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ABSTRAK 

 

Mahshunah, Shofia. 2010. Hubungan Antara Self Efficacy Dengan Intensi 
Berwirausaha (Penelitian Pada Siswa Kelas XII SMK Ibu Kartini Semarang), 
Jurusan Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing I Dra. Tri Esti Budingingsih, dan Pembimbing II Drs. Sugeng 
Hariyadi, M.S. 
 
Kata kunci: self efficacy, intensi berwirausaha 
 

Pengangguran di Indonesia semakin meningkat. Pengangguran dapat 
diatasi salah satunya dengan berwirausaha. Salah satu pendidikan berbasis 
kewirausahaan adalah SMK. Di SMK siswa dituntut untuk menguasai skill serta 
diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Namun kenyataannya 
di SMK Ibu Kartini Semarang setelah lulus siswa lebih banyak yang memilih 
untuk bekerja pada orang lain ataupun bekerja pada instansi pemerintah maupun 
swasta daripada siswa yang memilih untuk berwirausaha. Hal tersebut diduga 
dikarenakan intensi yang dimiliki siswa rendah. Rendahnya intensi yang dimiliki 
siswa diduga memiliki keterkaitan dengan self efficacy yang rendah. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah 
terdapat hubungan positif yang signifikan antara self efficacy dengan intensi 
berwirausaha. Penelitian ini dilaksanakan di SMK Ibu kartini Semarang. Subjek 
penelitian berjumlah 74 orang yang ditentukan menggunakan teknik proportional 
sampling. Self efficacy diukur dengan menggunakan skala Self efficacy. Skala self 
efficacy mempunyai nilai reliabilitas sebesar 0,931. Skala self efficacy mempunyai 
43 item valid dari item awal sejumlah 46 item. Sedangkan intensi berwirausaha 
diukur dengan menggunakan skala intensi berwirausaha. Skala intensi 
berwirausaha mempunyai nilai reliabilitas sebesar 0,953. Skala intensi 
berwirausaha mempunyai 51 item valid dari item awal sejumlah 61 item.  

Hasil penelitian menunjukkan variabel self efficacy pada subjek penelitian 
berada pada kategori tinggi yang berarti bahwa self efficacy yang dimiliki siswa 
tinggi. Variabel intensi berwirausaha pada subjek penelitian berada pada kriteia 
tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara 
self efficacy dengan intensi berwirausaha dengan nilai r = 0,325 dengan nilai 
signifikansi atau p = 0,007. 

Saran untuk siswa kelas XII SMK Ibu Kartini Semarang diharapkan siswa 
lebih berani untuk berwirausaha setelah lulus sekolah. Sedangkan saran untuk 
sekolah adalah memberikan dukungan dan memotivasi siswa agar berwirausaha 
setelah lulus sekolah yaitu dengan membuat program wirausaha untuk para 
lulusan dan sekaligus memberikan bimbingan karir yang menekankan pada 
profesi wirausaha sejak dini. Peneliti yang berminat melakukan penelitian dengan 
topik yang sama dapat mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi 
intensi berwirausaha. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Terbatasnya jumlah lapangan pekerjaan menyebabkan tingginya tingkat 

pengangguran di Indonesia. Jumlah pengangguran akan semakin meningkat 

apabila tidak segera disediakan lapangan pekerjaan baru. Di Indonesia, menurut 

data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah angkatan kerja yang menganggur hingga 

Februari 2010 mencapai 8,59 juta orang (diakses dari bps.go.id pada tanggal 10 

Januari 2011). 

Tingginya tingkat pengangguran di Indonesia mungkin disebabkan karena 

ketergantungan individu pada pemerintah yang tinggi. Individu lebih memilih 

bekerja pada instansi-intansi milik pemerintah daripada berusaha untuk bekerja 

secara mandiri. Individu lebih memilih untuk menjadi pegawai swasta ataupun 

pegawai pemerintahan karena pendapatan setiap bulan yang sudah pasti dan jelas 

serta jaminan di hari tua (pensiunan).  

Salah satu cara untuk bekerja secara mandiri yaitu dengan berwirausaha. 

Dengan berwirausaha individu telah membantu pemerintah dalam mengatasi 

pengangguran. Selain itu dengan berwirausaha individu bisa membuka lapangan 

pekerjaan bagi orang lain. Namun tidak semua orang berpikir untuk menjadi 

seorang wirausahawan. Menurut McClelland (dalam Astamoen, 2005:11), suatu 

negara akan maju jika terdapat entrepreneur sedikitnya sebanyak 2% dari jumlah 
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penduduk. Menurut laporan yang dilansir Global Entrepreneurship Monitor, pada 

tahun 2005, Negara Singapura memiliki entrepreneur sebanyak 7,2% dari jumlah 

penduduk. Sedangkan Indonesia hanya memiliki entrepreneur 0,18% dari jumlah 

penduduk. Tidak heran jika pendapatan perkapita negara singa tersebut puluhan 

kali lebih tinggi dari Indonesia. 

Pengelolaan sumberdaya alam daerah yang bijaksana diharapkan dapat 

menciptakan lapangan kerja bagi sebagian masyarakat, salah satu caranya yaitu 

dengan menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Pendidikan berbasis kewirausahaan 

merupakan pendidikan yang diperlukan sebagai usaha pengembangan SDM dan 

SDA. Namun pendidikan formal maupun non formal di Indonesia masih belum 

berorientasi pada kewirausahaan. Jika kewirausahaan masuk dalam kurikulum 

pendidikan nasional, maka lembaga pendidikan tidak akan lagi menghasilkan 

murid didik pencari kerja. Namun, melahirkan murid didik pencipta kerja.  

Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) merupakan salah satu pendidikan yang  

berbasis kewirausahaan. Sejak tahun 1994 Departemen Pendidikkan Nasional 

menerapkan standarisasi kurikulum pada seluruh SMK di Indonesia, yaitu harus 

menerapkan kurikulum mata pelajaran kewirausahaan pada para siswanya 

(Riyanti, 2007:2). Di Sekolah menengah kejuruan, siswa dituntut untuk 

menguasai skill serta diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. 

Sekolah menengah kejuruan dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dari 

segi keterampilan kerja. Sekolah kejuruan juga berperan aktif dalam pengentasan 

kemiskinan yang ada di masyarakat, dengan pembekalan keterampilan serta 

mempersiapkan siswa untuk dapat mandiri. Semakin banyaknya siswa yang 
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belajar di sekolah kejuruan, semakin dapat ditekan pula angka kemiskinan yang 

ada di masyarakat. 

Bentuk-bentuk wirausaha bagi siswa SMK cukup beragam sesuai dengan 

jurusan yang dipilih, seperti tata boga, tata busana, penjualan, mekanik, 

percetakan. Berjualan membuka warung makan, membuka bengkel, membuka 

jahitan, merupakan jenis wirausaha yang bisa dipilih oleh siswa SMK. Pada 

kenyataannya banyak lulusan sekolah menengah kejuruan yang belum siap 

bekerja dan menjadi pengganguran, beberapa diantaranya lebih senang menjadi 

pegawai atau buruh dan hanya sedikit sekali yang tertarik untuk berwirausaha 

(www.kompas.com, diakses tanggal 29 Maret 2009). 

Bukti nyata peran positif belajar di sekolah kejuruan adalah profil lulusan 

dari SMK Wikarya. Sekitar 40% lulusan SMK Wikarya setiap tahunnya 

memperoleh pekerjaan di perusahaan-perusahaan terkemuka di Indonesia maupun 

di mancanegara dan 60% sisanya mampu untuk membuka usaha sendiri. Banyak 

di antara mereka telah mampu mempekerjakan diri sendiri selepas sekolah, 

bahkan mampu memberikan peluang kerja kepada teman-teman atau kerabat 

mereka (Riyanti, 2007:3).  

Berbeda halnya dengan lulusan SMK Wikarya yang lulusannya lebih 

banyak membuka usaha sendiri (berwirausaha). Lulusan SMK Ibu Kartini 

Semarang dari tahun 2007-2009 lebih banyak yang memilih untuk bekerja pada 

orang lain maupun bekerja di instansi pemerintah atau di instansi swasta. Berikut 

ini adalah data lulusan siswa SMK Ibu Kartini Semarang dari tahun 2007-2009 

yang diperoleh peneliti: 
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Tabel 1.1 
data lulusan siswa SMK Ibu Kartini Semarang tahun 2007-2009 

 
Tahun Jurusan Keterangan Jumlah 

Kuliah Kerja Mandiri 

2007/2008 Tata Boga 4 23 21 48 

Tata Busana 11 60 15 86 

2008/2009 Tata Boga 4 23 23 50 

Tata Busana 7 94 4 105 

2009/2010 Tata Boga 2 34 9 45 

Tata Busana 9 79 15 103 

Jumlah 37 313 87 437 

 

Pada tahun ajaran 2007/2008 lulusan dari SMK Ibu Kartini Semarang 

yang memilih untuk bekerja secara mandiri menduduki urutan kedua yaitu 

sebanyak 36 orang. Lulusan yang memilih untuk bekerja pada orang lain maupun 

bekerja di instansi pemerintahan ataupun swasta sebanyak 83 orang. Sedangkan 

sebanyak 15 orang memilih untuk melanjutkan akademik ke perguruan tinggi. 

Hal yang sama juga terjadi pada tahun ajaran 2008/2009. Lulusan yang 

memilih untuk bekerja pada instansi pemerintah ataupun swasta maupun bekerja 

pada orang lain selalu menduduki urutan yang pertama yaitu sebanyak 117 

lulusan. Lulusan yang melanjutkan ke perguruan tinggi hanya 11 orang dan yang 

bekerja secara mandiri yaitu dengan membuka usha sendiri sebanyak 27 orang. 

Pada tahun ajaran 2009/2010 sebanyak 11 orang lulusan SMK Ibu Kartini 

Semarang dari dua jurusan yaitu jurusan tata boga dan tata busana melanjutkan 
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pendidikan di perguruan tinggi. Sedangkan 113 lulusan dari 148 lulusan memilih 

untuk bekerja pada instansi pemerintah maupun instansi swasta dan bekerja pada 

orang lain. Hanya 24 orang yang memilih untuk bekerja secara mandiri yaitu 

dengan membuka usaha sendiri. 

Total keseluruhan dari tiga tahun pelajaran yaitu dari tahun ajaran 

2007/2008 sampai tahun ajaran 2009/2010 sebanyak 313 lulusan yang memilih 

bekerja pada instansi pemerintah atau instansi swasta maupun yang bekerja pada 

orang lain. Jumlah lulusan SMK Ibu Kartini yang memilih untuk melanjutkan 

kuliah hanya 37 orang lulusan dan hanya 87 orang lulusan yang memutuskan 

untuk berwirausaha.  

Untuk mendukung data tersebut, peneliti melakukan penelitian awal pada 

tanggal 22 Mei 2009 kepada 29 siswa kelas XI di SMK Ibu Kartini Semarang, dan 

ternyata hasilnya tidak jauh berbeda. Sebanyak 8 siswa merencanakan untuk 

melanjutkan ke perguruan tinggi setelah lulus sekolah atau 27,59% jika 

diprosentasikan. Siswa yang merencanakan untuk berwirausaha setelah lulus 

sekolah hanya ada 3 siswa atau 10,34% dan yang paling banyak adalah siswa 

yang merencanakan untuk bekerja setelah lulus sekolah yaitu sebesar 62,08% atau 

18 orang. 

Berdasarkan data awal tersebut diketahui bahwa rencana untuk 

berwirausaha setelah lulus sekolah sangat rendah. Padahal siswa telah dibekali 

dengan ilmu kewirausahaan yang seharusnya siswa lebih yakin bahwa dirinya 

mampu untuk berwirausaha karena dengan berwirausaha individu bisa membuka 

lapangan kerja bagi orang lain.  
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Ada beberapa hal yang kemungkinan dapat menyebabkan siswa SMK 

tidak tertarik berwirausaha setelah lulus adalah karena kurang memiliki motivasi 

dan tidak memiliki semangat serta niat untuk berusaha sendiri. Alasan tersebut 

bertentangan dengan tujuan individu masuk sekolah kejuruan yang ingin cepat 

bekerja dan ingin membuka usaha sendiri. Akibatnya individu berpikir bahwa 

berwirausaha merupakan sesuatu yang sulit untuk dilakukan dan lebih senang 

untuk bekerja pada orang lain (Wijaya, 2007:118). 

Salah satu faktor pendukung wirausaha adalah adanya niat dan niat ini 

oleh Fishbein dan Ajzen (dalam Azwar, 2007:11) disebut sebagai intensi yaitu 

komponen dalam diri individu yang mengacu pada niat untuk melakukan tingkah 

laku tertentu. Intensi adalah hal - hal yang diasumsikan dapat menangkap faktor - 

faktor yang memotivasi dan yang berdampak kuat pada tingkah laku.  

Sekolah kejuruan seharusnya dapat mencetak tenaga terampil. Sekolah 

kejuruan yang mampu memberikan ketrampilan dan bersinergi dengan dunia 

usaha, akan mempermudah lulusannya menembus dunia kerja dengan 

berwirausaha. Terjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan, bahwa 

seharusnya siswa SMK dapat membuka lapangan kerja sendiri dengan 

ketrampilan yang dimiliki untuk mengurangi jumlah pengangguran tetapi 

kenyataan yang ada membuktikan bahwa siswa SMK lebih senang menjadi 

pegawai atau buruh dan bahkan tidak bekerja sama sekali.  

Rendahnya intensi berwirausaha pada siswa diduga salah satunya adalah 

dikarenakan ragu-ragu dan takut gagal sehingga siswa tidak siap menghadapi 

rintangan yang ada. Keragu-raguan dan ketakut gagalan yang dimiliki siswa 
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menyebabkan keyakinan terhadap kemampuan yang dimiliki siswa bahwa dirinya 

akan berhasil dalam berwirausaha menjadi rendah. Keyakinan terhadap 

kemampuan yang dimiliki individu bahwa dirinya akan berhasil dalam melakukan 

suatu tugas disebut self efficacy. 

Bandura (1997:3) mengartikan self efficacy sebagai berikut: 

“self efficacy refers to beliefs in one's capabilities to organize and execute 
the courses of action required to produce given attainments.” 
 

Self efficacy diartikan sebagai keyakinan individu terhadap kemampuan yang 

dimiliki untuk mengatur dan mengerjakan tugas yang diperlukan agar mencapai 

hasil yang diinginkan. Data awal yang diperoleh peneliti, keyakinan yang dimiliki 

siswa kelas XI SMK Ibu Kartini Semarang bahwa dirinya mampu serta berhasil 

dalam berwirausaha sebesar 44,82%. Dengan keterampilan yang dimiliki serta 

ilmu kewirausahaan yang telah didapat seharusnya siswa memiliki self efficacy 

yang tinggi.  

Self efficacy diduga mempunyai pengaruh terhadap intensi siswa SMK 

untuk berwirausaha. Apabila individu memiliki self efficacy yang tinggi dan 

merasa bahwa dirinya mampu berwirausaha maka akan semakin tinggi pula 

intensi yang dimiliki individu untuk berwirausaha, sehingga individu akan 

berusaha semaksimal mungkin dan melakukannya dengan baik. Sebaliknya, 

individu dengan self efficacy yang rendah merasa bahwa dirinya tidak mampu 

untuk berwirausaha maka intensi yang dimiliki untuk berwirausaha pun akan 

semakin rendah. 
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Dalam penelitian yang dilakukan oleh Widodo dan Rusmawati (2004:67), 

keyakinan diri memiliki korelasi terhadap kewirausahaan dengan koefisien 

korelasi yang sangat signifikan sebesar 0,671 (p<0,001). Hubungan positif 

tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi keyakinan diri maka kewirausahaan 

juga akan semakin tinggi, dan sebaliknya semakin rendah keyakinan diri, 

kewirausahaannya juga akan semain rendah. Sumbangan efektif keyakinan diri 

terhadap variasi kewirausahaan sebesar 45,1%. 

Penting untuk dimulainya pengenalan dunia kewirausahaan dengan 

membekali siswa dengan kompetensi komprehensif seputar kewirausahaan 

(Wijaya, 2007:120). Pendidikan kewirausahaan bagi pelajar di Indonesia 

diharapkan dapat menjadi pendorong munculnya intensi berwirausaha sehingga 

self efficacy untuk berwirausaha pun semakin kuat. Dengan intensi dan self 

efficacy yang tinggi diharapkan siswa mampu berwirausaha setelah lulus sekolah. 

Sehubungan dengan fenomena tersebut, peneliti merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang hubungan antara self efficacy dengan intensi 

berwirausaha pada siswa kelas XII SMK Ibu Kartini Semarang. Hal ini dirasa 

penting dilakukan karena seharusnya siswa SMK yang telah dibekali dengan ilmu 

kewirausahaan serta memiliki keterampilan mampu untuk berwirausaha setelah 

lulus sekolah. 

 

1.2.  RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 
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(1) Bagaimana self efficacy yang dimiliki siswa kelas XII SMK Ibu Kartini 

Semarang untuk berwirausaha? 

