dependent Variable: MINAT WIR
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Scatterplot
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B. DAFTAR PERTANYAAN 
 

C. BAGIAN II 
D. BAGIAN I 

 
IDENTITAS SISWA 
 
Nama                    : ……………………………………………. 
 

Kelas                    : …………………………………………….. 

 

No. Absen           : …………………………………………….. 

 

E. BAGIAN II 
 
Pilihlah salah satu dari beberapa pilihan yang ada dalam kuisioner dengan 

memberikan tanda centang (   ) atau silang (    ) pada kotak yang sesuai 
dengan jawaban anda.  

 
Isilah semua pertanyaan yang ada dan cek kembali jawaban anda. 
Pilihan jawaban terdiri dari: 
STS : Sangat Tidak Setuju      
TS : Tidak Setuju    
N : Netral  
S    : Setuju 
SS : Sangat Setuju 
 
A. PERSEPSI TERHADAP LAYANAN BIMBINGAN KARIR 

 
No. Pertanyaan SS S N TS STS 

     

1 Menurut pendapat saya, informasi dari 
guru pembimbing mengenai macan-
macam fakultas di Perguruan Tinggi 
yang dapat kita masuki harus sesuai 
dengan cita-cita kita. 

     

2 Penjelasan Guru Pembimbing mengenai 
berbagai pekerjaan atau jabatan yang 
dapat di masuki lulusan SMA. 
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3 Guru pembimbing menugaskan saya 
berdiskusi dengan teman tentang 
kelebihan dan kekurangan saya. 

     

4 Dalam membuat rencana masa depan, 
penjelasan guru pembimbing menegani 
informasi tentang kesuksesannya. 

     

5 Sekolah mengundang para member atau 
alumni yang sudah sukses untuk 
memberikan informasi tentang 
kesuksesannya 

     

6 Guru Pembimbing memberikan 
informasi tentang perkembangan 
lapangan kerja saat ini. 

     

7 Guru pembimbing meberikan informasi 
tentang jenis tuntutan dan syarat-syarat 
jabatan yang dapat dimasuki tamatan 
SMA. 

     

8 Dalam memilih kegiatanekstrakurikuler 
peran guru pembimbing sangat 
dibutuhkan. 

     

9 Guru pembimbing membantu 
mengenalkan tentang kelanjutan studi 
bagi siswa lulusan SMA melalui 
ceramah di kelas. 

     

10 Guru pembimbing mengenalkan tentang 
pekerjaan yang bias dimasuki siswa 
lulusan SMA 

     

11 Meminta bantuan kepada guru 
pembimbing dengan berkonsultasi untuk 
memecahkan masalah tentang jenis 
pekerjaan yang akan saya masuki setelah 
lulus SMA. 

     

12 Guru pembimbing menjelaskan tentang 
peranan layanan bimbingan harus dalam 
merencanakan masa depan dan macam-
macam program khusus di SMA. 

     

13 Guru pembimbing menjelaskan tentang 
cara mencapai cita-cita. 

     

14 Guru pembimbing sering memanggil 
siswa untuk memecahkan masalah yang 
berkaitan dengan perencanaan masa 
depan. 
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15 Guru pembimbing sering menugaskan 
siswa untuk berdiskusi secra kelompok 
tentang pekerjaan yang akan di masuki 
setelah lulus SMA. 

     

16 Guru pembimbing sering menugaskan 
siswa untuk memecahkan masalah secara 
kelompok yang berkaitan dengan resiko-
resiko yang dihadapi oleh mata pelajaran 
yang dipilih. 

     

17 Guru pembimbing selalu memberikan 
penjelasan tentang hal-hal yang 
berkaitan dengan prospek pekerjaan 
yang kita pilih di masa datang  

     

18 Guru pembimbing sering memberikan 
penjelasan tentang program studi di 
Perguruan Tinggi yang dapat kita masuki 
sesuai dengan jurusan kita. 

     

19 Guru pembimbing selalu menganjurkan 
menggunakan waktu senggang untuk 
kegiatan yang dapat menujang cita-cita  

     

20 Guru pembimbing selalu menjelaskan 
bahwa membuat suatu keputusan masa 
depan harus sesuai dengan 
kamampuannya 

     

 
B. KONSEP DIRI 

 
No. Pertanyaan SS S N TS STS 

     

1 Saya merasa yakin bahwa saya dapat 
berbuat seperti kebanyakan teman-
teman. 

     

2 Saya dapat mengerjakan tugas yang 
dilakukan oleh orang lain. 

     

3 Merasa optimis terhadap apa yang 
dikerjakan. 

     

4 Walaupun tugas-tugas sekolah sangat 
berat, tetapi tugas-tugas tersebut tetap 
dikerjakan. 

     

5 Tidak mudah terpengaruh ikut 
mencontek dalam ujian. 
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6 Merasa sebagai orang yang penuh 
dengan kepercayaan diri. 