(2) Bagaimana intensi berwirausaha yang dimiliki oleh siswa kelas XII SMK Ibu 

Kartini Semarang? 

(3) Apakah ada hubungan antara self efficacy dengan intensi berwirausaha pada 

siswa kelas XII SMK Ibu Kartini Semarang? 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

(1) Untuk mengetahui self efficacy siswa kelas XII SMK Ibu Kartini Semarang 

untuk berwirausaha 

(2) Untuk mengetahui intensi yang dimiliki siswa kelas XII SMK Ibu Kartini 

Semarang untuk berwirausaha 

(3) Untuk mengetahui hubungan antara self efficacy dengan intensi berwirausaha 

pada siswa kelas XII SMK Ibu Kartini Semarang 

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun praktis: 
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1.4.1.  Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan wacana yang 

berarti bagi perkembangan ilmu Psikologi, mengenai hubungan antara self 

efficacy dengan intensi berwirausaha. 

1.4.1. Manfaat Praktis 

1) Dengan adanya penelitian ini, dapat dijadikan masukan bagi Sekolah 

Menengah Kejuruan mengenai hubungan antara self efficacy dengan 

intensi berwirausaha. 

2) Sebagai masukan untuk para siswa, supaya siswa memiliki self efficacy 

dan intensi untuk berwirausaha setelah lulus sekolah dengan melatih 

kemampuan yang sudah dimiliki. 

3) Dengan adanya penelitian ini, supaya menjadi masukan bagi penelitian 

yang selanjutnya. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

Suatu penelitian ilmiah memerlukan suatu landasan teori yang kuat 

sebagai dasar yang mendukung peneliti untuk menuju ke lapangan. Teori-teori 

yang digunakan sebagai landasan akan mengarahkan alur berfikir pada proses 

penelitian yang dilakukan, sehingga akan memunculkan hipotesis yang kemudian 

akan diuji dalam penelitian. Pada penelitian ini variabel yang akan dijelaskan 

dalam landasan teori adalah intensi berwirausaha dan self efficacy. 

 

2.1  Intensi Berwirausaha 

2.1.1 Pengertian Intensi Berwirausaha 

Fishbein dan Ajzein (dalam Sarwono, 2002:243) mengembangkan suatu 

teori dan metode untuk memperkirakan perilaku dari pengukuran sikap. Teori ini 

dinamakan reason action karena berusaha mengungkapkan latar belakang atau 

alasan (reason) dari suatu tindakan (action). Sementara itu, Azwar (2007:11) 

memberi penjelasan dengan mencoba melihat anteseden penyebab perilaku yang 

dilakukan atas kemauan sendiri, teori ini didasarkan pada asumsi-asumsi: 

(1) Bahwa manusia umumnya melakukan sesuatu dengan cara-cara yang masuk akal. 

(2) Bahwa manusia mempertimbangkan semua informasi yang ada 

(3) Bahwa secara eksplisit maupun implisit manusia memperhitungkan implikasi 

tindakan mereka. 



 

 

Teori tindakan beralasan mengatakan bahwa sikap mempengaruhi  

perilaku melalui suatu proses pengambilan keputusan yang teliti dan beralasan, 

dan dampaknya terbatas hanya pada tiga hal (Azwar, 2007:11): 

(1) Perilaku tidak banyak ditentukan oleh sikap umum tetapi oleh sikap yang 

spesifik terhadap sesuatu. 

(2) Perilaku dipengaruhi tidak hanya oleh sikap tetapi juga dipengaruhi oleh 

norma-norma subjektif (subjective norms) yaitu keyakinan individu mengenai 

apa yang orang lain inginkan terhadap perbuatan yang dilakukan individu 

tersebut. 

(3) Sikap terhadap suatu perilaku bersama norma-norma subjektif membentuk 

suatu intensi atau niat untuk berperilaku tertentu. 

Cara terbaik untuk meramalkan perilaku seseorang adalah mengetahui 

intensi orang tersebut. Intensi merupakan prediktor terbaik dari perilaku. Menurut 

Fishbein dan Ajzen (dalam Sarwono, 2002:245), mengukur sikap terhadap niat 

sama dengan mengukur perilaku itu sendiri, karena hubungan antara niat dan 

perilaku adalah yang paling dekat. Setiap perilaku yang bebas, yang ditentukan 

oleh kemauan sendiri selalu didahului oleh niat (intensi).  

Chaplin (2006:254) menjelaskan intensi sebagai satu perjuangan untuk 

mencapai satu tujuan; ciri-ciri yang dapat dibedakan dari proses-proses psikologis 

yang mencakup referensi atau kaitannya dengan satu objek. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa intensi adalah niat 

seseorang untuk melakukan perbuatan atau memunculkan suatu perilaku tertentu.  



 

 

Menger (dalam Riyanti, 2003:23) mengatakan bahwa wirausaha adalah 

orang yang dapat melihat cara-cara ekstrem dan tersusun untuk mengubah sesuatu 

yang tak bernilai atau bernilai rendah menjadi sesuatu yang bernilai tinggi 

(misalnya, dari terigu menjadi roti bakar yang lezat).  

Menurut Riyanti wirausaha adalah orang yang menciptakan kerja bagi 

orang lain dengan cara mendirikan, mengembangkan dan melembagakan 

perusahaan miliknya sendiri dan bersedia mengambil resiko pribadi dalam 

menemukan peluang berusaha dan secara kreatif menggunakan potensi-potensi 

dirinya untuk mengenali produk, mengelola, dan menentukan cara produksi, 

menyusun operasi untuk pengadaan produk, memasarkannya serta mengatur 

permodalan operasinya (riyanti, 2003:25). 

Mc Clelland  (dalam As’ad, 2004:145) berpendapat bahwa seorang 

entrepreneur adalah seorang yang menerapkan kemampuannya untuk mengatur, 

menguasai alat-alat produksi dan menghasilkan hasil yang berlebihan yang 

selanjutnya dijual atau ditukarkan dan memperoleh pendapatan dari usahanya 

tersebut. 

Sedangkan menurut As’ad (2004:146) wiraswasta adalah seseorang yang 

memiliki kemampuan dan sikap mandiri, kreatif, inovatif, ulet, berpandangan jauh 

ke depan, pengambilan resiko yang sedang, dan tanpa mengabaikan kepentingan 

orang lain dalam masyarakat. 

Ahli lain Schumpter menyatakan bahwa wirausaha tiudak selalu berarti 

pedagang atau menajer, tetapi juga seorang unik yang memiliki keberanian dalam 



 

 

mengambil resiko dan memperkenalkan produk-produk inovatif serta teknologi 

baru ke dalam perekonomian (dalam Suryana, 2006:13). 

Wirausaha menurut pandangan psikolog (dalam Suryana, 2006:16) adalah 

orang yang memiliki dorongan kekuatan dari dalam dirinya untuk memperoleh 

suatu tujuan serta senang bereksperimen untuk menampilkan kebebasan dirinya di 

luar kekuasaan orang lain. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas penulis menyimpulkan bahwa 

berwirausaha adalah usaha untuk menciptakan lapangan kerja baru yaitu dengan 

cara mengubah sesuatu yang tak bernilai atau bernilai rendah menjadi sesuatu 

yang bernilai.  

Dapat disimpulkan bahwa intensi berwirausaha adalah niat yang dimiliki 

individu untuk menciptakan lapangan kerja baru yaitu dengan cara mengubah 

sesuatu yang tak bernilai atau bernilai rendah menjadi sesuatu yang bernilai. 

2.1.2 Faktor-faktor Determinan Intensi Berwirausaha 

Intensi merupakan fungsi dari dua determinan dasar, yaitu (Fishbein dan 

Ajzen, 1980:6-7): 

2.1.2.1 Sikap individu terhadap perilaku 

Sikap terhadap perilaku merupakan faktor personal diperoleh dari hasil 

evaluasi atas perilaku yang dimunculkan, baik berupa konsekuensi positif maupun 

negatif dari perilaku tersebut. 

Sikap terhadap perilaku mengacu pada adanya konsekuensi atau akibat 

dari suatu perilaku yang dilakukan oleh individu yang bersangkutan. Konsekuensi 

tersebut dapat berupa konsekuensi yang baik maupun yang buruk. Sikap terhadap 



 

 

perilaku dibangun melalui pengalaman secara langsung maupun tidak langsung 

dari sikap individu yang bersangkutan. 

Sikap terhadap perilaku ditentukan oleh dua hal, yaitu behavioral beliefs 

adalah kepercayaan atau keyakinan tentang konsekuensi-konsekuensi dari 

perilaku dan outcome evaluation adalah evaluasi individu terhadap konsekuensi-

konsekuensi atau akibat yang ditimbulkan dari perilakunya tersebut. 

Aspek behavioral beliefs dalam kasus ini adalah konsekuensi untuk berani 

mengambil resiko karena banyak resiko yang harus dihadapi apabila siswa 

berwirausaha salah satunya apabila usaha yang didirikannya mengalami kerugian. 

Sedangkan aspek outcome evaluations adalah pemikiran individu bahwa dengan 

wirausaha individu bisa bisa lebih mandiri, bisa membantu perekonomian 

keluarga, membantu orang lain yang membutuhkan pekerjaan, dan membantu 

pemerintah dalam mengurangi jumlah pengangguran. 

Behavioral beliefs dan outcome evaluations kemudian membentuk sikap 

terhadap perilaku yang dalam Theory of Reasoned action dikenal sebagai hasil 

dari evaluasi perilaku tampak yang mendasarkan pada kemungkinan diterima atau 

tidaknya evaluasi perilaku tersebut. 

Aspek sikap terhadap perilaku juga turut dibentuk oleh faktor kognitif, 

afektif, dan konatif. Aspek kognitif yang terdapat dalam komponen ini yaitu aspek 

pengetahuan, pengalaman pribadi, dan budaya masyarakat. Aspek pengetahuan 

dapat diperoleh melalui pendidikan. Aspek pendidikan yang ditempuh oleh 

individu akan turut mempengaruhi dan meletakkan dasar pengertian dan konsep 

moral dalam diri individu. Budaya masyarakat juga turut mempengaruhi 



 

 

pengetahuan yang dimiliki seseorang. Sedangkan pengalaman pribadi akan 

meninggalkan kesan dalam diri individu tersebut 

Aspek afektif dalam komponen ini adalah faktor emosi dalam diri 

individu. Faktor emosi ini didasari atau tidak memunculkan sikap tertentu sebagai 

wujud pertahanan ego atau juga pengalihan mekanisme pertahanan diri.  

Aspek konatif dalam pembentukan sikap terhadap perilaku adalah 

konsekuensi perilaku yang dimunculkan. Adanya konsekuensi yang baik maupun 

konsekuensi yang buruk akan mempengaruhi pertimbangan seseorang untuk 

memunculkan perilaku tertentu. 

2.1.2.2 Norma subyektif 

Yaitu persepsi individu terhadap tekanan sosial untuk melakukan atau 

tidak melakukan perilaku tersebut. Norma subyektif ditentukan oleh dua hal, yaitu 

normative beliefs adalah keyakinan individu bahwa orang lain mengharapkan 

seorang individu untuk bertindak atau berperilaku tertentu dan motivations to 

comply adalah kecenderungan  individu untuk menampilkan apa yang menjadi 

keinginan dan pengharapan orang lain. 

Aspek normative beliefs  dalam contoh kasus diatas adalah keyakinan 

siswa untuk berwirausaha setelah lulus sekolah. Sedangkan aspek moivations to 

comply adalah kecenderungan siswa untuk berwirausaha setelah lulus sekolah. 

Kedua faktor tersebut relatif penting dalam memunculkan intensi yang 

mendasari munculnya perilaku tertentu. Seorang individu akan memunculkan 

suatu perilaku ketika individu tersebut menilai perilakunya adalah baik dan 



 

 

individu tersebut percaya bahwa orang lain menganggap perilaku tersebut penting 

untuk dimunculkan. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa munculnya intensi 

dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu attitude towards behavior yang dipengaruhi 

oleh keyakinan terhadap hasil perilaku serta hasil evaluasi dari perilaku yang telah 

dilakukan dan subjective norms yang terdiri atas aspek nilai-nilai atau keyakinan 

seseorang serta kecenderungan individu untuk menampilkan harapan orang lain.  

Gambar di bawah ini menjelaskan faktor-faktor determinan intensi untuk 

berperilaku berwirausaha: 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Gambar.2.1 

Faktor-faktor determinan intensi berwirausaha  
(diadaptasi dari ajzen dan fishbein, 1980:8) 

2.1.3 Struktur Sikap 

Intensi tidak dapat muncul dengan sendirinya, tetapi melaluui proses dari 

sikap. Mengikuti skema triadik menurut Azwar (2007:23), struktur sikap terdiri 

The person’s beliefs 
that the behavior 
leads to certain 
outcomes and his 
evaluations of these 
outcomes 

The person’s beliefs 
that specific 
individuals or groups 
think he should or 
should not perform 
the behavior and his 
motivation to comply 
with the specifics 
referents 

Attitude 
toward the 
behavior

Subjective 
norm 

Behavior: Berwirausaha 
Intention 



 

 

atas tiga komponen yang saling menunjang yaitu komponen kognitif, komponen 

afektif, dan komponen konatif. 

(1) Komponen kognitif 

Komponen kognitif berisi kepercayaan seseorang mengenai apa yang berlaku 

atau apa yang benar bagi objek sikap. Kepercayaan muncul dari apa yamg telah dilihat 

dan telah diketahui dan kebudayaan yang ada di masyarakat. Sekali kepercayaan 

terbentuk, maka akan menjadi dasar pengetahuan seseorang. Selain itu komponen 

kognitif juga berisi pengalaman pribadi seseorang.  

(2) Komponen afektif 

Komponen afektif menyangkut masalah emosional subjektif seseorang terhadap 

suatu objek sikap. Secara umum, komponen ini disamakan dengan perasaan yang dimiliki 

terhadap sesuatu. Termasuk dalam komponen ini adalah faktor emosi individu sendiri. 

(3) Komponen konatif 

Komponen konatif atau disebut juga komponen perilaku dalam struktur sikap 

menunjukkan bagaimana perilaku atau intensi berperilaku yang ada dalam diri seseorang 

berkaitan dengan objek sikap yang dihadapinya. Komponen konatif ini meliputi 

konsekuensi perilaku yang dimunculkan untuk dievaluasi oleh individu yang 

bersangkutan (outcome evaluation). 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa struktur sikap terdiri 

dari tiga komponen, yaitu komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen 

konatif.  

 

 



 

 

2.1.4 Karakteristik yang Dimiliki Wirausahawan 

Ciri-ciri utama kewirausahaan dapat dilihat dari watak dan perilaku 

seseorang. Keberhasilan atau kegagalan wirausaha sangat dipengaruhi oleh sifat 

dan kepribadian yang dimiliki. Karakteristik psikologik yang dimiliki oleh 

seorang wirausahawan menurut Sukardi (dalam As’ad 2004:157) yaitu: 

(1) Self confidence, merupakan kepercayaan terhadap kemampuan diri sendiri 

untuk bekerja sendiri, bersikap optimis dan dinamik, memiliki kemampuan 

untuk menjadi pemimpin. 

(2) Originality, merupakan kemampuan untuk menciptakan hal-hal yang baru, 

tidak terikat pada pola-pola yang sudah ada, kreatif dan cakap dalam berbagai 

bidang dan memiliki pernyataan maupun pengalaman yang cukup banyak. 

(3) People oriented, salah satu ciri dari pngusahayang selalu berhasil dalam 

tindakannya selalu mempergunakan orang lain sebagai feedback terhadap apa 

yang telah dikerjakan, baik langsung maupun tidak langsung, sebagai dasar 

kritik atau penilaian kesempurnaan dari hasil karyanya. 

(4) Task-resulted oriented, merupakan tingkah laku yang tertuju untuk 

menjelaskan tugas, adanya dorongan kuat untuk mengambil risiko dan 

menerima segala konsekuensi yang terjadi dari apa yang telah diputuskan 

sehubungan dengan tugasnya. 

(5) Future oriented, merupakan kesediaan untuk kemampuan berpandangan jauh 

ke depan, mengenai hal-hal yang akan terjadi, yang mempengaruhi perlakuan 

dalam usahanya, di sini menunjukkan kemampuan menganalisis kejadian-



 

 

kejadian yang akan terjadi secara rasional, berdasarkan informasi ataupun 

kegiatan-kegiatan yang mendukungnya. 

(6) Risk taking, merupakan kemampuan untuk mengambil risiko atas hal-hal yang 

dikerjakannya, bila gagal tidak mencari ”kambing hitam” yang dijadikan 

sumber hambatan terhadap pencapaian tujuan dari apa yang sudah dikerjakan. 

Dalam ”Entrepreneurship And Small Enterprise Development Report” 

yang dikutip Scarborough dan Zimmerer (dalam Riyanti,  2003:52) dikemukakan 

beberapa karakteristik kewirausahaan yang berhasil, diantaranya memiliki ciri-

ciri: 

(1) Proaktif, yaitu berinisiatif dan tegas (assertiveness) 

(2) Berorientasi pada prestasi, yang tercermin dalam pandangan dan bertindak 

terhadap peluang, orientasi efisiensi, mengutamakan kualitas pekerjaan, 

berencana, dan mengutamakan monitoring. 

(3) Komitmen kepada orang lain, misalnya dalam mengadakan kontrak dan 

hubungan bisnis. 

The officer of advocacy of small business administration yang dikutip Dun 

Steinhoff dan John F. Burgess (dalam Suryana, 2006:27) mengemukakan bahwa 

wirausaha yang berhasil pada umumnya memiliki sifat-sifat kepribadian sebagai 

berikut: 

(1) Memiliki kepercayaan diri untuk dapat bekerja keras secara independen dan 

berani menghadapi resiko untuk memperoleh hasil. 

(2) Memiliki kemampuan berorganisasi, dapat mengatur tujuan, berorientasi hasil, 

dan tanggung jawab terhadap kerja keras. 



 

 

(3) Kreatif dan mampu melihat peluang yang ada dalam kewirausahaan. 

(4) Menikmati tantangan dan mencari kepuasan pribadi dalam memperoleh ide. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

karakteristik yang dimiliki oleh seorang wirausahawan adalah keyakinan kuat atau 

kekuatan diri, kreatif dan mampu melihat peluang yang ada dalam kewirausahaan, 

berani mengambil resiko, dan berorientasi ke masa depan. 

2.1.5 Standar Kompetensi Mata Pelajaran Kewirausahaan pada SMK Ibu 

Kartini Semarang 

Sejak tahun 1994 Departemen Pendidikkan Nasional menerapkan 

standarisasi kurikulum pada seluruh SMK di Indonesia, yaitu harus menerapkan 

kurikulum mata pelajaran kewirausahaan pada para siswanya (Riyanti, 2007:2). 

Di SMK Kartini, kewirausahaan merupakan mata pelajaran wajib bagi siswa. 

Mata pelajaran kewirausahaan diberikan kepada siswa mulai dari kelas X sampai 

kelas XII. Mata pelajaran kewirausahaan mencakup pelajaran teori di kelas dan 

praktek secara langsung di lingkup sekolah. Menurut ibu Anik (wakil kepala 

sekolah bidang kurikulum), tujuan dari mata pelajaran kewirausahaan adalah 

siswa diharapkan mampu berwirausaha setelah lulus dari sekolah dengan 

menggunakan kemampuan yang dimiliki. 

Mata pelajaran kewirausahaan memiliki empat standar kompetensi, yaitu: 

mengaktualisasikan sikap dan perilaku wirausaha, menerapkan jiwa 

kepemimpinan, merencanakan usaha kecil, dan mengelola usaha kecil. Keempat 

standar kompetensi tersebut akan dijelaskan pada sub bab selanjutnya. Sedangkan 



 

 

tabel standar kompetensi mata pelajaran kewirausahaan dapat dilihat pada 

lampiran tabel pada halaman 103. 

2.1.5.1 Kompetensi dasar berdasarkan standar kompetensi mengaktualisasikan 

sikap dan perilaku wirausaha 

  Standar kompetensi mengaktualisasikan sikap dan perilaku wirausaha 

memiliki tujuh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi sikap dan perilaku 

wirausaha, menerapkan sikap dan perilaku kerja prestatif (selalu ingin maju), 

merumuskan solusi masalah, mengembangkan semangat wirausaha, membangun 

komitmen bagi dirinya dan bagi orang lain, mengambil resiko usaha, membuat 

keputusan. 

(1) Mengidentifikasi sikap dan perilaku wirausaha. 

Materi pembelajaran mengidentifikasi sikap dan perilaku wirausaha 

meliputi: pengertian kewirausahaan, karakteristik yang dimiliki 

wirausahawan, dan cara mengidentifikasi 10 kegagalan dan keberhasilan 

seseorang berdasarkan karakteristik wairausahawan. 

(2) Menerapkan sikap dan perilaku kerja prestatif (selalu ingin maju). 

Materi pembelajaran menerapkan sikap dan perilaku kerja prestatif meliputi: 

pengertian, tujuan, manfaat perilaku kerja prestatif, perilaku kerja prestatif 

(selalu ingin maju), dan prinsip cara kerja prestatif. 

(3) Merumuskan solusi masalah. 

Materi pembelajaran merumuskan solusi masalah yaitu: Pengertian masalah, 

teknik pemecahan masalah dan pembuatan keputusan, membedakan 

masalah dan bukan masalah, identifikasi masalah dan mencari penyebabnya, 



 

 

mencari dan menetukan alternatif pemecahan masalah, pertimbangan dalam 

merumuskan solusi masalah, dan dampak dari pengambilan keputusan. 

(4) Mengembangkan semangat wirausaha 

Materi pembelajaran mengembangkan semangat wirausaha, yaitu: inovatif, 

kreativitas, motivasi, sikap bekerja efektif dan efisien. 

(5) Membangun komitmen bagi dirinya dan bagi orang lain 

Materi yang diajarkan untuk sub kompetensi membangun komitmen bagi 

dirinya dan bagi orang lain, yaitu: faktor-faktor yang menunjuklkan 

komitmen tinggi, menerapkan perilaku tepat waktu, menerapkan perilaku 

tepat janji, menerapkan kepedulian terhadap mutu hasil kerja, menerapkan 

komitmen tinggi terhadap pengendalian diri. 

(6) Mengambil resiko usaha 

Materi yang diajarkan untuk sub kompetensi mengambil resiko usaha 

meliputi: (a) prinsip dasar resiko meliputi pengertian, macam, unsur, 

manfaat, tujuan, dsb, (b) manajemen resiko 

(7) Membuat keputusan. 

Materi yang diajarkan untuk sub kompetensi membuat keputusan meliputi: 

solusi pemecahan masalah, komunikasi, dan analisis SWOT 

 

2.1.5.2 Kompetensi dasar berdasarkan standar kompetensi menerapkan jiwa 

kepemimpinan 



 

 

 Terdapat tiga standar kompetensi berdasarkan standar kompetensi 

menerapkan jiwa kepemimpinan, yaitu: menunjukkan sikap pantang menyerah 

dan ulet, mengelola konflik, dan membangun visi serta misi. 

(1) Menunjukkan sikap pantang menyerah dan ulet. 

Materi pembelajaran meliputi: (a)mengetahui hakikat sikap pantang 

menyerah dan ulet, (b) melakukan sikap pantang menyerah dan ulet dalam 

kegiatan usaha. 

(2) Mengelola konflik 

Memiliki empat materi pembelajaran, yaitu: (a)mengetahui penyebab, tipe, 

manfaat, dampak, jenis, pengelompokan, tahapan terjadinya, 

penanggulangan dan pengelolaan konflik, (b) mengatehui dampak positif 

dan negatif dari konflik, (c) memanfaatkan konflik positif, (d) mengatasi 

konflik negatif. 

(3) Membangun visi dan misi 

Materi yang diajarkan meliputi: mengetahui visi dan misi perusahaan, 

mengetahui kegiatan yang dapat digunakan untuk mencapai visi dan misi 

perusahaan. 

 

2.1.5.3 Kompetensi dasar berdasarkan standar kompetensi merencanakan usaha 

kecil 

 Standar kompetensi merencanakan usaha memiliki tiga standar 

kompetensi, yaitu: menganalisis peluang usaha, menganalisis aspek-aspek 

perencanaan usaha, dan menyusun proposal usaha. 



 

 

(1) Menganalisis peluang usaha 

Materi yang diajarkan meliputi: peluang dan resiko usaha, faktor-faktor 

keberhasilan dan kegagalan usaha, mengembangkan ide dan peluang usaha, 

menganalisis kemungkinan keberhasilan dan kegagalan, memetakan 

peluang usaha, dan pemanfaatan peluang secara kreatif dan inofatif. 

(2) Menganalisis aspek-aspek perencanaan usaha. 

Menganalisis aspek-aspek perencanaan usaha memiliki empat indikator, 

yaitu:  

a. Menganalisis aspek-aspek perencanaan usaha dilihat dari: organisasi 

usaha sederhana dan produksi yang meliputi: alur persediaan, proses 

produksi dan penyimpanan hasil produksi. Materi yang diajarkan 

meliputi: tujuan dan sasaran usaha, bentuk-bentuk badan usaha, struktur 

organisasi sederhana, produk dan jasa, pengelolaan persediaan, proses 

produksi, penyimpanan produk, merumuskan tujuan dan sasaran usaha, 

menetapkan bentuk badan usaha, menyusun struktur organisasi 

sederhana, menentukan jenis dan kualitas produk/jasa, menghitung 

kebutuhan dan persediaan bahan baku, merancang aliran proses produksi. 

 

b. Analisis perencanaan usaha dengan aspek administrasi usaha meliputi: 

perizinan usaha, surat menyurat, pencatatan transaksi barang/jasa, pajak 

pribadi dan pajak usaha, membuat pembukuan usaha. Sedangkan materi 

pembelajaran meliputi: perizinan usaha, surat menyurat, pencatatan 

transaksi barang/jasa dan keuangan, pajak pribadi dan pajak usaha.  



 

 

c. Perencanaan usaha yang dianalisis aspek pemasaran: teknik menjual, 

penetapan harga, pelayanan prima. materi yang diajarkan meliputi: seni 

menjual dan teknik promosi, harga jual, kepuasaan pelanggan, promosi, 

negosiasi, saluran dan jaringan distribusi. 

d. Perencanaan usaha yang dianalisis aspek pemodalan dan pembiayaan 

usaha: pemodalan, dan pembiayaan usaha, analisis biaya dan 

pendapatan. Sedangkan materi pembelajaran meliputi: teknik dan 

prosedur pemodalan usaha, rencana anggaran biaya, titik pulang pokok, 

Laba/rugi, Net Present Value (NPV) dan Internal Rate Of Return (IRR). 

(3) Menyusun proposal usaha. 

Materi pembelajaran meliputi: prospek usaha, sistematika penyusunan 

proposal usaha, dan membuat proposal usaha. 

2.1.5.4 Kompetensi dasar berdasarkan standar kompetensi mengelola usaha 

kecil  

 Standar kompetensi mengelola usaha memiliki empat kompetensi dasar, 

yaitu: mempersiapkan pendidikan usaha, menghitung resiko menjalankan usaha, 

menjalankan usaha kecil, danmengevaluasi hasil usaha. 

(1) Mempersiapkan pendidikan usaha 

Materi pembelajaran untuk kompetensi dasar mempersiapkan pendidikan 

usaha meliputi: menerapkan isi proposal usaha dalam pendirian usaha sesuai 

dengan aturan yang telah ditetapkan. 

 

 



 

 

(2) Menghitung resiko menjalankan usaha 

Materi pembelajaran meliputi: (a) melakukan anlisis data dengan 

menggunakan pendekatan statistika seperti peluang, regresi, korelasi, (b) 

menyusun strategi yang sistematis untuk menjalankan usaha 

(3) Menjalankan usaha kecil 

Materi yang diajarkan pada kompetensi dasar menjalankan usaha kecil 

meliputi: menerapkan fungsi manajemen (planning, organizing, actuating, 

controlling) dalam aspek pengelolaan fasilitas dan bahan, mengelola SDM, 

mengelola proses produksi, mengelola keuangan, mengelola administrasi, 

dan memasarkan produk. 

(4) Mengevaluasi hasil usaha. 

Adapun materi yang diajarkan adalah: rasio keuangan, teknik penyusunan 

laporan, teknik pengembangan usaha. 

 

2.2  Self Efficacy 

2.2.1. Definisi Self Efficacy 

Tingkah laku seseorang dalam situasi tertentu tergantung kepada 

resiprokal antara lingkungan dengan kondisi kognitif, khususnya faktor kognitif 

yang berhubungan dengan keyakinannya bahwa dia mampu atau tidak mampu 

melakukan tindakan yang memuaskan (Alwisol, 2007:344). 

Efikasi menurut Alwisol (2007:344) adalah penilaian diri, apakah dapat 

melakukan tindakan yang baik atau buruk, benar atau salah, bisa atau tidak bisa 

mengerjakan sesuai dengan yang dipersyaratkan. 



 

 

Sedangkan Pervin (dalam Smet, 1994:189) menjelaskan bahwa self 

efficacy mengacu pada kemampuan yang dirasakan untuk membentuk perilaku 

yang relevan pada tugas atau situasi khusus. 

Baron dan Byrne (2004:183) mengartikan self efficacy sebagai keyakinan 

seseorang akan kemampuan atau kompetensinya atas kinerja tugas yang 

diberikan, mencapai tujuan, atau mengatasi sebuah hambatan. 

Individu yang memiliki self efficacy tinggi dalam situasi tertentu akan 

menampilkan tingkah laku, motivasi, dan afeksi yang berbeda dengan individu 

yang memiliki self efficacy yang rendah. Maksudnya adalah individu yang 

memiliki self efficacy tinggi memiliki motivasi yang tinggi pula terhadap suatu 

tugas, sehingga akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan tugas 

tersebut dengan baik. Semakin tinggi tingkat self efficacy maka semakin tinggi 

pula untuk kerja individu dan berlaku sebaliknya (Baron dan Byrne, 2004:183). 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa self efficacy 

adalah keyakinan yang ada dalam diri seseorang bahwa individu tersebut 

mempunyai kemampuan untuk menentukan perilaku yang tepat sehingga dapat 

mencapai keberhasilan seperti yang diharapkan. 

 

2.2.1. Aspek-aspek Self Efiicacy 

Menurut Bandura (dalam Smet, 1994:189) aspek-aspek self efficacy 

adalah: 

(1) Outcome expectancy, yaitu suatu perkiraan atau kemungkinan  bahwa 

tingkah laku atau tindakan tertentu akan menyebabkan akibat yang khusus. 



 

 

Mengandung keyakinan sejauh mana perilaku tertentu akan mengungkap 

konsekuensi tertentu. Hal ini juga merupakan keyakinan mengenai 

kemungkinan bahwa tindakan khusus tersebut akan memberikan hasil 

akhir atau konsekuensi tertentu (harapan mengenai keefektifan arti 

perilaku tertentu dalam memproduksi hasil-hasil tersebut), atau harapan 

akan kemungkinan hasil dari perilaku.  

(2) Efficacy expectancy, yang sangat penting sebagai mediator sosial kognitif 

dalam melakukan suatu tindakan. Merupakan suatu keyakinan bahwa 

seseorang akan berhasil dalam bertindak sesuai dengan hasil yang 

diharapkan. Aspek ini menunjukkan pada harapan seseorang berkaitan 

dengan kesanggupan menyadari suatu perilaku yang dikehendaki. Hal ini 

lebih condong pada keputusan yang akan dilakukan seseorang dengan 

kemampuan yang dimilikinya dan berkaitan dengan kesanggupan untuk 

bertindak spesifik dalam situasi khusus. 

(3) Outcome value, merupakan nilai yang mempunyai arti konsekuensi-

konsekuensi yang akan terjadi bila suatu perilaku dilakukan oleh individu.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek self 

efficacy meliputi outcome expectancy, efficacy expectancy, dan outcome value. 

Dalam penelitian ini, peneliti mendasarkan aspek self efficacy yang dikemukakan 

oleh Bandura yang meliputi outcome expectancy, efficacy expectancy, dan 

outcome value untuk mengungkap self efficacy yang dimiliki oleh siswa SMK 

dalam hubungannya dengan intensi berwirausaha. 

 



 

 

2.2.3 Sumber Self Efficacy 

Bandura (dalam Alwisol, 2007:345-347) mengatakan bahwa efikasi diri 

bisa diperoleh, diubah, ditingkatkan atau diturunkan, melalui salah satu atau 

kombinasi dari empat sumber, yaitu: 

(1) Pengalaman Performansi 

Pengalaman performansi adalah prestasi yang pernah diperoleh di masa lalu. 

Sebagai sumber, performansi masa lalu menjadi pengubah efikasi diri yang 

paling kuat pengaruhnya. Prestasi masa lalu yang bagus meningkatkan 

ekspektasi efikasi, sedangkan kegagalan akan menurunkan efikasi. Mencapai 

keberhasilan akan memberi dampak efikasi yang berbeda-beda, tergantung 

proses pencapaiannya: 

a. Semakin sulit tugasnya , keberhasilan akan membuat efikasi semakin 

tinggi. 

b. Kerja sendiri, lebih meningkatkan efikasi dibanding kerja kelompok, 

dibantu orang lain. 

c. Kegagalan menurunkan efikasi, apabila orang merasa sudah berusaha 

sebaik mungkin. 

d. Kegagalan dalam suasana emosional/stress, dampaknya tidak seburuk 

kalau kondisinya optimal. 

e. Kegagalan sesudah orang memiliki keyakinan efikasi yang kuat, 

dampaknya tidak seburuk kalau kegagalan itu terjadi pada orang yang 

keyakinan efikasinya belum kuat. 

f. Orang yang biasa berhasil, sesekali gagal tidak mempengaruhi efikasi. 