     

7 Dalam kehidupan seharai-hari tidak 
banyak menuntut, cukup menjalankan 
apa adanya. 

     

8 Dalam setiap kegiatan sekolah maupun 
di masyarakat, partisipasi saya sangat 
diharapkan. 

     

9 Saya termasuk anak yang banyak disukai 
teman. 

     

10 Dalam berorganisasi, pendapat saya 
banyak disetujui oleh anggota organisasi.

     

11 Dalam rapat kelas, pendapat saya 
didengar oleh peserta rapat. 

     

12 Bila ada teman baru, saya berusaha 
untuk mengenalkannya. 

     

13 Bila lupa membawa peralatan 
menggambar, pada waktu pelajaran ada 
teman yang meminjamkan alat. 

     

14 Saya mau bergaul dengan teman, baik 
pria maupun wanita. 

     

15 Saya merasa sebagai orang yang mudah 
untuk bergaul. 

     

16 Setiap kali mengerjakan sesuatu, pasti 
akan membuahkan hasil. 

     

17 Merasa tidak yakin dapat melaksanakan 
tugas dengan baik 

     

18 Merasa yakin dapat melaksanakan tugas-
tugas sekolah dengan baik. 

     

19 Merasa mengerjakan sesuatu dengan 
hasil yang buruk. 

     

20 Semua tugas yang dibebankan, akan 
dikerjakan dengan baik. 

     

21 Memperhatikan sopan satun dalam 
pergaulan.  

     

22 Menghormati orang yang lebih tua.      
23 Merasa sebagai orang yang paling 

dikenal di antara teman-teman.  
     

24 Dalam bergaul, tidak memperhatikan 
pendapat orang lain. 

     

25 Saling menghormati sesama adalah hal 
yang penting. 
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C. MINAT WIRAUSAHA 

 
No. Pertanyaan SS S N TS STS 

     

1 Saya yakin akan dapat melaksanakan 
setiap kegiatan yang saya lakukan. 

     

2 Saya merasa tidak tergantung kepada 
orang lain. 

     

3 Yang mampu menolong saya adalah diri 
saya sendiri, bukan orang lain. 

     

4 Saya senang dan optimis terhadap 
keberhasilan dari setiap kegiatan yang 
saya lakukan 

     

5 Dengan ketrampilan dan pengetahuan 
yang telah diperoleh di sekolah ini, saya 
senang dan optimis setelah lulus nanti 
akan segera dapat bekerja. 

     

6 Saya memahami bahwa prestasi begitu 
penting dalam menjalankan usaha saya. 

     

7 Dalam melakukan kegiatan usaha, 
produk yang saya hasilkan tidak perlu 
berstandar mutu, yang penting laku 
dipasaran. 

     

8 Saya sangat merasa senang dan cepat 
puas dengan prestasi saya. 

     

9 Saya akanmelaksanakan kegiatan usaha, 
yang mendapat keuntungan saja. 

     

10 Bila tawaran produk saya ditolak, 
dengan senang hati akan menawarkan 
lagi pada orang lain sampai laku. 

     

11 Saya sangat memahami bahwa setiap 
keberhasilan harus diraih dengan kerja 
keras. 

     

12 Meski banyak resiko dan hambatan, 
dengan senang hati saya akan selalu 
berusaha untuk mencapai keberhasilan. 

     

13 Saya akan melaksanakan kegiatansehari-
hari dengan penuh semnagat.. 

     

14 Saya paham bahwa setiap orang pernah 
gagal dalam suatu hal. 
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15 Saya memahami bahwa kegagalan harus 
diterima sebgai pengalaman. 

     

16 Saya akan memilih jenis usaha yang 
resiko kegagalannya kecil. 

     

17 Saya lebih suka pada jenis kegiatanyang 
banyak tantangan. 

     

18 Saya dengan senang hati akan menegur 
teman/bawahan yang terlambat. 

     

19 Saya tidak suka bila tidak datang pada 
saat piket sekolah. 

     

20 Saya tidak suka menggunakan pestisida 
yang ramah lingkungan, karena harganya 
mahal. 

     

21 Saya akan mengatakan apa adanya 
tentang kualitas produk saya. 

     

22 Saya akan menghargai orang lain 
walaupun kadang-kadang kita dibuat 
kesal. 

     

23 Saya belum memahami cita-cita saya 
yang sebenarnya, sehingga mengenai 
masa depan “bagaiman nanti sajalah” 

     

24 Saya telah merencankan mengenai masa 
depan. 

     

25 Seorang akan senang bila kita perseptif 
dalam segala hal. 
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Lampiran Uji Validitas 
 
 

Correlations

1 ,618** ,566** ,564** ,564** ,385* ,498** ,564** ,977** -,382* -,466** ,550** -,478** ,788** ,522** ,664** ,530** ,671** ,579** ,872**
, ,000 ,001 ,001 ,001 ,036 ,005 ,001 ,000 ,037 ,009 ,002 ,008 ,000 ,003 ,000 ,003 ,000 ,001 ,000

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,618** 1 ,462* ,493** ,493** ,450* ,881** ,493** ,632** -,430* -,143 ,929** -,173 ,481** ,484** ,193 ,219 ,153 ,004 ,461*
,000 , ,010 ,006 ,006 ,013 ,000 ,006 ,000 ,018 ,450 ,000 ,362 ,007 ,007 ,306 ,244 ,418 ,982 ,010

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,566** ,462* 1 ,967** ,967** ,689** ,453* ,967** ,532** -,197 -,395* ,539** -,386* ,637** ,417* ,293 ,189 ,325 ,116 ,759**
,001 ,010 , ,000 ,000 ,000 ,012 ,000 ,002 ,296 ,031 ,002 ,035 ,000 ,022 ,116 ,317 ,079 ,541 ,000