 

 

(2) Pengalaman Vikarius 

Didapat melalui model social. Self efficacy akan meningkat ketika individu 

mengamati keberhasilan orang lain. Sebaliknya, self efficacy akan menurun 

apabila individu mengamati orang yang kemampuannya sama dengan dirinya 

ternyata gagal. Apabila figur yang diamati berbeda dengan dirinya, pengaruh 

vikarius tidak besar. Ketika individu mengamati kegagalan figur yang setara 

dengan dirinya, bisa saja individu tidak mau mengerjakan apa yang pernah 

gagal dikerjakan figur yang diamatinya itu dalam jangka waktu yang lama. 

(3) Persuasi Sosial 

Dampak dari persuasi sosial ini terbatas, tetapi pada kondisi yang tepat 

persuasi dari orang lain dapat mempengaruhi efikasi diri. Kondisi itu adalah 

rasa percaya kepada pemberi persuasi, dan sifat realistis dari apa yang 

dipersuasikan. 

(4) Keadaan Emosi 

Keadaan emosi yang mengikuti suatu kegiatan akan mempengaruhi efikasi di 

bidang kegiatan itu. Emosi yang kuat dapat mengurangi self efficacy. Tetapi 

self efficacy dapat meningkat apabila terjadi peningkatan emosi. 

Kesimpulan yang bisa diambil dari uraian diatas adalah bahwa self efficacy 

dapat diperoleh, diubah, ditingkatkan atau diturunkan, melalui salah satu atau 

kombinasi dari empat sumber yang diungkapkan oleh Bandura, yaitu pengalaman 

performansi, pengalaman vikarius, persuasi sosial, dan keadaan emosi. 

 

 



 

 

2.3 Hubungan Antara Self Efficacy dengan Intensi Berwirausaha 

Terbatasnya lapangan pekerjaan menyebabkan jumlah pengangguran di 

Indonesia semakin meningkat dan jika keadaan tersebut terus belanjut maka 

keadaan ekonomi di Indonesia akan semakin memburuk. Untuk mengurangi 

jumlah pengangguran maka lulusan SMK diharapkan dapat berwirausaha setelah 

lulus sekolah agar lapangan pekerjaan baru dapat tercipta. Oleh karena itu intensi 

berwirausaha menjadi penting. Intensi berwirausaha merupakan niat yang dimiliki 

individu untuk menciptakan lapangan kerja baru yaitu dengan cara mengubah 

sesuatu yang tak bernilai atau bernilai rendah menjadi sesuatu yang bernilai.  

Intensi merupakan penjembatan antara sikap dan perilaku. Mengukur sikap 

terhadap niat sama dengan mengukur perilaku karena hubungan antara niat dan 

perilaku adalah yang paling dekat (Sarwono, 2002:245). Intensi berwirausaha 

menjadi prediktor sukses jika seseorang akan berwirausaha karena untuk 

meramalkan perilaku seseorang maka cara terbaik untuk memprediksinya adalah 

dengan melihat intensinya. Jika intensi yang dimiliki tinggi maka kemungkinan 

untuk sukses saat berwirausaha juga akan tinggi. Sebaliknya, semakin rendah 

intensi yang dimiliki maka kemungkinan untuk sukses saat berwirausaha juga 

akan rendah.  

Intensi berwirausaha ditentukan oleh banyak faktor, salah satunya adalah 

self efficacy. Self efficacy adalah keyakinan yang ada dalam diri seseorang bahwa 

individu tersebut mempunyai kemampuan untuk menentukan perilaku yang tepat 

sehingga dapat mencapai keberhasilan seperti yang diharapkan. Agar berhasil 

dalam berwirausaha maka individu harus memiliki rasa percaya diri yang kuat dan 



 

 

komitmen yang kuat. Selain itu kemampuan dalam membaca peluang juga 

diperlukan agar usaha yang dijalankan terus berkembang. Individu juga harus 

memiliki keberanian dalam mengambil resiko agar individu siap dengan segala 

resiko yang didapat ketika berwirausaha. Apabila individu sudah yakin bahwa 

dirinya sudah memiliki kemampuan-kemampuan tersebut maka intensi untuk 

berwirausaha yang dimiliki menjadi lebih tinggi daripada individu yang tidak 

memiliki keyakinan akan kemampuannya tersebut. 

Self efficacy selain berhubungan dengan intensi, self efficacy berhubungan 

juga dengan perilaku secara langsung. Individu yang memiliki self efficacy tinggi 

dalam situasi tertentu akan menampilkan tingkah laku, motivasi, dan afeksi yang 

berbeda dengan individu yang memiliki self efficacy yang rendah. Maksudnya 

adalah individu yang memiliki self efficacy tinggi memiliki motivasi yang tinggi 

pula terhadap suatu tugas, sehingga akan berusaha semaksimal mungkin untuk 

menyelesaikan tugas tersebut dengan baik. Semakin tinggi tingkat self efficacy 

maka semakin tinggi pula untuk kerja individu dan berlaku sebaliknya (Baron dan 

Byrne, 2004:183). Apabila individu memiliki self efficacy yang tinggi maka 

intensi untuk berwirausaha yang dimiliki juga akan tinggi dan memiliki motivasi 

yang tinggi untuk berwirausaha sehingga akan berusaha semaksimal mungkin 

agar dapat sukses dalam berwirausaha. Sebaliknya, individu dengan self efficacy 

yang rendah maka intensi yang dimiliki untuk berwirausaha juga rendah dan 

motivasi untuk berwirausaha yang dimiliki juga akan rendah. 

 Kesempatan untuk sukses dalam berwirausaha berhubungan dengan 

tingginya tingkat self efficacy yang berkaitan dengan kewirausahaan pada individu 



 

 

tersebut. Tinggi atau rendahnya tingkat self efficacy seseorang mempunyai 

dampak yang serius pada keyakinan individu akan kemampuannya untuk 

berwirausaha. Intensi seseorang untuk berwirausaha akan semakin kuat apabila 

individu memiliki keyakinan terhadap kemampuan yang dimiliki sehingga 

mencapai keberhasilan seperti yang diharapkan. Apabila individu yakin bahwa 

individu nantinya akan sukses dan berhasil dalam berwirausaha maka intensinya 

untuk berwirausaha menjadi semakin kuat. 

Untuk lebih memperjelas hubungan kedua variabel maka peneliti mencoba 

menggambarkan hubugan kedua variabel dengan menggunakan bagan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Hubungan antara self efficacy dengan Intensi Berwirausaha 

2.4.  Hipotesis 

 Hipotesis dalam penelitian ini adalah: “ada hubungan positif antara self 

efficacy dengan intensi berwirausaha pada siswa kelas XII SMK Ibu Kartini 

Semarang”. Semakin tinggi self efficacy yang dimiliki siswa maka akan semakin 

Self 
Efficacy 

1. Percaya diri
2. Berkomitmen 
3. Pandai membaca 

peluang 
4. Berani mengambil 

resiko 

Perilaku:Berwirausaha 

 
Intensi 



 

 

tinggi pula intensi yang dimiliki untuk berwirausaha dan sebaliknya, semakin 

rendah self efficacy yang dimiliki siswa maka intensi untuk berwirausaha juga 

akan rendah sehingga self efficacy mempunyai hubungan yang positif terhadap 

intensi berwirausaha. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan usaha yang harus ditempuh dalam penelitian 

untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu kebenaran pengetahuan. 

Metode yang digunakan adalah metode yang sesuai dengan objek penelitian dan 

tujuan penelitian akan tercapai secara sistematik. Hal ini bertujuan agar hasil yang 

diperoleh dapat dipertanggungjawabkan khususnya untuk menjawab masalah 

yang diajukan. 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kuantitatif. 

Penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif menekankan analisisnya 

pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistika (Azwar, 

2001:5). Adapun Desain dari penelitian ini adalah penelitian korelasional. 

Penelitian korelasional yaitu peneltian yang bertujuan untuk menyelidiki 

sejauhmana variasi pada satu variabel berkaitan dengan variasi pada satu atau 

lebih variabel lain, berdasarkan koefisien korelasional (Azwar, 2001:8). Dengan 

penelitian korelasional, penelitian bisa memperoleh informasi menganai taraf 

hubungan yang terjadi, yaitu hubungan antara variabel bebas (X) terhadap 

variabel tergantung (Y). 

3.2 Variabel Penelitian 

3.2.1 Identifikasi Variabel 

Variabel merupakan konsep mengenai atribut atau sifat yang terdapat pada 

subjek penelitian yang dapat bervariasi secara kuantitatf maupun kualitatif 
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(Azwar, 2001: 59). Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel 

bebas dan variabel tergantung. 

Variabel bebas (X) adalah variabel yang variasinya mempengaruhi 

variabel lain. Sedangkan variabel tergantung (Y) adalah variabel penelitian yang 

diukur untuk mengetahui besarnya efek atau pengaruh variabel lain (Azwar, 

2001:62). Dalam penelitian ini, variabel bebasnya adalah Self efficacy (X), 

sedangkan variabel tergantung atau terikatnya adalah Intensi berwirausaha (Y). 

3.2.2 Definisi Operasional Variabel 

Dalam melaksanakan penelitian harus ditentukan batasan-batasan dari 

variabel penelitian yang akan dilaksanakan agar penelitian tidak menyimpang dari 

tujuan utamanya. Oleh karena itu diperlukan definisi operasional variabel 

penelitian. Definisi operasional variabel penelitian yaitu suatu definisi mengenai 

variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik variabel tersebut yang daat 

diamati. Definisi operasional variabel penelitian digunakan untuk menghindari 

data-data yang menyimpang dari penelitian dan membantu menentukan alat 

pengumpul data. 

3.2.2.1 Self efficacy 

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan self efficacy adalah keyakinan 

yang ada dalam diri seseorang bahwa individu tersebut mempunyai kemampuan 

untuk menentukan perilaku yang tepat dalam berwirausaha sehingga dapat 

mencapai keberhasilan dalam berwirausaha seperti yang diharapkan. 

Pada penelitian ini self efficacy akan diukur dengan menggunakan skala 

yang disusun oleh peneliti dan dikembangkan berdasarkan aspek-aspek yang 
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mendukung self efficacy antara lain outcome expectancy, efficacy expectancy, dan 

outcome value. Outcome expectancy, yaitu suatu perkiraan atau kemungkinan  

bahwa tingkah laku atau tindakan tertentu akan menyebabkan akibat yang khusus. 

Aspek outcome expectancy akan diukur dengan menggunakan dua indikator yaitu 

Perkiraan hasil yang akan dicapai dan pengharapan yang realistis. Efficacy 

expectancy merupakan suatu keyakinan bahwa seseorang akan berhasil dalam 

bertindak sesuai dengan hasil yang diharapkan. Indikator dari aspek efficacy 

expectancy yaitu keyakinan terhadap kemampuan yang dimiliki. Sedangkan 

outcome value merupakan nilai yang mempunyai arti konsekuensi-konsekuensi 

yang akan terjadi bila suatu perilaku dilakukan oleh individu. Outcome value 

diukur dengan  indikator yaitu konsekuensi dari suatu perilaku. 

3.2.2.2 Intensi Berwirausaha 

Dalam penelitian ini yang dimaksud intensi berwirausaha adalah niat yang 

dimiliki individu untuk menciptakan lapangan kerja baru yaitu dengan cara 

mengubah sesuatu yang tak bernilai atau bernilai rendah menjadi sesuatu yang 

bernilai. 

Intensi berwirausaha ini diukur dengan menggunakan skala intensi 

berwirausaha yang disusun oleh peneliti berdasarkan pada faktor determinan 

intensi berwirausaha, yaitu sikap terhadap perilaku (aspek personal) dan norma 

subyektif (aspek normatif). Aspek personal akan diukur dengan indikator kognitif, 

afektif, dan konatif. Sedangkan aspek normatif akan diukur dengan indikator 

normative beliefs dan motivations to comply. Normative beliefs adalah keyakinan 

individu bahwa orang lain mengharapkan seorang individu untuk bertindak atau 
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berperilaku tertentu dan motivations to comply adalah kecenderungan  individu 

untuk menampilkan apa yang menjadi keinginan dan pengharapan orang lain.  

3.2.3 Hubungan antar variabel penelitian 

Variabel-variabel dalam penelitian ini tentunya saling berhubungan antara 

variabel satu dengan variabel lain. Hubungan antar variabel dapat ditunjukkan 

dalam gambar sebagai berikut : 

  

  X ( Independent Variabel )    Y ( Dependent Variabel )   

                         Gambar 3.1  Hubungan antar variabel 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2006: 130).  

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa SMK Ibu Kartini Semarang kelas XII. 

Ada dua juruan di SMK Ibu Kartini yaitu jurusan tata boga dan tata busana. Di 

kelas XII sendiri terdapat 5 kelas dimana jurusan tata boga terdiri dari dua kelas 

sedangkan jurusan tata busana terdiri dari tiga kelas. Jumlah siswa yang terdapat 

pada masing-masing kelas tata busana adalah 39 siswa sedangkan di kelas tata 

boga masing-masing kelas terdapat 33 siswa. Adapun karakteristik populasi dalam 

penelitian ini adalah: 

a) Subjek siswa SMK Kartini Semarang kelas XII. Subjek dipilih yang kelas 

XII karena setelah lulus dari SMK siswa harus menentukan karirnya setelah 

lulus sekolah. Setelah lulus sekolah siswa dapat melanjutkan ke perguruan 

tinggi, bekerja, ataupun berwirausaha. 

Self Efficacy Intensi Berwirausaha 
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b) Berusia antara 16-18 tahun dengan pertimbangan pada usia tersebut individu 

sedang dalam tahap eksplorasi karir. Menurut Healy (dalam Muhammad, 

2007:7) tahap eksplorasi karir berada dalam rentangan usia 15 sampai 24 

tahun. 

3.3.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dinamakan 

penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil 

penelitian sampel (Arikunto, 2006:131). Sampel dalam penelitian ini adalah siswa 

kelas XII SMK Ibu Kartini Semarang. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Proportional 

Sampling. Subjek penelitian dikelompokkan menjadi 5 yaitu dua kelompok dari 

kelas tata busana dan tiga kelompok dari tata boga. Alokasi untuk menetukan 

jumlah sampel digunakan alokasi proporsional yakni 30% dari tiap kelas. 

Adapun jumlah subjek yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini 

adalah sebanyak 74 siswa dengan rincian sebagai berikut: 

Tata busana.1 : 39 siswa x 40% = 15.6 ⇒ 16 siswa 

Tata busana.2 : 39 siswa x 40% = 15.6 ⇒ 16 siswa 

Tata busana.3 : 39 siswa x 40% = 15.6  ⇒ 16 siswa 

Tata boga.1 : 33 siswa x 40% =  13.2  ⇒ 13 siswa 

Tata boga.2 : 33 siswa x 40% =  13.2  ⇒ 13 siswa 

 

 

  



41 
 

 

3.4 Metode dan Alat Pengumpul Data 

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk 

memperoleh data yang diteliti. Metode pengumpulan data dalam kegiatan 

penelitian mempunyai tujuan menungkap fakta mengenai variabel yang diteliti. 

Tujuan untuk mengetahui (goal of knowing) haruslah dicapai dengan 

menggunakan metode atau cara-cara yang efisien dan akurat (Azwar, 2003:91). 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu 

dengan menggunakan skala psikologi.  

Azwar (2007:3) menyebutkan karakteristik skala sebagai alat ukur 

psikologi, yaitu: 

(1) Stimulusnya berupa pertanyaan atau pernyataan yang tidak langsung 

mengungkap atribut yang hendak diukur melainkan mengungkap indikator 

perilaku dari atribut yang bersangkutan. 

(2) atribut psikologis dinugkap secara tidak langsung melalui indikator 

perilaku. indikator perilaku diartikan dalam bentuk aitem, maka skala 

psikologi selalu berisi banyak aitem. 

(3) Respon subjek tidak diklasifikasikan sebagai jawaban “benar” atau 

“salah”. Semua jawaban dapat diterima sepanjang diberikan secara jujur 

dan sungguh-sungguh. Hanya saja, jawaban yang berbeda akan 

diinterpretasikan berbeda pula. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua skala, yaitu skala Intensi 

Berwirausaha dan skala Self efficacy. Dalam penyusunan skala ini, format aitem 

yang digunakan adalah format respon. Masing-masing aitem terdiri dari aitem 
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Favorable (mendukung atau memihak pada objek sikap) dan Unfavorable (tidak 

mendukung objek sikap). Kedua skala tersebut memiliki lima alternatif jawaban, 

yaitu Sangat Setuju, Setuju, Netral, Tidak Setuju, Sangat Tidak Setuju. Pilihan 

alternatif jawaban dan skoring setiap aitem pernyataan dalam skala self efficacy 

dan skala intensi berwirausaha, sebagai berikut: 

Tabel .3.1 
Skoring Skala Self efficacy 

Alternatif Jawaban Skor 
Favorable Unfavorable 

Sangat Setuju (SS) 5 1 
Setuju (S) 4 2 
Netral (N) 3 3 
Tidak Setuju (TS) 2 4 
Sangat Tidak Setuju (STS)  1 5 

 

Tabel .3.2 
Skoring Skala Intensi Berwirausaha 

Alternatif Jawaban Skor 
Favorable Unfavorable 

Sangat Setuju (SS) 5 1 
Setuju (S) 4 2 
Netral (N) 3 3 
Tidak Setuju (TS) 2 4 
Sangat Tidak Setuju (STS)  1 5 
 

Pembuatan skala berfungsi untuk mengukur atribut psikologis. Setelah 

dilakukan identifikasi alat ukur, maka langkah selanjutnya dalah pembuatan blue 

print. Blue print disajikan dalam bentuk tabel yang memuat uraian komponen-

komponen atribut yang harus dibuat itemnya, proporsi item dalam masing-masing 

komponen, dan memuat indikator perilaku dalam setiap komponen. Dalam 
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penulisan item, blue print akan memberikan gambaran mengenai isi skala dan 

menjadi acuan serta pedoman bagi penulis untuk tetap berada dalam lingkup ukur 

yang benar Azwar, 2007:23). Berikut ini akan disajikan blue print dari skala self 

efficacy dan skala intensi berwirausaha: 

Tabel .3.3 
Blue Print Skala Self Efficacy 

VARIABEL ASPEK INDIKATOR No. Item JML 

F UF 
Self efficacy 1. Outcome 

expectancy 
1. Perkiraan hasil yang 

akan dicapai dengan 
ilmu kewirausahaan 

1, 2, 3 4, 5, 6 6 

2. Perkiraan hasil yang 
akan dicapai dengan 
praktik wirausaha 

7, 8 9 3 

3. Perkiraan hasil yang 
akan dicapai dengan 
magang  

10 11 2 

4. Perkiraan hasil yang 
akan dicapai dengan 
keterampilan yang 
dimiliki 

12 13 2 

5. Perkiraan hasil yang 
akan dicapai dengan 
kerja sambilan 

14, 15 16 3 

6. Harapan atas hasil 
suatu perilaku 
berwirausaha

17, 18, 
19, 20, 

21

- 5 

2. Efficacy 
Expectancy 

1. Keyakinan terhadap 
ilmu kewirausahaan  

22, 23 24, 25 4 

2. Keyakinan terhadap 
keterampilan yang 
dimiliki 

26, 27, 
28 

29, 30 5 

3. Keyakinan berhasil 
berwirausaha dengan 
magang 

31, 32 33 3 

4. Keyakinan berhasil 
berwirasuaha dengan 
praktik wirausaha 

34, 35 36, 37 4 

5. Keyakinan berhasil 
berwirausaha dengan 
kerja sambilan 

38 39 2 

3. Outcome Value Konsekuensi dari 
perilaku berwirausaha 

40, 41, 
42, 43 

44, 45, 
46 

7 

Jumlah 28 18 46 
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Tabel .3.4 

Blue Print Skala Intensi Berwirausaha 

UNSUR ASPEK SUB 
ASPEK 

INDIKATOR SUB 
INDIKATOR 

NO. ITEM JML 
F UF 

1. Personal Kognitif 
 

Pengetahuan 
mengenai 
ilmu 
kewirausaha
an  

 

1. Mengaktuali
sasikan 
sikap dan 
perilaku 
wirausaha 

a) Karakteristik 
wirausahawan
: 

1. Disiplin 

1 - 1 

2. Komitmen 
tinggi 

- 2 1 

3. Jujur - 3 1 
4. Kreatif dan 

inovatif
- 4 1 

5. Mandiri 5 - 1 
6. Realitis 6 - 1 
7. Berani 

mengambil 
resiko 

7 - 1 

2. Penerapan 
jiwa 
kepemimpin
an 

a) Sikap pantang 
menyerah dan 
ulet 

8 9 2 

b) Pengelolaan 
konflik 

10 11 2 

c) Membangun 
visi dan misi 

12, 13 - 2 

3. Perencanaan 
usaha 
kecil/mikro 

a) Analisis 
peluang 
usaha: 

1. Minat dan 
daya beli 
konsumen 

14 15 2 

2. Jenis produk 
dan jasa 

16 - 1 

b) Analisis 
perencanaan 
usaha: 

1. Aspek 
administrasi 
usaha 

17 18 2 

2. Aspek 
pemasaran: 

• Mempromosi
kan produk 

- 19 1 

• Seni menjual - 20 1 
• Kepuasan 

pelanggan 
21 - 1 

c) Penyusunan 
proposal 

22 - 1 

4. Mengelola 
usaha 
kecil/mikro  

a) Mempersiapk
an pendirian 
usaha 

23, 24, 
25 

- 3 
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Lanjutan tabel 3.4 blue print  skala intensi berwirausaha: 

    b) Mengevaluasi 
hasil usaha 

26, 27 - 2 

Pengalaman 
pribadi 

Pengalaman 
saat praktik 
wirausaha 

 28, 29, 
30 

31, 32, 
33, 34 

7 

Kebudayaan 
masyarakat 

Pandangan 
masyarakat 
terhadap 
wirausaha 

 - 42, 43 2 

Afektif Emosi Perasaan 
individu 
ketika mampu 
berwirausaha 

 44, 45, 
46 

47, 48, 
49, 50 

7 

Konatif Konsekuensi 
perilaku 
yang 
dimunculkan 

Konsekuensi 
berwirausaha 

 35, 36, 
37, 38 

39, 40, 
41 

7 

2. Normatif Normative 
belief 

Pengharapan Harapan yang 
timbul setelah 
berwirausaha 

 51, 52, 
53 

- 3 

Harapan orang 
lain apabila 
individu 
berwirausaha 

 54, 55, 
56 

 

- 3 

Motivation 
to comply 

Keyakinan 
tentang 
perilaku 
yang ingin 
dimunculkan 
menurut 
orang lain 

Pendapat 
orang lain 
ketika 
individu 
berwirausaha 

 57, 58, 
59 

60, 61 5 

Jumlah 37 24 61 
 

3.5 Validitas dan Reliabilitas 

3.5.1 Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau yang sahih 

mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti 

memiliki validitas rendah (Arikunto, 2006: 168). 
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Dalam menghitung koefisien dengan skor totalnya untuk mengetahui 

validitas suatu alat ukur maka digunakan teknik korelasi Product Moment 

Pearson, yang rumusnya sebagai berikut: 
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Keterangan : 

rxy : Pearson-R 

Σx : jumlah skor distribusi x 

Σy : jumlah skor distribusi y 

Σxy : jumlah perkalian skor x dan y 

N : jumlah responden x dan y yang mengisi kuisioner 

Σx2 : jumlah kuadrat skor distribusi x 

Σy2 : jumlah kuadrat skor distribusi y 

Hasil perhitungan validitas dengan taraf signifikansi 1% dengan bantuan SPSS 

versi 17.00, diperoleh hasil sebagai berikut: 

1) Skala Self Efficacy 

Berdasarkan uji validitas, diperoleh hasil bahwa skala kejenuhan kerja  

yang terdiri dari 46 item terdapat 43 item yang valid dan 3 item yang tidak valid. 

Item dinyatakan valid apabila signifikansi item tersebut lebih besar dari p> 0,05. 
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Sebaliknya, apabila signifikansi item lebih kecil dari p<0,05 maka aitem 

dinyatakan tidak valid. Item yang tidak valid terdapat pada nomor 19, 29, dan 37. 

Item-item yang dinyatakan valid menunjukkan indeks korelasi tertinggi sebesar 

0,719 dan terendah sebesar 0,329 sedangkan item yang tidak valid memiliki 

indeks korelasi tertinggi sebesar 0,216 dan terendah sebesar 0,177.  

Item yang dinyatakan valid kemudan disusun kembali dan digunakan 

sebagai alat pengambilan data pada penelitian yang sebenarnya. Sedangkan item 

yang dinyatakan tidak valid dibuang. Sehingga pada skala self efficacy yang baru 

terdapat 43 item pernyataan. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran Uji coba Validitas 

Skala Self Efficacy. Item-aitem yang gugur dan yang memenuhi syarat 

selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:    

Tabel 3.5 

Item gugur dan penyebaran butir pernyataan skala self efficacy 

VARIABEL ASPEK INDIKATOR No. Item 

F UF 
Self efficacy 1. Outcome 

Expectancy 
1. Perkiraan hasil yang akan 

dicapai dengan ilmu kewirausahaan 
yang telah di dapat 

1, 2, 3 4, 5, 6 

2. Perkiraan hasil yang dicapai 
dengan melakukan praktik 
wirausaha

7, 8 9 

3. Perkiraan hasil yang akan 
dicapai dengan melakukan program 
magang dari sekolah 

10 11 

4. Perkiraan hasil yang akan 
dicapai dengan keterampilan yang 
sudah dimiliki 

12 13 

5. Perkiraan hasil yang akan 
dicapai dengan melakukan kerja 
sambilan 

14, 15 16 

6. Harapan atas hasil suatu perilaku 
berwirausaha 

17, 18, 
19*, 

20(19), 
21(20) 

- 
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2. Efficacy 
Expectancy 

1. Keyakinan terhadap ilmu 
kewirausahaan yang telah di 
dapatkan 

22(21), 
23(22) 

24(23), 
25(24) 

2. Keyakinan terhadap 
keterampilan yang sudah dimiliki 

26(25), 
27(26), 
28(27) 

29*, 
30(28) 

3. Keyakinan akan berhasil 
berwirausaha dengan melakukan 
magang 

31(29), 
32(30) 

33(31) 

4. Keyakinan akan berhasil 
berwirasuaha dengan praktik 
wirausaha 

34(32), 
35(33) 

36(34), 
37* 

5. Keyakinan akan berhasil 
berwirausaha dengan melakukan 
kerja sambilan 

38(35) 39(36) 

3. Outcome 
Value 

Konsekuensi dari suatu perilaku 
berwirausaha 

40(37), 
41(38), 
42(39), 
43(40) 

44(41), 
45(42), 
46(43) 

Jumlah 43 
 

Keterangan: 
* = nomor item yang gugur 
() = nomor item yang baru 
 
 

2) Skala Intensi Berwirausaha 

Berdasarkan uji validitas, diperoleh hasil bahwa skala intensi berwirausaha 

yang terdiri dari 61 item terdapat 51 item yang valid dan 10 item yang tidak valid. 

Item dinyatakan valid apabila signifikansi item tersebut lebih besar dari p> 0,05. 

Sebaliknya, apabila signifikansi item lebih kecil dari p<0,05 maka item 

dinyatakan tidak valid. Item yang tidak valid terdapat pada nomor 18, 19, 20, 34, 

35, 41, 42, 47, 48 dan 55. Item-item yang dinyatakan valid menunjukkan indeks 

korelasi tertinggi sebesar 0,832 dan terendah sebesar 0,356 sedangkan item yang 

tidak valid memiliki indeks korelasi tertinggi sebesar 0,264 dan terendah sebesar  

-0,072. 
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Item yang dinyatakan valid kemudian disusun kembali dan digunakan 

sebagai alat pengambilan data pada penelitian yang sebenarnya. Sedangkan item 

yang dinyatakan tidak valid dibuang. Sehingga pada skala intensi berwirausaha 

yang baru terdapat 51 item pernyataan. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran Uji coba Validitas 

Skala Intensi Berwirausaha. Item-item yang gugur dan yang memenuhi syarat 

selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.6 

Item gugur dan penyebaran butir pernyataan skala intensi berwirausaha 

UNSUR ASPEK SUB ASPEK INDIKATOR SUB 
INDIKATOR 

NO. ITEM 

F UF 

1. Personal Kognitif Pengetahuan 
mengenai ilmu 
kewirausahaan 

 

1. Mengaktuali
sasikan 
sikap dan 
perilaku 
wirausaha 

a) Karakteristik 
wirausahawan
: 

1. Disiplin 

1 - 

2. Komitmen 
tinggi 

- 2 

3. Jujur - 3 
4. Kreatif dan 

inovatif 
- 4 

5. Mandiri 5 - 
6. Realitis 6 - 
7. Berani 

mengambil 
resiko 

7 - 

2. Penerapan 
jiwa 
kepemimpin
an 

a) Sikap pantang 
menyerah dan 
ulet 

8 9 

b) Pengelolaan 
konflik 

10 11 

c) Membangun 
visi dan misi 

12, 13 - 

3. Perencanaan 
usaha 
kecil/mikro 

a) Analisis 
peluang 
usaha: 

1. Minat dan 
daya beli 
konsumen 

14 15 

2. Jenis produk 
dan jasa

16 - 
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b) Analisis 
perencanaan 
usaha: 

1. Aspek 
administrasi 
usaha 

17 18* 

2. Aspek 
pemasaran: 

• Mempromosi
kan produk 

- 19* 

• Seni menjual - 20* 
• Kepuasan 

pelanggan 
21(18) - 

c) Penyusunan 
proposal 

22(19) - 

 
 

Lanjutan tabel 3.6 item gugur dan penyebaran butir pernyataan skala intensi berwirausaha: 

   4. Mengelola 
usaha 
kecil/mikro  

a) Mempersiapk
an pendirian 
usaha 

23(20), 
24(21), 
25(22) 

- 

b) Mengevaluasi 
hasil usaha 

26(23), 
27(24) 

- 

Pengalaman 
pribadi 

Pengalaman 
saat 
melaksanakan 
praktik 
wirausaha 

 28(25), 
29(26), 
30(27) 

31(28), 
32(29), 
33(30), 

34* 

Kebudayaan 
masyarakat 

Pandangan 
masyarakat 
terhadap 
wirausaha 

 - 42*, 
43(36) 

Afektif Emosi Perasaan 
individu 
ketika mampu 
berwirausaha 

 44(37), 
45(38), 
46(39) 

47*, 
48*, 

49(40), 
50(41) 

Konatif Konsekuensi 
perilaku yang 
dimunculkan 

Konsekuensi 
yang didapat 
individu 
apabila 
berwirausaha 

 35*, 
36(31), 
37(32), 
38(33) 

39(34), 
40(35), 

41* 

2. Normatif Normative 
belief 

Pengharapan Harapan yang 
timbul dalam 
diri individu 
setelah 
berwirausaha 

 51(42), 
52(43), 
53(44) 

- 

Harapan orang 
lain apabila 
individu 
mampu 
berwirausaha 

 54(45), 
55*, 

56(46) 
 

- 
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Motavation 
to comply 

Keyakinan 
tentang 
perilaku yang 
ingin 
dimunculkan 
menurut orang 
lain 

Pendapat 
orang lain 
ketika 
individu 
berwirausaha 

 57(47), 
58(48), 
59(49) 

60(50), 
61(51) 

Jumlah 51 
 

Keterangan: 
* = nomor item yang gugur 
() = nomor item yang baru 
 
 

3.5.2 Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik (Arikunto, 2006: 178). 

Dalam penelitian ini, reliabilitas dihitung dengan menggunakan teknik 

analisis reliabel dengan Formula Alpha, yang rumusnya: 
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11
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b
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σ

           (2) 

Keterangan  :  

r 11 : Reliabitas Instrumen  

K      : Banyaknya butir soal 

1  : Bilangan konstan 

Σσb²  : Jumlah Varian butir  

σt²     : Varian total 

Reliabilitas adalah sejauhmana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. 

Semakin tinggi koefisien reliabilitas, maka semakin tinggi pula reliabilitas alat 
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ukur tersebut. Uji reliabilitas skala self efficacy dan intensi berwirausaha ini 

menggunakan teknik statistik dengan rumus Alpha Cronbach. Menurut Azwar 

(2007:83) reliabilitas dinyatakan oleh koefisien reliabilitas yang angkanya berada 

dalam rentang 0 sampai dengan 1,00. Semakin mendekati angka 1,00 berarti 

semakin tinggi reliabilitasnya. Sebaliknya, semakin mendekati angka 0 berarti 

semakin rendah reliabilitasnya. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 3.7 

Hasil reliabiltas semua variabel 

 

Variabel Hasil Reliabilitas 

Self Efficacy 0,931 

Intensi Berwirausaha 0,953 

 

3.6 Metode Analisis Data  

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

korelasi Pruduct Momen. Teknik korelasi Product Momen merupakan metode 

analisis data yang dapat digunakan untuk mengetahui korelasi antara dua gejala 

interval (Arikunto, 2006:271). 

Pada penelitian ini teknik korelasi Product Momen dipakai untuk 

mengetahui ada tidaknya hubungan antara Self Efficacy dengan Intensi 

berwirausaha pada siswa kelas XII SMK Ibu Kartini Semarang. Adapun rumus 

dari korelasi Product momen adalah sebagai berikut: 
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Keterangan : 

rxy : Pearson-R 

Σx : jumlah skor distribusi x 

Σy : jumlah skor distribusi y 

Σxy : jumlah perkalian skor x dan y 

N : jumlah responden x dan y yang mengisi kuisioner 

Σx2 : jumlah kuadrat skor distribusi x 

Σy2 : jumlah kuadrat skor distribusi y  
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Bab ini akan membahas hal yang berkaitan dengan proses penelitian, hasil 

analisis data dan pembahasan mengenai “Hubungan antara Self Efficacy dengan 

Intensi Berwirausaha pada Siswa Kelas XII SMK Ibu Kartini Semarang”. 

Penelitian ini diharapkan akan memperoleh hasil sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan, oleh karenanya diperlukan analisis data yang tepat serta pembahasan 

mengenai analisis data tersebut secara jelas agar tujuan dari penelitian yang telah 

ditetapkan dapat tercapai. 