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,564** ,493** ,967** 1 ,933** ,716** ,565** 1,000** ,585** -,195 -,342 ,567** -,380* ,744** ,496** ,343 ,287 ,298 ,083 ,742**
,001 ,006 ,000 , ,000 ,000 ,001 , ,001 ,301 ,064 ,001 ,038 ,000 ,005 ,064 ,125 ,110 ,661 ,000

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,564** ,493** ,967** ,933** 1 ,716** ,476** ,933** ,529** -,293 -,342 ,567** -,330 ,618** ,437* ,264 ,224 ,298 ,083 ,742**
,001 ,006 ,000 ,000 , ,000 ,008 ,000 ,003 ,116 ,064 ,001 ,075 ,000 ,016 ,159 ,233 ,110 ,661 ,000

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,385* ,450* ,689** ,716** ,716** 1 ,504** ,716** ,403* -,125 ,000 ,511** -,025 ,434* ,391* ,404* ,223 ,370* ,044 ,413*
,036 ,013 ,000 ,000 ,000 , ,005 ,000 ,027 ,512 1,000 ,004 ,894 ,016 ,033 ,027 ,237 ,044 ,817 ,023

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,498** ,881** ,453* ,565** ,476** ,504** 1 ,565** ,584** -,394* -,131 ,941** -,221 ,576** ,507** ,213 ,301 ,076 -,081 ,397*
,005 ,000 ,012 ,001 ,008 ,005 , ,001 ,001 ,031 ,490 ,000 ,241 ,001 ,004 ,259 ,106 ,691 ,670 ,030

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,564** ,493** ,967** 1,000** ,933** ,716** ,565** 1 ,585** -,195 -,342 ,567** -,380* ,744** ,496** ,343 ,287 ,298 ,083 ,742**
,001 ,006 ,000 , ,000 ,000 ,001 , ,001 ,301 ,064 ,001 ,038 ,000 ,005 ,064 ,125 ,110 ,661 ,000

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,977** ,632** ,532** ,585** ,529** ,403* ,584** ,585** 1 -,371* -,413* ,564** -,464** ,863** ,578** ,691** ,600** ,633** ,537** ,841**
,000 ,000 ,002 ,001 ,003 ,027 ,001 ,001 , ,043 ,023 ,001 ,010 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,002 ,000

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
-,382* -,430* -,197 -,195 -,293 -,125 -,394* -,195 -,371* 1 ,107 -,439* ,109 -,231 ,129 -,116 -,228 -,118 -,126 -,257
,037 ,018 ,296 ,301 ,116 ,512 ,031 ,301 ,043 , ,573 ,015 ,566 ,220 ,496 ,543 ,226 ,535 ,506 ,170

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
-,466** -,143 -,395* -,342 -,342 ,000 -,131 -,342 -,413* ,107 1 -,220 ,983** -,415* -,302 -,289 -,137 -,353 -,379* -,566**
,009 ,450 ,031 ,064 ,064 1,000 ,490 ,064 ,023 ,573 , ,244 ,000 ,023 ,105 ,121 ,471 ,055 ,039 ,001

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,550** ,929** ,539** ,567** ,567** ,511** ,941** ,567** ,564** -,439* -,220 1 -,249 ,472** ,442* ,158 ,187 ,121 -,043 ,457*
,002 ,000 ,002 ,001 ,001 ,004 ,000 ,001 ,001 ,015 ,244 , ,185 ,008 ,014 ,404 ,323 ,525 ,821 ,011

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
-,478** -,173 -,386* -,380* -,330 -,025 -,221 -,380* -,464** ,109 ,983** -,249 1 -,507** -,369* -,334 -,214 -,342 -,362* -,570**
,008 ,362 ,035 ,038 ,075 ,894 ,241 ,038 ,010 ,566 ,000 ,185 , ,004 ,045 ,071 ,257 ,064 ,049 ,001

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,788** ,481** ,637** ,744** ,618** ,434* ,576** ,744** ,863** -,231 -,415* ,472** -,507** 1 ,635** ,672** ,624** ,547** ,391* ,878**
,000 ,007 ,000 ,000 ,000 ,016 ,001 ,000 ,000 ,220 ,023 ,008 ,004 , ,000 ,000 ,000 ,002 ,033 ,000

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,522** ,484** ,417* ,496** ,437* ,391* ,507** ,496** ,578** ,129 -,302 ,442* -,369* ,635** 1 ,489** ,484** ,398* ,335 ,535**
,003 ,007 ,022 ,005 ,016 ,033 ,004 ,005 ,001 ,496 ,105 ,014 ,045 ,000 , ,006 ,007 ,029 ,070 ,002

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,664** ,193 ,293 ,343 ,264 ,404* ,213 ,343 ,691** -,116 -,289 ,158 -,334 ,672** ,489** 1 ,738** ,954** ,750** ,640**
,000 ,306 ,116 ,064 ,159 ,027 ,259 ,064 ,000 ,543 ,121 ,404 ,071 ,000 ,006 , ,000 ,000 ,000 ,000

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,530** ,219 ,189 ,287 ,224 ,223 ,301 ,287 ,600** -,228 -,137 ,187 -,214 ,624** ,484** ,738** 1 ,631** ,451* ,486**
,003 ,244 ,317 ,125 ,233 ,237 ,106 ,125 ,000 ,226 ,471 ,323 ,257 ,000 ,007 ,000 , ,000 ,012 ,006