Data yang dipakai dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan 

skala psikologi. Data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode yang 

telah ditentukan. Hal yang berkaitan dengan proses, hasil dan pembahasan hasil 

penelitian akan diuraikan sebagai berikut. 

 

4.1 Persiapan Penelitian 

4.1.1 Orientasi Kancah Penelitian 

Penelitian ini mengambil tempat pelaksanaan di SMK Ibu Kartini 

Semarang yang beralamat di Jl. Imam Bonjol no.199 Semarang. SMK Ibu Kartini 

memiliki status yang disamakan dan telah terakreditasi A.  

SMK Ibu Kartini berdiri sejak tahun 1961 merupakan salah satu sekolah 

kejuruan di bidang Tata Boga dan Tata Busana yang tertua di Jawa Tengah 
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khususnya di Semarang. Ditunjang dengan letaknya yang strategis, yakni di 

jantung kota Semarang tepatnya di seputar Tugu Muda lebih memudahkan 

transportasi siswa dari berbagai penjuru. 

Dalam sejarahnya SMK Ibu Kartini telah banyak berperan aktif dalam 

upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan ketrampilan bagi 

siswanya yang mengharapkan mampu membuka usaha wiraswasta sesuai dengan 

ketrampilan masing-masing dan sebagaian lagi telah diserap oleh dunia usaha dan 

dunia indrustri. 

Pendidikan di SMK Ibu Kartini Semarang sederajat dengan tingkat SLTA 

denga pola Pendidikan yang diorentasikan pada kesiapan lulusan untuk menjadi 

wirausaha/ calon-calon tenaga kerja terampil sesuai bidangnya, di samping juga 

dipersiapkan apabila lulusan ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. 

      Pendidikan berlangsug selama tiga tahun pelajaran dan terbagi dalam enam 

semester. Dengan materi pelajaran normatif (PKn, Pend. Agama, Bahasa 

Indonesia, dan Pend. Jasmani, IPS) dan materi pelajaran adaptif (Matematika, 

Bahasa Inggris, IPA, dan Komputer). Lima semester pendidikan dilakukan di 

sekolah dan satu semester pendidikan dilaksanakan di dunia usaha, dunia industri. 

Adanya kelas wirausaha yang bertujuan menciptakan siswa terampil, mandiri dan 

profesional. 

SMK Ibu Kartini mempunyai visi menyiapkan tamatan yang mempunyai 

ketrampilan profesional sesuai dengan kebutuhan pasar, bertaqwa pada Tuhan 

Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur. Sedangkan misi SMK Ibu Kartini 

sendiri adalah enyiapkan tamatan yang memiliki ketrampilan berbasis pariwisata, 
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komitmen profesional bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti 

luhur dengan langkah-langkah : 

1) Menyelenggarakan pelatihan berdasar tata boga dan tata busana agar 

peserta didik profesional dibidangnya. 

2) Menyelenggarakan pelatihan agar peserta memiliki komitmen profesi yang 

berbudi pekerti luhur. 

3) Melaksanakan pengembangan bidang pelatihan dibidang tata boga dan tata 

busana sesuai dengan kebutuhan pasar. 

4) Melaksanakan diklat bahasa asing (bahasa inggris). 

5) Menciptakan suasana kondusif yang siap menerima perubahan. 

Tujuan didirikannya sekolah SMK Ibu Kartini adalah: 

1) Mendidik peserta didik agar mampu menjadi tenaga professional dibidang 

tata boga maupun tata busana 

2) Membentuk peserta didik agar memiliki komitmen profesi yang berbudi 

pekerti. 

3) Membekali peserta didik dengan penguasaan bahasa minimal bahasa 

inggris dengan system TOIEC. 

4) Menciptakan suasana kondusif di lingkungan sekolah. 

5) Mewujudkan tercapainya pengembangan bidang tata boga dan tata busana 

yang dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. 

6) Menggali dan menfasilitasi pengembangan bakat siswa melalui kegiatan 

ekstrakurikuler. 
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4.1.2 Proses Perijinan 

Agar dapat melaksanakan penelitian yang bertempat di SMK Ibu Kartini  

Semarang peneliti melakukan beberapa tahap perijinan. Pertama, untuk 

melakukan observasi awal di SMK Ibu Kartini  Semarang sebagai pengambilan 

data awal dengan melakukan penyebaran angket kepada siswa kelas XII dan 

meminta data lulusan SMK Ibu Kartini yang bekerja, kuliah, dan mandiri. 

Kedua, setelah melakukan observasi awal dan penyusunan instrumen 

penelitian, peneliti kembali ke SMK Ibu Kartini  Semarang untuk melakukan uji 

coba instrumen kepada 40 siswa kelas XII pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 

2010. Setelah peneliti mendapatkan aitem yang valid kemudian instrumen disusun 

kembali menjadi skala dengan aitem-aitem yang valid. Untuk dapat melakukan 

penelitian, peneliti meminta surat izin lagi dari Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Semarang yang ditanda tangani oleh Dekan Fakultas Ilmu 

Pendidikan, yang ditujukan kepada kepala sekolah SMK Ibu Kartini Semarang. 

Setelah mendapatkan izin dari kepala sekolah SMK Ibu Kartini Semarang, peneliti 

kemudian melakukan penelitian. Penelitian berlangsung pada hari sabtu tanggal 

06 November 2010. Setelah melakukan penelitian, peneliti mendapatkan surat 

keterangan telah melakukan penelitian dari SMK Ibu Kartini Semarang dengan 

nomor : 421.5/ 176 /SMKYIK/XII/2010 

 

4.2 Penyusunan Instrumen 

Penyusunan instrumen dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa 

tahap, yaitu: 
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a. Membuat blue print 

Setelah dilakukan uji coba instrumen maka didapatkan aitem yang valid 

dan aitem yang tidak valid. Aitem yang valid kemudian disusun kembali dengan 

penomoran yang baru untuk dijadikan instrumen penelitian. Sedangkan aitem 

yang tidak valid dibuang.  

b. Menyusun format instrumen 

Format skala dalam penelitian ini disusun untuk memudahkan responden 

dalam mengisi skala. Format skala ini terbagi atas dua bagian yaitu, skala bagian 

satu yang merupakan skala untuk mengukur self efficacy, dan skala bagian dua 

yang merupakan skala untuk mengukur intensi berwirausaha. Format skalanya 

terdiri atas: 

1) Halaman sampul skala 

Pada halaman sampul skala berisi judul skala yang digunakan dalam 

penelitian ini, namun judul tidak dituliskan secara eksplisit mengenai variabel 

apa yang diukur, melainkan hanya ditulis Skala Psikologi, ditujukan kepada 

siswa SMK Ibu Kartini Semarang, Logo UNNES, dan Identitas peneliti. Hal 

ini dimaksudkan untuk menghindari responden menjawab skala dengan tidak 

apa adanya atau dibuat-buat.  

2) Identitas Responden 

Identitas Responden meliputi : Nama, Usia, dan Jurusan. 

3) Petunjuk pengisian 
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Petunjuk pengisian memberikan penjelasan kepada responden mengenai cara 

mengisi skala yang benar, meminta untuk membaca dengan seksama, 

memberikan jawaban yang tidak dibuat-buat, petunjuk mengganti jawaban 

apabila terdapat kekeliruan dalam menjawab serta contoh memberikan 

jawaban dengan tepat. 

4) Butir instrumen 

Butir aitem merupakan serangkaian pernyataan mengenai self efficacy 

sebanyak 43 aitem dan intensi berwirausaha sebanyak 51 aitem. 

c. Menyebarkan instrumen penelitian kepada responden 

Setelah instrumen disusun kembali dan didapatkan instrumen baru maka 

instrumen penelitian siap untuk disebarkan kepada responden. 

4.3 Pelaksanaan Penelitian 

4.3.1 Pengumpulan Data 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 06 November 2010. 

Pengumpulan data menggunakan Skala Self Efficacy dan Skala Intensi 

Berwirausaha yang memiliki lima alternatif jawaban yaitu Sangat Setuju (SS), 

Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS).  

Selama proses pengumpulan data, penyebaran skala dilakukan dengan cara 

peneliti datang ke SMK Ibu Kartini Semarang pada pukul 07.00-11.00 WIB 

sebagai pengganti guru yang mengajar pada jam tersebut. Peneliti datang ke kelas 

kemudian memperkenalkan diri kepada siswa dan menyampaikan maksud 

kedatangannya ke kelas tersebut. Peneliti kemudian membagikan skala kepada 
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masing-masing siswa sebanyak responden yang peneliti sudah tentukan. Setelah 

siswa selesai mengisi skala, kemudian peneliti mengumpulkan kembali skala yang 

yang sudah dibagikan. Pelaksanaan penelitian ini berjalan cukup lancar karena 

subjek sebelumnya sudah pernah mengisi skala sehingga subjek tidak merasa 

bingung dalam mengisi skala. Meskipun seluruh subyek menghendaki untuk 

mengisi skala, namun masih ada beberapa skala yang cacat karena beberapa aitem 

tidak diisi.  

4.3.2 Pelaksanaan Skoring 

Setelah pengumpulan data dilakukan, selanjutnya skala yang telah diisi 

responden kemudian dilakukan penyekoran. Langkah-langkah penyekoran 

dilakukan dengan memberikan skor pada masing-masing jawaban yang telah diisi 

oleh responden dengan rentang skor satu sampai dengan lima pada Skala Self 

Efficacy dan Skala Intensi Berwirausaha  yang selanjutnya ditabulasi. Setelah 

dilakukan tabulasi langkah selanjutnya adalah melakukan olah data yang meliputi 

uji normalitas, uji linieritas, dan uji hipotesis. 

 

4.4 Analisis Deskriptif 

Jenis penelitian ini adalah penelitian korelasional. Untuk menganalisis 

hasil penelitian, peneliti menggunakan angka yang dideskripsikan dengan 

menguraikan kesimpulan yang didasari oleh angka yang diolah dengan metode 

statistik. Metode statistik digunakan untuk mencari tahu besarnya Mean Hipotetik 

(Mean Teoritik), dan Standard Deviasi (σ) dengan mendasarkan pada jumlah item, 

dan skor maksimal serta skor minimal pada masing-masing alternatif jawaban. 
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Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kategorisasi 

berdasarkan model distribusi normal (Azwar, 2007: 108). Penggolongan subjek ke 

dalam tiga kategori adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 
Penggolongan Kriteria Analisis berdasar Mean Hipotetik 

 
Interval Kriteria 

 X < ( M - 1,0 σ) Rendah 
         (M - 1,0 σ) ≤  X < ( M + 1,0 σ) Sedang  
        (M + 1,0 σ) ≤  X Tinggi 
 

Keterangan: 

M = Mean Hipotetik 

σ = Standar Deviasi 

X = Skor 

Deskripsi data di atas memberikan gambaran penting mengenai distribusi skor 

skala pada kelompok subjek yang dikenai pengukuran dan berfungsi sebagai 

informasi mengenai keadaan subjek pada aspek atau variabel yang diteliti. 

4.4.1 Gambaran Self Efficacy pada Siswa Kelas XII SMK Ibu Kartini 

Semarang  

Salah satu skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala self 

efficacy, dimana skala tersebut disusun berdasarkan aspek-aspek yang 

menyusunnya. Oleh karenanya, gambaran self efficacy dapat ditinjau baik secara 

umum maupun secara spesifik (ditinjau dari tiap aspek). Berikut merupakan 

gambaran self efficacy yang ditinjau secara umum dan spesifik. 
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4.4.1.1 Gambaran Umum Self Efficacy pada Siswa Kelas XII SMK Ibu Kartini 

Semarang 

Dari penggolongan kategori analisis berdasarkan mean hipotetik yang 

sudah disajikan pada tabel 4.3 diperoleh gambaran umum dari self efficacy 

sebagai berikut: 

Jumlah Item = 43 

Skor tertinggi = 43 X 5 = 215 

Skor terendah = 43 X 1 = 43 

Mean Teoritik = (Skor Tertinggi + Skor Terendah) : 2 

 = (215 + 43) : 2 

 = 129 

Standar Deviasi = (Skor Tertinggi – Skor Terendah) : 6 

 = (215 - 43) : 6 

 = 28,67 

Gambaran secara umum self efficacy responden berdasarkan perhitungan 

di atas diperoleh M = 129 dan SD = 28,67. Selanjutnya dapat diperoleh 

perhitungan sebagai berikut: 

Mean - 1,0 SD = 129 – 28,67 = 100,33 

Mean + 1,0 SD = 129 + 28,67 = 157,67 

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh distribusi frekuensi self efficacy 

responden sebagai berikut: 
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Tabel 4.2 

Distribusi Frekuensi Self Efficacy Responden 
 

Kriteria Interval ∑ Subjek % 
Rendah X < 100,3 0 0 
Sedang 100,3 ≤ X < 157,7 9 13,23 
Tinggi      157,7 ≤ X 59 86,76 

 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa sebagian besar 

responden tergolong memiliki self efficacy yang tinggi. Hal tersebut ditunjukkan 

dengan persentase responden yang tergolong kriteria tinggi sebanyak 86,76% 

sedangkan 13,23% sisanya tergolong krtiteria rendah. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada diagram persentase di bawah ini: 

13,23%

86,76%

Gambaran Umum Self Efficacy

Sedang

Tinggi

 
Gambar 4.1 Diagram Self Efficacy 

4.4.1.2 Gambaran Self Efficacy pada Siswa Kelas XII SMK Ibu Kartini 

Semarang Ditinjau dari Tiap Aspek 

Self Efficacy dapat dilihat dari beberapa aspek, yakni dari aspek Outcome 

Expectancy, Efficacy expectancy, dan Outcome Value. Gambaran setiap aspek dari  

Self Efficacy dijelaskan sebagai berikut: 
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4.4.1.2.1 Gambaran Self Efficacy pada Siswa Kelas XII SMK Ibu Kartini 

Semarang Berdasarkan Aspek Outcome Expectancy 

Gambaran self efficacy responden berdasarkan aspek outcome expectancy 

dijelaskan sebagai berikut: 

Jumlah Item dalam aspek Outcome Expectancy = 20 

Skor tertinggi = 20 X 5 = 100 

Skor terendah = 20 X 1 = 20 

Mean Teoritik = (Skor Tertinggi + Skor Terendah) : 2 

 = (100 + 20) : 2 

 = 60 

Standar Deviasi = (Skor Tertinggi – Skor Terendah) : 6 

 = (100 - 20) : 6 

 = 13,33 

Gambaran self efficacy responden berdasarkan aspek outcome expectancy 

berdasarkan perhitungan di atas diperoleh M = 60 dan SD = 13,33 Selanjutnya 

dapat diperoleh perhitungan sebagai berikut: 

Mean - 1,0 SD = 60– 13,33 = 46,67 

Mean + 1,0 SD = 60 + 13,33= 73,33 

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh distribusi frekuensi self efficacy 

responden ditinjau dari aspek outcome expectancy adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 
Distribusi Frekuensi Self Efficacy responden ditinjau dari aspek Outcome 

Expectancy 
 

Kriteria Interval ∑ Subjek % 
Rendah              X < 46,67 0 0 
Sedang 46,67 ≤ X < 73,33 11 16,17 
Tinggi 73,33 ≤ X 57 83,82 

 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa sebagian besar 

responden memiliki self efficacy yang tinggi ditinjau dari aspek outcome 

expectancy. Hal tersebut ditunjukkan dengan persentase responden yang tergolong 

tinggi sebanyak 83,82%, dan 16,17% sisanya tergolong sedang. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada diagram persentase di bawah ini: 

16.2%

83.8%

Aspek Outcome Expectancy

Sedang

Tinggi

 
Gambar 4.2 Diagram Self Efficacy responden ditinjau dari aspek Outcome 

Expectancy 

 
 
4.4.1.2.2 Gambaran Self Efficacy pada Siswa Kelas XII SMK Ibu Kartini 

Semarang Berdasarkan Aspek Efficacy Expectancy 

Gambaran self efficacy responden berdasarkan aspek efficacy expectancy 

dijelaskan sebagai berikut: 
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Jumlah Item dalam aspek Efficacy Expectancy = 16 

Skor tertinggi = 16 X 5 = 80 

Skor terendah = 16 X 1 = 16 

Mean Teoritik = (Skor Tertinggi + Skor Terendah) : 2 

 = (80+16) : 2 

 = 48 

Standar Deviasi = (Skor Tertinggi – Skor Terendah) : 6 

 = (80-16) : 6 

 = 10,67 

Gambaran self efficacy responden ditinjau dari aspek efficacy expectancy 

berdasarkan perhitungan di atas diperoleh M = 48 dan SD = 10,67. Selanjutnya 

dapat diperoleh perhitungan sebagai berikut: 

Mean - 1,0 SD  = 48 – 10,67 =  37,33 

Mean + 1,0 SD = 48+10,67  = 58,67 

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh distribusi self efficacy 

responden ditinjau dari aspek efficacy expectancy adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 4.4 