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,671** ,153 ,325 ,298 ,298 ,370* ,076 ,298 ,633** -,118 -,353 ,121 -,342 ,547** ,398* ,954** ,631** 1 ,801** ,662**
,000 ,418 ,079 ,110 ,110 ,044 ,691 ,110 ,000 ,535 ,055 ,525 ,064 ,002 ,029 ,000 ,000 , ,000 ,000

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,579** ,004 ,116 ,083 ,083 ,044 -,081 ,083 ,537** -,126 -,379* -,043 -,362* ,391* ,335 ,750** ,451* ,801** 1 ,504**
,001 ,982 ,541 ,661 ,661 ,817 ,670 ,661 ,002 ,506 ,039 ,821 ,049 ,033 ,070 ,000 ,012 ,000 , ,005

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,872** ,461* ,759** ,742** ,742** ,413* ,397* ,742** ,841** -,257 -,566** ,457* -,570** ,878** ,535** ,640** ,486** ,662** ,504** 1
,000 ,010 ,000 ,000 ,000 ,023 ,030 ,000 ,000 ,170 ,001 ,011 ,001 ,000 ,002 ,000 ,006 ,000 ,005 ,

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

PER.1

PER.2

PER.3

PER.4

PER.5

PER.6

PER.7

PER.8

PER.9

PER.10

PER.11

PER.12

PER.13

PER.14

PER.15

PER.16

PER.17

PER.18

PER.19

PER.20

PER.1 PER.2 PER.3 PER.4 PER.5 PER.6 PER.7 PER.8 PER.9 PER.10 PER.11 PER.12 PER.13 PER.14 PER.15 PER.16 PER.17 PER.18 PER.19 PER.20

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*.  
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Correlations

1 ,618** ,566** ,566** ,531** ,376* ,550** ,564** ,976** -,363* -,478** ,498** -,466** ,854** ,546** ,671** ,564** ,671** ,564** ,671** ,546** ,546** ,671** ,564** ,671**
, ,000 ,001 ,001 ,003 ,040 ,002 ,001 ,000 ,049 ,008 ,005 ,009 ,000 ,002 ,000 ,001 ,000 ,001 ,000 ,002 ,002 ,000 ,001 ,000

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,618** 1 ,462* ,462* ,433* ,400* ,929** ,493** ,575** -,452* -,173 ,881** -,143 ,487** ,476** ,153 ,199 ,153 ,199 ,153 ,476** ,476** ,153 ,199 ,153
,000 , ,010 ,010 ,017 ,028 ,000 ,006 ,001 ,012 ,362 ,000 ,450 ,006 ,008 ,418 ,291 ,418 ,291 ,418 ,008 ,008 ,418 ,291 ,418

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,566** ,462* 1 1,000** ,938** ,711** ,539** ,967** ,574** -,154 -,386* ,453* -,395* ,717** ,459* ,325 ,225 ,325 ,225 ,325 ,459* ,459* ,325 ,225 ,325
,001 ,010 , , ,000 ,000 ,002 ,000 ,001 ,416 ,035 ,012 ,031 ,000 ,011 ,079 ,232 ,079 ,232 ,079 ,011 ,011 ,079 ,232 ,079

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,566** ,462* 1,000** 1 ,938** ,711** ,539** ,967** ,574** -,154 -,386* ,453* -,395* ,717** ,459* ,325 ,225 ,325 ,225 ,325 ,459* ,459* ,325 ,225 ,325
,001 ,010 , , ,000 ,000 ,002 ,000 ,001 ,416 ,035 ,012 ,031 ,000 ,011 ,079 ,232 ,079 ,232 ,079 ,011 ,011 ,079 ,232 ,079

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,531** ,433* ,938** ,938** 1 ,747** ,506** ,844** ,592** -,145 -,314 ,340 -,370* ,607** ,431* ,305 ,211 ,305 ,211 ,305 ,431* ,431* ,305 ,211 ,305
,003 ,017 ,000 ,000 , ,000 ,004 ,000 ,001 ,446 ,091 ,066 ,044 ,000 ,017 ,101 ,263 ,101 ,263 ,101 ,017 ,017 ,101 ,263 ,101

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,376* ,400* ,711** ,711** ,747** 1 ,464** ,656** ,409* -,050 -,027 ,352 -,062 ,362* ,342 ,397* ,149 ,397* ,149 ,397* ,342 ,342 ,397* ,149 ,397*
,040 ,028 ,000 ,000 ,000 , ,010 ,000 ,025 ,792 ,886 ,057 ,746 ,050 ,064 ,030 ,431 ,030 ,431 ,030 ,064 ,064 ,030 ,431 ,030

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,550** ,929** ,539** ,539** ,506** ,464** 1 ,567** ,511** -,457* -,249 ,941** -,220 ,480** ,434* ,121 ,167 ,121 ,167 ,121 ,434* ,434* ,121 ,167 ,121
,002 ,000 ,002 ,002 ,004 ,010 , ,001 ,004 ,011 ,185 ,000 ,244 ,007 ,017 ,525 ,378 ,525 ,378 ,525 ,017 ,017 ,525 ,378 ,525

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,564** ,493** ,967** ,967** ,844** ,656** ,567** 1 ,517** -,241 -,380* ,565** -,342 ,767** ,482** ,298 ,265 ,298 ,265 ,298 ,482** ,482** ,298 ,265 ,298
,001 ,006 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 , ,003 ,199 ,038 ,001 ,064 ,000 ,007 ,110 ,157 ,110 ,157 ,110 ,007 ,007 ,110 ,157 ,110

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,976** ,575** ,574** ,574** ,592** ,409* ,511** ,517** 1 -,280 -,470** ,389* -,498** ,788** ,512** ,678** ,517** ,678** ,517** ,678** ,512** ,512** ,678** ,517** ,678**
,000 ,001 ,001 ,001 ,001 ,025 ,004 ,003 , ,133 ,009 ,034 ,005 ,000 ,004 ,000 ,003 ,000 ,003 ,000 ,004 ,004 ,000 ,003 ,000

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
-,363* -,452* -,154 -,154 -,145 -,050 -,457* -,241 -,280 1 ,100 -,529** ,033 -,314 ,091 -,077 -,287 -,077 -,287 -,077 ,091 ,091 -,077 -,287 -,077
,049 ,012 ,416 ,416 ,446 ,792 ,011 ,199 ,133 , ,599 ,003 ,861 ,091 ,634 ,685 ,124 ,685 ,124 ,685 ,634 ,634 ,685 ,124 ,685

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
-,478** -,173 -,386* -,386* -,314 -,027 -,249 -,380* -,470** ,100 1 -,221 ,983** -,554** -,390* -,342 -,231 -,342 -,231 -,342 -,390* -,390* -,342 -,231 -,342
,008 ,362 ,035 ,035 ,091 ,886 ,185 ,038 ,009 ,599 , ,241 ,000 ,001 ,033 ,064 ,220 ,064 ,220 ,064 ,033 ,033 ,064 ,220 ,064

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,498** ,881** ,453* ,453* ,340 ,352 ,941** ,565** ,389* -,529** -,221 1 -,131 ,507** ,425* ,076 ,206 ,076 ,206 ,076 ,425* ,425* ,076 ,206 ,076
,005 ,000 ,012 ,012 ,066 ,057 ,000 ,001 ,034 ,003 ,241 , ,490 ,004 ,019 ,691 ,274 ,691 ,274 ,691 ,019 ,019 ,691 ,274 ,691

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
-,466** -,143 -,395* -,395* -,370* -,062 -,220 -,342 -,498** ,033 ,983** -,131 1 -,502** -,363* -,353 -,195 -,353 -,195 -,353 -,363* -,363* -,353 -,195 -,353
,009 ,450 ,031 ,031 ,044 ,746 ,244 ,064 ,005 ,861 ,000 ,490 , ,005 ,049 ,055 ,301 ,055 ,301 ,055 ,049 ,049 ,055 ,301 ,055

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,854** ,487** ,717** ,717** ,607** ,362* ,480** ,767** ,788** -,314 -,554** ,507** -,502** 1 ,584** ,621** ,561** ,621** ,561** ,621** ,584** ,584** ,621** ,561** ,621**
,000 ,006 ,000 ,000 ,000 ,050 ,007 ,000 ,000 ,091 ,001 ,004 ,005 , ,001 ,000 ,001 ,000 ,001 ,000 ,001 ,001 ,000 ,001 ,000

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,546** ,476** ,459* ,459* ,431* ,342 ,434* ,482** ,512** ,091 -,390* ,425* -,363* ,584** 1 ,441* ,420* ,441* ,420* ,441* 1,000** 1,000** ,441* ,420* ,441*
,002 ,008 ,011 ,011 ,017 ,064 ,017 ,007 ,004 ,634 ,033 ,019 ,049 ,001 , ,015 ,021 ,015 ,021 ,015 , , ,015 ,021 ,015

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,671** ,153 ,325 ,325 ,305 ,397* ,121 ,298 ,678** -,077 -,342 ,076 -,353 ,621** ,441* 1 ,701** 1,000** ,701** 1,000** ,441* ,441* 1,000** ,701** 1,000**
,000 ,418 ,079 ,079 ,101 ,030 ,525 ,110 ,000 ,685 ,064 ,691 ,055 ,000 ,015 , ,000 , ,000 , ,015 ,015 , ,000 ,

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,564** ,199 ,225 ,225 ,211 ,149 ,167 ,265 ,517** -,287 -,231 ,206 -,195 ,561** ,420* ,701** 1 ,701** 1,000** ,701** ,420* ,420* ,701** 1,000** ,701**
,001 ,291 ,232 ,232 ,263 ,431 ,378 ,157 ,003 ,124 ,220 ,274 ,301 ,001 ,021 ,000 , ,000 , ,000 ,021 ,021 ,000 , ,000

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,671** ,153 ,325 ,325 ,305 ,397* ,121 ,298 ,678** -,077 -,342 ,076 -,353 ,621** ,441* 1,000** ,701** 1 ,701** 1,000** ,441* ,441* 1,000** ,701** 1,000**
,000 ,418 ,079 ,079 ,101 ,030 ,525 ,110 ,000 ,685 ,064 ,691 ,055 ,000 ,015 , ,000 , ,000 , ,015 ,015 , ,000 ,

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,564** ,199 ,225 ,225 ,211 ,149 ,167 ,265 ,517** -,287 -,231 ,206 -,195 ,561** ,420* ,701** 1,000** ,701** 1 ,701** ,420* ,420* ,701** 1,000** ,701**
,001 ,291 ,232 ,232 ,263 ,431 ,378 ,157 ,003 ,124 ,220 ,274 ,301 ,001 ,021 ,000 , ,000 , ,000 ,021 ,021 ,000 , ,000