Distribusi Self Efficacy responden ditinjau dari aspek Efficacy Expectancy 
 

Kriteria Interval ∑ Subjek % 
Rendah       X < 37,33 0 0 
Sedang 37,33 ≤ X < 58,67 19 27,94 
Tinggi 58,67  ≤  X 49 72,05 
Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa sebagian besar 

responden memiliki self efficacy yang tinggi ditinjau dari aspek efficacy 

expectancy. Hal tersebut ditunjukkan dengan persentase responden yang tergolong 



67 
 

 

kriteria tinggi berjumlah 72,05%, dan 27,94% sisanya tergolong sedang. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram persentase di bawah ini: 

27,9%

72,0%

Aspek Efficacy Expectancy

Sedang

Tinggi

 

Gambar 4.3 Diagram Self Efficacy responden ditinjau dari aspek Efficacy 
Expectancy 

 
4.4.1.2.3 Gambaran Self Efficacy pada Siswa SMK Kelas XII Ibu Kartini 

Semarang Berdasarkan Aspek Outcome Value 

Gambaran self efficacy responden berdasarkan aspek outcome value 

dijelaskan sebagai berikut: 

Jumlah Item dalam aspek Outcome Value = 7 

Skor tertinggi = 7 X 5 = 35 

Skor terendah = 7 X 1 = 7 

Mean Teoritik = (Skor Tertinggi + Skor Terendah) : 2 

 = (35 + 7) : 2 

 = 21 

Standar Deviasi = (Skor Tertinggi – Skor Terendah) : 6 

 = (35 - 7) : 6 

 = 4,67 
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Gambaran self efficacy responden ditinjau dari aspek outcome value 

berdasarkan perhitungan di atas diperoleh M = 21 dan SD = 4,67. Selanjutnya 

dapat diperoleh perhitungan sebagai berikut: 

Mean - 1,0 SD  = 21 – 4,67 =  16,33 

Mean + 1,0 SD = 21 + 4,67 = 25,67 

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh distribusi frekuensi self efficacy 

responden ditinjau dari aspek outcome value adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.5 
Distribusi Frekuensi  Self Efficacy responden ditinjau dari aspek Outcome Value 

 
Kriteria Interval ∑ Subjek % 
Rendah       X < 16,33 0 0 
Sedang  16,33 ≤ X < 25,67 18 26,47 
Tinggi     25,67  ≤  X 50 73,52 
Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa sebagian besar 

responden memiliki self efficacy yang ditinjau dari aspek outcome value yang 

tergolong tinggi. Hal tersebut ditunjukkan dengan persentase responden yang 

tergolong kriteria tidak pernah berjumlah 73,52% dan 26,47% sisanya tergolong 

kriteria sedang . Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram persentase di 

bawah ini: 

26,5%

73,5%

Aspek Outcome Value

Sedang

Tinggi

 
Gambar 4.4 

Diagram Self Efficacy responden ditinjau dari aspek Outcome Value 
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Secara keseluruhan, ringkasan analisis self efficacy tiap aspek dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.6Ringkasan Analisis Self Efficacy Tiap Aspek 
 

Kriteria 

Outcome 
Expectancy

(%) 

Efficacy 
expectancy 

(%) 

Outcome 
Value 

(%) 

Rendah 0 0 0 
Sedang 16,17 27,94 26,47 
Tinggi 83,82 72,05 73,52 

 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa semua aspek pada 

variabel self efficacy tergolong tinggi dari aspek outcome expectancy (83,82%), 

aspek efficacy expectancy (72,05%), dan aspek outcome value (73,52%). Untuk 

kriteria sedang, aspek outcome expectancy memperoleh 16,17%, aspek efficacy 

expectancy sebanyak 27,94%, dan aspek outcome value sebesar 26,47%. 

sedangkan persentase pada kategori rendah tidak ada sama sekali. Diagram 

persentase ringkasan analisis self efficacy  tiap aspek dapat dilihat di bawah ini: 

 
 

Outcome 
Expectancy

Efficacy 
Expectancy

Outcome Value

Rendah 0% 0% 0%

Sedang 16.2% 27.9% 26.5%

Tinggi 83.8% 72.0% 73.5%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90% Rendah

Sedang

Tinggi

  

Gambar 4.5 Analisis Self efficacy  Tiap Aspek 
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Penjelasan kategorisasi self efficacy  tiap aspek di atas disusun berdasarkan 

kategorisasi distribusi normal, sedangkan untuk menentukan aspek mana yang 

paling berpengaruh terhadap tinggi rendahnya variabel self efficacy  dapat 

ditentukan dengan membandingkan mean empirik tiap aspek. Untuk menentukan 

nilai mean empirik dapat dicari dengan membagi jumlah skor item pada tiap aspek 

dengan jumlah subjek. Adapun perbandingan mean empirik tiap aspek dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.7 
Perbandingan Mean Empirik Tiap Aspek Self efficacy   

 

Aspek 
Outcome 

Expectancy 
Efficacy 

expectancy 
Outcome 

Value 

Mean 
empirik 79.1471 61.7941 28.0735 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa aspek yang mempunyai 

nilai mean empirik terbesar adalah aspek outcome expectancy dengan nilai mean 

empirik sebesar 79.1471, yang berarti aspek outcome expectancy mempunyai 

pengaruh terbesar dalam menentukan tinngi rendahnya self efficacy. 

4.4.2 Gambaran Intensi Berwirausaha pada Siswa Kelas XII SMK Ibu 

Kartini Semarang 

Skala lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Intensi 

Berwirausaha, dimana skala tersebut disusun berdasarkan aspek-aspek yang 

menyusunnya. Oleh karenanya, gambaran Intensi Berwirausaha dapat ditinjau 

baik secara umum maupun secara spesifik (ditinjau dari tiap aspek). Berikut 
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merupakan gambaran Intensi Berwirausaha yang ditinjau secara umum dan 

spesifik. 

4.4.2.1 Gambaran Umum Intensi Berwirausaha pada Siswa Kelas XII SMK 

Ibu Kartini Semarang 

Berdasarkan penggolongan kategori analisis yang sudah disajikan pada 

tabel 4.2 diperoleh gambaran umum dari intensi berwirausaha sebagai berikut: 

Jumlah Item = 51 

Skor tertinggi = 51 X 5 = 255 

Skor terendah = 51 X 1 = 51 

Mean Teoritik = (Skor Tertinggi + Skor Terendah) : 2 

 = (255 + 51) : 2 

 = 153 

Standar Deviasi = (Skor Tertinggi – Skor Terendah) : 6 

 = (255 - 51) : 6 

 = 34 

Gambaran secara umum intensi berwirausaha responden berdasarkan 

perhitungan di atas diperoleh M =  153 dan SD = 34. Selanjutnya dapat diperoleh 

perhitungan sebagai berikut: 

Mean - 1,0 SD = 153 – 34 = 119  

Mean + 1,0 SD = 153 + 34 = 187 

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh distribusi frekuensi intensi 

berwirausaha responden sebagai berikut: 

Tabel 4.8 
Distribusi Frekuensi  Intensi Berwirausaha Responden 
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Kriteria Interval ∑ Subjek % 
Rendah       X < 119 0 0 
Sedang  119 ≤ X < 187 3 4.41 
Tinggi      187 ≤ X 65 95.58 

 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa sebagian besar 

responden memiliki intensi berwirausaha yang tergolong tinggi. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan persentase responden yang tergolong kriteria tinggi sebanyak 

95.58% dan 4.41% sisanya tergolong kriteria sedang. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada diagram persentase di bawah ini: 

 

4%

96%

Diagram Intensi Berwirausaha

Sedang

Tinggi

 
Gambar 4.6 Diagram Intensi Berwirausaha 

 
4.4.2.2 Gambaran Umum Intensi Berwirausaha Pada Siswa Kelas XII SMK Ibu 

Kartini Semarang Ditinjau dari Tiap Aspek 

Intensi Berwirausaha dapat dilihat dari dua aspek, yaitu dari aspek 

personal dan aspek normatif. Gambaran setiap aspek dari intensi berwirausaha 

dijelaskan sebagai berikut: 
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4.4.2.2.1 Gambaran Umum Intensi Berwirausaha Pada Siswa Kelas XII SMK Ibu 

Kartini Semarang Berdasarkan Aspek Personal 

Gambaran intensi berwirausaha responden berdasarkan aspek personal 

dijelaskan sebagai berikut: 

Jumlah Item dalam aspek Personal  = 35 

Skor tertinggi = 35 X 5 = 175 

Skor terendah = 35 X 1 = 35 

Mean Teoritik = (Skor Tertinggi + Skor Terendah) : 2 

 = (175 + 35) : 2 

 = 105 

 

Standar Deviasi = (Skor Tertinggi – Skor Terendah) : 6 

 = (175 - 35) : 6 

 = 23.33 

Gambaran intensi berwirausaha responden berdasarkan aspek personal 

berdasarkan perhitungan di atas diperoleh M = 105 dan SD = 23.33. Selanjutnya 

dapat diperoleh perhitungan sebagai berikut: 

Mean - 1,0 SD = 105 – 23.33 = 81.67  

Mean + 1,0 SD = 105 + 23.33 = 128.33 

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh distribusi frekuensi intensi 

berwirausaha responden berdasarkan aspek personal adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.9 
Distribusi Frekuensi Intensi Berwirausaha responden berdasarkan aspek Personal 

 
Kriteria Interval ∑ Subjek % 
Rendah       X < 81.67 0 0 
Sedang  81.67 ≤ X < 128.33 3 4.41 
Tinggi       128.33 ≤ X 65 95.58 

 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa sebagian besar 

responden memiliki intensi berwirausaha yang ditinjau dari aspek personal yang 

tergolong tinggi. Hal tersebut ditunjukkan dengan persentase responden yang 

tergolong kriteria tinggi berjumlah 95.58%, dan sisanya 4.41% tergolong sedang. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram persentase di bawah ini: 

4%

96%

Aspek Personal

Sedang

Tinggi

 
Gambar 4.7 Diagram Intensi Berwirausaha responden berdasarkan aspek Personal 

 
 

4.4.2.2.2 Gambaran Umum Intensi Berwirausaha Pada Siswa Kelas XII SMK Ibu 

Kartini Semarang Berdasarkan Aspek Normatif 

Gambaran intensi berwirausaha responden berdasarkan aspek normatif 

dijelaskan sebagai berikut: 

Jumlah Item dalam aspek Normatif = 16 

Skor tertinggi = 16 X 5 = 80 

Skor terendah = 16 X 1 = 16 
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Mean Teoritik = (Skor Tertinggi + Skor Terendah) : 2 

 = (80 + 16) : 2 

 = 48 

Standar Deviasi = (Skor Tertinggi – Skor Terendah) : 6 

 = (80 - 16) : 6 

 = 10.67 

Gambaran intensi berwirausaha responden ditinjau dari aspek normatif 

berdasarkan perhitungan di atas diperoleh M = 48 dan SD = 10.67. Selanjutnya 

dapat diperoleh perhitungan sebagai berikut: 

Mean - 1,0 SD = 48 – 10.67 = 37.3 

Mean + 1,0 SD = 48 + 10.67 = 58.67 

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh distribusi frekuensi intensi 

berwirausaha responden ditinjau dari aspek normatif adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.10 
Distribusi Frekuensi intensi berwirausaha responden ditinjau dari aspek normatif 

 
Kriteria Interval ∑ Subjek % 
Rendah       X < 37.3 0 0 
Sedang  37.3 ≤ X < 58.67 0 0 
Tinggi       58.67  ≤ X 68 100 

 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa seluruh responden 

memiliki intensi berwirausaha yang ditinjau dari aspek normatif yang tergolong 

tinggi. Hal tersebut ditunjukkan dengan persentase seluruh responden tergolong 

pada kriteria tinggi yaitu 100%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram 

persentase di bawah ini: 
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100%

Aspek Normatif

Tinggi

 
Gambar 4.8  

Diagram Intensi Berwirausaha Yang Ditinjau Dari Aspek Normatif 
 

Secara keseluruhan, ringkasan analisis intensi berwirausaha tiap aspek 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.11 
Ringkasan Analisis Intensi Berwirausaha Tiap Aspek 

 

Kriteria 
Personal 

 (%) 

Normatif 

(%) 

Rendah 0 0 
Sedang 4.41 0 
Tinggi 95.58 100 

 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa semua aspek pada 

variabel intensi berwirausaha yang tergolong tinggi dari aspek personal (95.58%) 

dan aspek normatif (100%). Aspek yang memperoleh kategori jarang yaitu hanya 

aspek personal saja sebesar 4.41%. Sedangkan persentase pada kategori rendah 

tidak ada sama sekali. Diagram persentase ringkasan analisis intensi berwirausaha 

tiap aspek dapat dilihat di bawah ini: 
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Personal Normatif

Rendah 0,0% 0,0%

Sedang 4,4% 0,0%

Tinggi 95,6% 100,0%

0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%

Rendah

Sedang

Tinggi

Gambar 4.9 Analisis Intensi Berwirausaha Tiap Aspek 

 
Penjelasan kategorisasi intensi berwirausaha tiap aspek di atas disusun 

berdasarkan kategorisasi distribusi normal, sedangkan untuk menentukan aspek 

mana yang paling berpengaruh terhadap tinggi rendahnya variabel intensi 

berwirausaha dapat ditentukan dengan membandingkan mean empirik tiap aspek. 

Untuk menentukan nilai mean empirik dapat dicari dengan membagi jumlah skor 

item pada tiap aspek dengan jumlah subjek. Adapun perbandingan mean empirik 

tiap aspek dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.12 
Perbandingan Mean Empirik Tiap Aspek Intensi Berwirausaha 

 
Aspek Personal Normatif 

Mean empirik 141.8088 68.4412 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa aspek yang mempunyai 

nilai mean empirik terbesar adalah aspek personal dengan nilai mean empirik 
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sebesar 141.8088, yang berarti aspek personal mempunyai pengaruh terbesar 

dalam menentukan tinggi rendahnya intensi berwirausaha. 

 

4.5   Hasil Penelitian 

4.5.1    Hasil Uji Asumsi 

4.5.1.1 Uji Normalitas 

Maksud dari uji normalitas adalah mengadakan pengujian terhadap normal 

tidaknya sebaran data yang akan dianalisis (Arikunto, 2009: 301). Uji normalitas 

terhadap data yang diperoleh, dilakukan sebelum analisis data, yaitu untuk 

memenuhi asumsi dasar analisis korelasi Product Moment dari Pearson.  

Tabel 4.13 

Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

  SELF 

EFFICACY 

INTENSI 

BERWIRAUSAHA 

N 68 68 
Normal Parametersa Mean 169.0147 210.2500 

Std. Deviation 10.61046 11.83516 
Most Extreme Differences Absolute .095 .067 

Positive .095 .067 
Negative -.088 -.046 

Kolmogorov-Smirnov Z .786 .555 
Asymp. Sig. (2-tailed) .566 .918 

 
Uji normalitas data dilakukan untuk membuktikan apakah data yang 

diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini 

menggunakan teknik One-Sample Kolmogorov-Smirnov.  
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Untuk mengetahui normal atau tidaknya sebaran adalah jika p > 0,05 maka 

sebaran dinyatakan  normal dan jika p < 0,05 maka sebaran dinyatakan tidak 

normal. Pada uji normalitas terhadap skala self efficacy, diperoleh koefisien K-S Z 

sebesar 0,786, dengan nilai signifikansi sebesar 0,566 (p > 0,05 signifikan). Hasil 

tersebut menunjukkan sebaran data berdistribusi normal. 

Pada uji normalitas terhadap skala intensi berwirausaha diperoleh 

koefisien K-S Z sebesar 0,555, dengan nilai signifikansi sebesar 0,918 (p > 0,05 

signifikan). Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa sebaran data berdistribusi 

normal.  

4.5.1.2 Uji Linieritas  

Uji linieritas dilakukan untuk menguji apakah pola sebaran variabel X dan 

Y membentuk garis linier atau tidak. Untuk menguji linieritas tersebut, digunakan 

program SPSS 17.0. Kaidah yang digunakan untuk mengetahui linier atau 

tidaknya sebaran adalah jika p<0,05 maka sebaran dinyatakan linier dan jika 

p>0,05 maka sebaran dinyatakan tidak linier. 

Hasil perhitungan diperoleh F sebesar 7.003 dengan p = 0,12. Dikarenakan 

nilai p<0,05 maka pola hubungan antara variabel Intensi berwirausaha dengan self 

efficacy adalah linier. Hasil uji linieritas disajikan dalam tabel berikut: 
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Tabel 4.14 
Hasil Uji Linieritas 

ANOVA Table

   Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

INTENSI 

BERWIRAUSAHA * 

SELF EFFICACY 

Between Groups (Combined) 4567.342 33 138.404 .977 .526

Linearity 992.224 1 992.224 7.003 .012

Deviation from 

Linearity 
3575.118 32 111.722 .789 .749

Within Groups 4817.408 34 141.688   

Total 9384.750 67    
 

4.5.1.3 Uji Hipotesis 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara intensi 

berwirausaha dengan self efficacy yang penghitungannya menggunakan bantuan 

komputer dengan SPSS. 