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,671** ,153 ,325 ,325 ,305 ,397* ,121 ,298 ,678** -,077 -,342 ,076 -,353 ,621** ,441* 1,000** ,701** 1,000** ,701** 1 ,441* ,441* 1,000** ,701** 1,000**
,000 ,418 ,079 ,079 ,101 ,030 ,525 ,110 ,000 ,685 ,064 ,691 ,055 ,000 ,015 , ,000 , ,000 , ,015 ,015 , ,000 ,

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,546** ,476** ,459* ,459* ,431* ,342 ,434* ,482** ,512** ,091 -,390* ,425* -,363* ,584** 1,000** ,441* ,420* ,441* ,420* ,441* 1 1,000** ,441* ,420* ,441*
,002 ,008 ,011 ,011 ,017 ,064 ,017 ,007 ,004 ,634 ,033 ,019 ,049 ,001 , ,015 ,021 ,015 ,021 ,015 , , ,015 ,021 ,015

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,546** ,476** ,459* ,459* ,431* ,342 ,434* ,482** ,512** ,091 -,390* ,425* -,363* ,584** 1,000** ,441* ,420* ,441* ,420* ,441* 1,000** 1 ,441* ,420* ,441*
,002 ,008 ,011 ,011 ,017 ,064 ,017 ,007 ,004 ,634 ,033 ,019 ,049 ,001 , ,015 ,021 ,015 ,021 ,015 , , ,015 ,021 ,015

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,671** ,153 ,325 ,325 ,305 ,397* ,121 ,298 ,678** -,077 -,342 ,076 -,353 ,621** ,441* 1,000** ,701** 1,000** ,701** 1,000** ,441* ,441* 1 ,701** 1,000**
,000 ,418 ,079 ,079 ,101 ,030 ,525 ,110 ,000 ,685 ,064 ,691 ,055 ,000 ,015 , ,000 , ,000 , ,015 ,015 , ,000 ,

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,564** ,199 ,225 ,225 ,211 ,149 ,167 ,265 ,517** -,287 -,231 ,206 -,195 ,561** ,420* ,701** 1,000** ,701** 1,000** ,701** ,420* ,420* ,701** 1 ,701**
,001 ,291 ,232 ,232 ,263 ,431 ,378 ,157 ,003 ,124 ,220 ,274 ,301 ,001 ,021 ,000 , ,000 , ,000 ,021 ,021 ,000 , ,000

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,671** ,153 ,325 ,325 ,305 ,397* ,121 ,298 ,678** -,077 -,342 ,076 -,353 ,621** ,441* 1,000** ,701** 1,000** ,701** 1,000** ,441* ,441* 1,000** ,701** 1
,000 ,418 ,079 ,079 ,101 ,030 ,525 ,110 ,000 ,685 ,064 ,691 ,055 ,000 ,015 , ,000 , ,000 , ,015 ,015 , ,000 ,

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

PER.1

PER.2

PER.3

PER.4

PER.5

PER.6

PER.7

PER.8

PER.9

PER.10

PER.11

PER.12

PER.13

PER.14

PER.15

PER.16

PER.17

PER.18

PER.19

PER.20

PER.21

PER.22

PER.23

PER.24

PER.25

PER.1 PER.2 PER.3 PER.4 PER.5 PER.6 PER.7 PER.8 PER.9 PER.10 PER.11 PER.12 PER.13 PER.14 PER.15 PER.16 PER.17 PER.18 PER.19 PER.20 PER.21 PER.22 PER.23 PER.24 PER.25

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*.  
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Correlations

1 ,617** ,454* ,566** ,531** ,376* ,533** ,449* ,976** -,363* -,446* ,501** -,446* ,854** ,546** ,671** ,564** ,671** ,579** ,606** ,522** ,522** ,606** ,531** ,606**
, ,000 ,012 ,001 ,003 ,040 ,002 ,013 ,000 ,049 ,013 ,005 ,013 ,000 ,002 ,000 ,001 ,000 ,001 ,000 ,003 ,003 ,000 ,003 ,000

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,617** 1 ,400* ,430* ,403* ,335 ,912** ,354 ,587** -,233 -,101 ,873** -,159 ,488** ,594** ,217 ,220 ,217 ,090 ,398* ,649** ,649** ,398* ,381* ,398*
,000 , ,028 ,018 ,027 ,070 ,000 ,055 ,001 ,215 ,596 ,000 ,402 ,006 ,001 ,249 ,243 ,249 ,634 ,030 ,000 ,000 ,030 ,038 ,030

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,454* ,400* 1 ,935** ,877** ,655** ,439* ,795** ,460* -,212 -,283 ,388* -,283 ,618** ,288 ,218 ,143 ,218 ,006 ,154 ,257 ,257 ,154 ,099 ,154
,012 ,028 , ,000 ,000 ,000 ,015 ,000 ,010 ,260 ,130 ,034 ,130 ,000 ,123 ,248 ,449 ,248 ,975 ,416 ,170 ,170 ,416 ,603 ,416

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,566** ,430* ,935** 1 ,938** ,711** ,471** ,864** ,574** -,154 -,383* ,413* -,383* ,717** ,459* ,325 ,225 ,325 ,116 ,242 ,417* ,417* ,242 ,167 ,242
,001 ,018 ,000 , ,000 ,000 ,009 ,000 ,001 ,416 ,037 ,023 ,037 ,000 ,011 ,079 ,232 ,079 ,541 ,198 ,022 ,022 ,198 ,377 ,198

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,531** ,403* ,877** ,938** 1 ,747** ,442* ,746** ,592** -,145 -,310 ,315 -,359 ,607** ,431* ,305 ,211 ,305 ,109 ,227 ,391* ,391* ,227 ,157 ,227
,003 ,027 ,000 ,000 , ,000 ,014 ,000 ,001 ,446 ,095 ,090 ,051 ,000 ,017 ,101 ,263 ,101 ,566 ,228 ,032 ,032 ,228 ,408 ,228

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,376* ,335 ,655** ,711** ,747** 1 ,368* ,540** ,409* -,050 -,037 ,288 -,037 ,362* ,342 ,397* ,149 ,397* ,084 ,251 ,283 ,283 ,251 ,050 ,251
,040 ,070 ,000 ,000 ,000 , ,046 ,002 ,025 ,792 ,846 ,123 ,846 ,050 ,064 ,030 ,431 ,030 ,660 ,181 ,129 ,129 ,181 ,794 ,181

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,533** ,912** ,439* ,471** ,442* ,368* 1 ,471** ,504** -,312 -,174 ,957** -,238 ,451* ,499** ,139 ,159 ,139 -,007 ,348 ,567** ,567** ,348 ,341 ,348
,002 ,000 ,015 ,009 ,014 ,046 , ,009 ,005 ,093 ,357 ,000 ,206 ,012 ,005 ,464 ,401 ,464 ,970 ,060 ,001 ,001 ,060 ,065 ,060

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,449* ,354 ,795** ,864** ,746** ,540** ,471** 1 ,402* -,247 -,279 ,491** -,279 ,647** ,334 ,163 ,157 ,163 -,058 ,242 ,358 ,358 ,242 ,230 ,242
,013 ,055 ,000 ,000 ,000 ,002 ,009 , ,028 ,189 ,136 ,006 ,136 ,000 ,071 ,390 ,406 ,390 ,760 ,198 ,052 ,052 ,198 ,222 ,198

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,976** ,587** ,460* ,574** ,592** ,409* ,504** ,402* 1 -,280 -,435* ,411* -,479** ,788** ,512** ,678** ,517** ,678** ,595** ,616** ,492** ,492** ,616** ,491** ,616**
,000 ,001 ,010 ,001 ,001 ,025 ,005 ,028 , ,133 ,016 ,024 ,007 ,000 ,004 ,000 ,003 ,000 ,001 ,000 ,006 ,006 ,000 ,006 ,000

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
-,363* -,233 -,212 -,154 -,145 -,050 -,312 -,247 -,280 1 ,144 -,392* ,038 -,314 ,091 -,077 -,287 -,077 -,075 ,036 ,129 ,129 ,036 -,176 ,036
,049 ,215 ,260 ,416 ,446 ,792 ,093 ,189 ,133 , ,447 ,032 ,843 ,091 ,634 ,685 ,124 ,685 ,694 ,850 ,496 ,496 ,850 ,353 ,850

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
-,446* -,101 -,283 -,383* -,310 -,037 -,174 -,279 -,435* ,144 1 -,164 ,960** -,541** -,315 -,331 -,226 -,331 -,359 -,187 -,256 -,256 -,187 -,117 -,187
,013 ,596 ,130 ,037 ,095 ,846 ,357 ,136 ,016 ,447 , ,386 ,000 ,002 ,090 ,074 ,230 ,074 ,052 ,322 ,172 ,172 ,322 ,539 ,322

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,501** ,873** ,388* ,413* ,315 ,288 ,957** ,491** ,411* -,392* -,164 1 -,164 ,486** ,496** ,102 ,197 ,102 -,043 ,294 ,555** ,555** ,294 ,358 ,294
,005 ,000 ,034 ,023 ,090 ,123 ,000 ,006 ,024 ,032 ,386 , ,386 ,006 ,005 ,593 ,297 ,593 ,822 ,115 ,001 ,001 ,115 ,052 ,115

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
-,446* -,159 -,283 -,383* -,359 -,037 -,238 -,279 -,479** ,038 ,960** -,164 1 -,487** -,315 -,331 -,174 -,331 -,359 -,298 -,301 -,301 -,298 -,165 -,298
,013 ,402 ,130 ,037 ,051 ,846 ,206 ,136 ,007 ,843 ,000 ,386 , ,006 ,090 ,074 ,357 ,074 ,052 ,109 ,105 ,105 ,109 ,384 ,109

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,854** ,488** ,618** ,717** ,607** ,362* ,451* ,647** ,788** -,314 -,541** ,486** -,487** 1 ,584** ,621** ,561** ,621** ,458* ,529** ,546** ,546** ,529** ,499** ,529**
,000 ,006 ,000 ,000 ,000 ,050 ,012 ,000 ,000 ,091 ,002 ,006 ,006 , ,001 ,000 ,001 ,000 ,011 ,003 ,002 ,002 ,003 ,005 ,003

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,546** ,594** ,288 ,459* ,431* ,342 ,499** ,334 ,512** ,091 -,315 ,496** -,315 ,584** 1 ,441* ,420* ,441* ,382* ,451* ,975** ,975** ,451* ,440* ,451*
,002 ,001 ,123 ,011 ,017 ,064 ,005 ,071 ,004 ,634 ,090 ,005 ,090 ,001 , ,015 ,021 ,015 ,037 ,012 ,000 ,000 ,012 ,015 ,012

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,671** ,217 ,218 ,325 ,305 ,397* ,139 ,163 ,678** -,077 -,331 ,102 -,331 ,621** ,441* 1 ,701** 1,000** ,801** ,839** ,398* ,398* ,839** ,606** ,839**
,000 ,249 ,248 ,079 ,101 ,030 ,464 ,390 ,000 ,685 ,074 ,593 ,074 ,000 ,015 , ,000 , ,000 ,000 ,029 ,029 ,000 ,000 ,000

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,564** ,220 ,143 ,225 ,211 ,149 ,159 ,157 ,517** -,287 -,226 ,197 -,174 ,561** ,420* ,701** 1 ,701** ,515** ,572** ,378* ,378* ,572** ,883** ,572**
,001 ,243 ,449 ,232 ,263 ,431 ,401 ,406 ,003 ,124 ,230 ,297 ,357 ,001 ,021 ,000 , ,000 ,004 ,001 ,040 ,040 ,001 ,000 ,001

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,671** ,217 ,218 ,325 ,305 ,397* ,139 ,163 ,678** -,077 -,331 ,102 -,331 ,621** ,441* 1,000** ,701** 1 ,801** ,839** ,398* ,398* ,839** ,606** ,839**
,000 ,249 ,248 ,079 ,101 ,030 ,464 ,390 ,000 ,685 ,074 ,593 ,074 ,000 ,015 , ,000 , ,000 ,000 ,029 ,029 ,000 ,000 ,000

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,579** ,090 ,006 ,116 ,109 ,084 -,007 -,058 ,595** -,075 -,359 -,043 -,359 ,458* ,382* ,801** ,515** ,801** 1 ,646** ,335 ,335 ,646** ,419* ,646**
,001 ,634 ,975 ,541 ,566 ,660 ,970 ,760 ,001 ,694 ,052 ,822 ,052 ,011 ,037 ,000 ,004 ,000 , ,000 ,070 ,070 ,000 ,021 ,000

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,606** ,398* ,154 ,242 ,227 ,251 ,348 ,242 ,616** ,036 -,187 ,294 -,298 ,529** ,451* ,839** ,572** ,839** ,646** 1 ,532** ,532** 1,000** ,749** 1,000**
,000 ,030 ,416 ,198 ,228 ,181 ,060 ,198 ,000 ,850 ,322 ,115 ,109 ,003 ,012 ,000 ,001 ,000 ,000 , ,002 ,002 , ,000 ,

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,522** ,649** ,257 ,417* ,391* ,283 ,567** ,358 ,492** ,129 -,256 ,555** -,301 ,546** ,975** ,398* ,378* ,398* ,335 ,532** 1 1,000** ,532** ,504** ,532**
,003 ,000 ,170 ,022 ,032 ,129 ,001 ,052 ,006 ,496 ,172 ,001 ,105 ,002 ,000 ,029 ,040 ,029 ,070 ,002 , , ,002 ,005 ,002

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,522** ,649** ,257 ,417* ,391* ,283 ,567** ,358 ,492** ,129 -,256 ,555** -,301 ,546** ,975** ,398* ,378* ,398* ,335 ,532** 1,000** 1 ,532** ,504** ,532**
,003 ,000 ,170 ,022 ,032 ,129 ,001 ,052 ,006 ,496 ,172 ,001 ,105 ,002 ,000 ,029 ,040 ,029 ,070 ,002 , , ,002 ,005 ,002

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,606** ,398* ,154 ,242 ,227 ,251 ,348 ,242 ,616** ,036 -,187 ,294 -,298 ,529** ,451* ,839** ,572** ,839** ,646** 1,000** ,532** ,532** 1 ,749** 1,000**
,000 ,030 ,416 ,198 ,228 ,181 ,060 ,198 ,000 ,850 ,322 ,115 ,109 ,003 ,012 ,000 ,001 ,000 ,000 , ,002 ,002 , ,000 ,

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,531** ,381* ,099 ,167 ,157 ,050 ,341 ,230 ,491** -,176 -,117 ,358 -,165 ,499** ,440* ,606** ,883** ,606** ,419* ,749** ,504** ,504** ,749** 1 ,749**
,003 ,038 ,603 ,377 ,408 ,794 ,065 ,222 ,006 ,353 ,539 ,052 ,384 ,005 ,015 ,000 ,000 ,000 ,021 ,000 ,005 ,005 ,000 , ,000

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,606** ,398* ,154 ,242 ,227 ,251 ,348 ,242 ,616** ,036 -,187 ,294 -,298 ,529** ,451* ,839** ,572** ,839** ,646** 1,000** ,532** ,532** 1,000** ,749** 1
,000 ,030 ,416 ,198 ,228 ,181 ,060 ,198 ,000 ,850 ,322 ,115 ,109 ,003 ,012 ,000 ,001 ,000 ,000 , ,002 ,002 , ,000 ,

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
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N
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N
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N
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N
Pearson Correlation
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N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
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N
Pearson Correlation
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N
Pearson Correlation
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N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
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N
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Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*.  
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Lampiran Uji reliabilitas 
 
Reliability 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
_ 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H 
A) 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30,0                    N of Items = 20 
 
Alpha =    ,8481 
 
 
 
Reliability 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
_ 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H 
A) 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30,0                    N of Items = 25 
 
Alpha =    ,9013 
 
 
 
Reliability 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
_ 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H 
A) 
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Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30,0                    N of Items = 25 
 
Alpha =    ,9031 
 
 

. 