Tabel 4.15 

Analisis Korelasi Intensi Berwirausaha dengan Self Efficacy 

 
Correlations

  SELF 

EFFICACY 

INTENSI 

BERWIRAUSAHA 

SELF EFFICACY Pearson Correlation 1 .325** 

Sig. (2-tailed)  .007 

N 68 68 

INTENSI BERWIRAUSAHA Pearson Correlation .325** 1 

Sig. (2-tailed) .007  

N 68 68 
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Correlations

  SELF 

EFFICACY

INTENSI 

BERWIRAUSAHA 

SELF EFFICACY Pearson Correlation 1 .325** 

Sig. (2-tailed)  .007 

N 68 68 

INTENSI BERWIRAUSAHA Pearson Correlation .325** 1 

Sig. (2-tailed) .007  

N 68 68 

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

 
Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa koefisin korelasi (r) intensi 

berwirausaha dengan self efficacy sebesar 0,325 dengan taraf signifikan (p) 0,007 

dimana p<0,01. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis yang berbunyi “ada 

hubungan yang positif antara intensi berwirausaha dengan self efficacy” diterima. 

Nilai koefisien korelasi positif menunjukkan hubungan lurus, dimana hubungan 

yang terjadi adalah hubungan positif. Kenaikkan suatu variabel akan 

menyebabkan kenaikan suatu variabel, sedangkan penurunan suatu variabel akan 

menyebabkan penurunan variabel yang lain, dengan kata lain semakin tinggi self 

efficacy maka semakin tinggi intensi berwirausaha pada siswa kelas XII SMK Ibu 

Kartini Semarang. Sebaliknya jika semakin rendah self efficacy maka semakin 

rendah pula intensi berwirausaha pada siswa kelas XII SMK Ibu Kartini 

Semarang.  
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4.1 Pembahasan 

4.6.1 Pembahasan Hasil Analisis Deskriptif Self Efficacy dan Intensi 

Berwirausaha pada Siswa Kelas XII SMK Ibu Kartini Semarang 

4.6.1.1 Self Efficacy 

Self efficacy adalah keyakinan yang ada dalam diri seseorang bahwa 

individu tersebut mempunyai kemampuan untuk menentukan perilaku yang tepat 

sehingga dapat mencapai keberhasilan seperti yang diharapkan. Baron dan Byrne 

(2004:183) mengatakan bahwa individu yang memiliki self-efficacy tinggi dalam 

situasi tertentu akan menampilkan tingkah laku, motivasi, dan afeksi yang berbeda 

dengan individu yang memiliki self-efficacy yang rendah. Maksudnya adalah 

individu yang memiliki self-efficacy tinggi memiliki motivasi yang tinggi pula 

terhadap suatu tugas, sehingga akan berusaha semaksimal mungkin untuk 

menyelesaikan tugas tersebut dengan baik. Semakin tinggi tingkat self-efficacy 

maka semakin tinggi pula untuk kerja individu dan berlaku sebaliknya.  

Secara umum self efficacy yang dimiliki oleh siswa kelas XII SMK Ibu 

Kartini Semarang berada pada kriteria tinggi yaitu 86,76%. Artinya bahwa dengan 

kemampuan yang telah dimiliki siswa yakin akan berhasil dalam berwirausaha 

seperti yang diharapkan. Kemampuan yang dimiliki siswa yaitu berupa 

keterampilan yang telah dimilikinya seperti keterampilan menjahit dan mendesain 

pakaian  untuk siswa jurusan tata busana dan keterampilan memasak untuk siswa 

jurusan jasa boga.  



83 
 

 

Siswa yang memiliki self efficacy tinggi dalam situasi tertentu akan 

menampilkan tingkah laku, motivasi, dan afeksi. Maksudnya adalah siswa dengan 

self efficacy tinggi memiliki motivasi yang tinggi pula untuk berwirausaha, 

sehingga akan berusaha semaksimal mungkin agar berhasil dalam berwirausaha. 

Self efficacy memiliki tiga aspek, yaitu outcome expectancy, efficacy 

expectancy, dan outcome value. Berdasarkan analisis deskriptif diperoleh 

gambaran bahwa aspek outcome expectancy berada pada kategori tinggi. Artinya 

siswa memiliki outcome expectancy  yang tinggi. Siswa memiliki keyakinan 

terhadap hasil yang akan dicapainya dalam berwirausaha. Selain itu siswa juga 

memiliki harapan atas hasil perilakunya dalam berwirausaha nanti. 

Aspek yang kedua yaitu efficacy expectancy. Aspek ini juga berada pada 

kategori yang tinggi, artinya siswa memiliki efficacy expectancy yang tinggi. 

Siswa yakin akan berhasil berwirausaha sesuai dengan hasil yang diharapkan 

karena siswa telah dibekali berbagai macam kegiatan yang dapat mendukungnya 

dalam berwirausaha seperti: ilmu kewirausahaan, siswa juga dilatih untuk 

berwirausaha dengan melakukan praktik wirausaha, mengikuti kegiatan magang 

yang diadakan sekolah, dan mengembangkan keterampilan yang dimiliki. 

Aspek yang ketiga yaitu outcome value yang berada pada kategori tinggi. 

Artinya siswa memiliki konsekuensi yang tinggi terhadap hasil perilakunya. Siswa 

dapat menerima segala macam konsekuensi yang akan didapat apabila siswa 

berwirausaha seperti kurang terjaminnya hari tua, kesibukan dalam mengurus 

usaha, kemandirian dan sebagainya. Sehingga apapun yang akan terjadi nanti 
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setelah berwirausaha siswa dapat mempertanggungjawabkan semua keputusan 

yang telah diambilnya. 

Self efficacy memiliki beberapa aspek yang menyusunnya, dimana tiap 

aspek tersebut mempunyai pengaruh terhadap tinggi rendahnya siswa memiliki 

keyakinan akan berhasil dalam berwirausaha dengan kemampuan yang telah 

dimiliki. Berdasarkan perhitungan mean empirik tiap aspek, aspek yang 

memperoleh nilai mean empirik terbesar adalah aspek outcome expectancy. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa aspek outcome expectancy memiliki peran terbesar 

dalam meningkatkan self efficacy yang dimiliki siswa. Hasil ini mengindikasikan 

bahwa aspek outcome expectancy merupakan hal yang menyebabkan siswa 

memiliki self efficacy yang tinggi untuk berwirausaha.  

4.6.1.2 Intensi Berwirausaha Pada Siswa Kelas XII SMK Ibu Kartini 

Semarang 

Intensi berwirausaha adalah niat yang dimiliki individu untuk menciptakan 

lapangan kerja baru yaitu dengan cara mengubah sesuatu yang tak bernilai atau 

bernilai rendah menjadi sesuatu yang bernilai. Intensi berwirausaha yang dimiliki 

siswa kelas XII SMK Ibu Kartini Semarang berada pada kriteria tinggi yaitu 96% 

dan sisanya 4% berada pada kriteria sedang. Hal tersebut mengindikasikan bahwa 

siswa memiliki niat yang tinggi untuk berwirausaha. Azwar (2007:12) 

mengatakan bahwa individu akan melakukan suatu perbuatan apabila individu 

memandang perbuatan tersebut positif dan apabila individu percaya bahwa orang 

lain ingin agar dirinya melakukannya. Artinya siswa memiliki intensi untuk 

berwirausaha apabila siswa memandang berwirausaha secara positif dan apabila 
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siswa percaya bahwa orang lain menginginkan agar siswa berwirausaha setelah 

lulus dari SMK. 

Intensi memiliki dua faktor yang mendeterminasinya yaitu sikap terhadap 

perilaku (aspek personal) dan norma subjektif (normatif). Berdasarkan analisis 

deskriptif diperoleh gambaran bahwa aspek personal berada pada kategori tinggi. 

Hal tersebut dapat diartikan bahwa siswa memiliki sikap yang positif terhadap 

wirausaha. Aspek personal diperoleh dari hasil evaluasi atas perilaku yang 

dimunculkan, baik berupa konsekuensi positif maupun negatif dari perilaku 

tersebut. Setelah mendapatkan ilmu kewirausahaan dan melakukan praktik 

wirausaha siswa melakukan evaluasi. Dengan bersikap positif terhadap wirausaha, 

siswa akan menerima segala konsekuensi yang akan didapat apabila siswa 

berwirausaha, baik konsekuensi yang positif maupun yang negatif. 

Sikap terhadap perilaku dibangun melalui pengalaman secara langsung 

maupun tidak langsung dari sikap individu yang bersangkutan. Sikap yang positif 

terhadap wirausaha diperoleh melalui pengalaman yang telah didapat siswa saat 

melakukan praktik wirausaha dan magang. 

 Aspek yang kedua yaitu aspek normatif atau norma subjektif. Norma 

subjektif yaitu persepsi individu terhadap tekanan sosial untuk melakukan atau 

tidak melakukan perilaku tersebut. Berdasarkan analisis deskriptif diperoleh 

gambaran bahwa aspek normatif berada pada kategori tinggi. Hal tersebut dapat 

diartikan bahwa persepsi siswa terhadap wirausaha dipengaruhi oleh orang-orang 

yang ada di sekitarnya. Apabila orang mempersepsikan wirausaha secara positif 

maka siswa juga akan mempersepsikan wirausaha secara positif dan siswa akan 
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berwirausaha apabila orang disekitarnya menginginkan agar siswa berwirausaha. 

Sebaliknya apabila orang mempersepsikan wirausaha secara negatif maka siswa 

juga akan mempersepsikan wirausaha secara negatif dan siswa tidak akan 

berwirausaha apabila orang disekitarnya tidak menginginkan siswa untuk 

berwirausaha. 

Intensi berwirausaha memiliki beberapa aspek yang menyusunnya, dimana 

tiap aspek tersebut mempunyai pengaruh terhadap tinggi rendahnya intensi 

berwirausaha yang dimiliki siswa. Berdasarkan perhitungan mean empirik tiap 

aspek, aspek yang memperoleh nilai mean empirik terbesar adalah aspek normatif. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa aspek normatif memiliki peran terbesar dalam 

meningkatkan intensi untuk berwirausaha. Hasil ini mengindikasikan bahwa 

norma subjektif merupakan hal yang menyebabkan responden memiliki intensi 

yang tinggi untuk berwirausaha.  

Fenomena yang terjadi pada saat studi pendahuluan menunjukkan bahwa 

intensi subjek tergolong rendah, akan tetapi setelah dilakukan penelitian ternyata 

diketahui bahwa intensi subjek tergolong tinggi. Hal tersebut terjadi karena 

adanya faktor situasional yang mempengaruhi intensi seseorang tidak terwujud 

dalam perilaku. Intensi akan menjadi perilaku apabila terjadi dalam konteks dan 

waktu yang tertentu. Menurut Zanden (1984:166-167) terdapat tiga faktor 

situasional yang menyebabkan intensi tidak menjadi perilaku. Pertama, prasangka 

individu yang terjebak dalam dua motivasi yang bertentangan. Disatu sisi 

prasangka individu, yang lain adalah keinginan individu. Individu cenderung 

untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan melakukan tindakan yang 
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bertentangan dengan prasangka individu. Kedua, prasangka individu yang masih 

terjebak dalam konflik lain, yaitu individu mengikuti prasangkanya atau bertindak 

sesuai dengan norma yang berlaku. Ketiga, individu lebih memilih untuk 

menyesuaikan dirinya dengan pendapat masyarakat. 

Intensi siswa untuk berwirausaha mungkin tidak akan terwujud setelah 

lulus sekolah dikarenakan adanya faktor situasional yang mempengaruhi intensi 

siswa. Faktor-faktor situasional tersebut antara lain (a) pertama, saat siswa 

terjebak diantara dua pilihan yaitu siswa bertindak mengikuti prasangkanya atau 

siswa bertindak sesuai dengan keinginannya. Siswa cenderung untuk bertindak 

yang bertentangan dengan prasangkanya (b) kedua, prasangka siswa yang masih 

terjebak dalam konflik lain yaitu siswa dihadapkan pada dua pilihan. Pilihan 

pertama siswa mengikuti prasangkanya atau siswa bertindak sesuai dengan norma 

yang ada di masyarakat tempat tinggal siswa (c) ketiga siswa lebih memilih untuk 

menyesuaikan dirinya dengan pendapat masyarakat. Apabila masyarakat 

berpendapat bahwa wirausaha negatif maka intensi siswa yang awalnya akan 

berwirausaha tidak akan terlaksana menjadi perilaku berwirausaha setelah lulus 

sekolah. 

Awalnya peneliti menduga bahwa self efficacy subjek yang rendah 

disebabkan karena intensi berwirausaha yang rendah. Dengan kata lain fenomena 

yang terjadi pada saat studi pendahuluan menunjukkan bahwa self efficacy dan 

intensi subjek tergolong rendah, akan tetapi setelah dilakukan penelitian ternyata 

diketahui bahwa self efficacy dan intensi berwirausaha subjek tergolong tinggi. 

Setelah peneliti mengamati lebih jauh selama penelitian, hal tersebut terjadi 
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karena pada saat studi pendahuluan subjek yang diambil hanya sebagian kecil dari 

jumlah siswa saja. Selain itu pada saat melakukan studi pendahuluan subjek masih 

duduk di kelas XI dan rentang waktu antara studi pendahuluan dan penelitian 

cukup jauh yaitu satu tahun lebih, sehingga diduga dalam rentang waktu tersebut 

subjek menerima informasi yang lebih tentang berwirausaha dan subjek memiliki 

pengalaman yang lebih dalam praktik berwirausaha sehingga subjek memiliki self 

efficacy dan intensi berwirausaha yang tinggi.  

4.6.2 Pembahasan Hasil Analisis Inferensial Self Efficacy dengan Intensi 

Berwirausaha 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang signifikan 

antara self efficacy dengan intensi berwirausaha pada siswa kelas XII SMK Ibu 

Kartini Semarang. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan 

diterima.  

Ajzen dan Madden (dalam Smet, 1994:92) telah merevisi model theory of 

reasoned action (teori tindakan beralasan) dengan memasukkan self efficacy 

sebagai faktor penentu intensi. Selain itu self efficacy juga memiliki korelasi 

langsung dengan perilaku. Model baru ini disebut sebagai model “Theory of 

Planned Behavior”. Self efficacy berhubungan langsung dengan intensi sehingga 

semakin tinggi self efficacy yang dimiliki seseorang maka akan semakin tinggi 

pula intensinya. Sebaliknya, semakin rendah self efficacy  yang dimiliki seseorang 

maka semakin randah intensinya. Hal tersebut terbukti dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti bahwa self efficacy dan intensi berwirausaha yang 

dimiliki siswa berada pada kriteria tinggi. 
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Dengan self efficacy dan intensi yang tinggi maka akan dicapai 

keberhasilan dalam berwirausaha. Hal ini dapat dijelaskan oleh pendapat Suryana 

(2006:67) yang mengatakan bahwa keberhasilan seorang wirausaha ditentukan 

oleh beberapa faktor, yaitu: (1) kemampuan dan kemauan, (2) tekad yang kuat dan 

kerja keras, (3) kesempatan dan peluang. 

Siswa yang memiliki self efficacy tingggi akan memiliki keyakinan 

terhadap kemampuan yang dimilikinya dan yakin bahwa dirinya akan berhasil. 

Begitu pula dengan intensi yang tinggi. Siswa yang memiliki niat atau kehendak 

ataupun kemauan tinggi untuk berwirausaha maka akan sukses dalam 

berwirausaha. Kedua hal tersebut, yaitu self efficacy dan intensi merupakan dua 

hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena siswa yang tidak memiliki self efficacy 

namun  memiliki intensi untuk berwirausaha tidak akan sukses dalam 

berwiausaha. Sebaliknya,  siswa memiliki self efficacy tinggi tetapi tidak memiliki 

intensi untuk berwirausaha maka tidak akan sukses untuk berwirausaha. 

Cara orang bertingkahlaku tertentu dalam situasi tertentu tergantung 

kepada resiprokal antara lingkungan dengan kondisi kognitif, khususnya faktor 

kognitif yang berhubungan dengan keyakinannya bahwa dirinya mampu atau 

tidak mampu melakukan tindakan yang memuaskan. Bandura menyebut 

keyakinan tersebut sebagai self efficacy  (dalam Alwisol, 2007:344).  

Self efficacy memiliki tiga aspek yaitu outcome expectancy, efficacy 

expectancy, dan outcome value. Seorang siswa SMK pasti memiliki efficacy 

expectancy yang tinggi, bahwa dirinya mampu berwirausaha karena telah 
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mendapatkan ilmu kewirausahaan dan memiliki keterampilan yang dapat diasah di 

SMK. Namun perkiraan hasil yang dicapai (outcome expectancy)nya bisa rendah 

karena hasil yang dicapai meleset dari perkiraan individu karena faktor dari luar 

yang tidak diduga dan tidak direncanakan seperti: bencana alam, krisis ekonomi, 

komitmen pihak lain yang tidak terbukti, pengaruh ekonomi global, dan 

sebagaianya. Dengan memiliki outcome value yang tinggi siswa tidak akan 

mengalami tekanan mental ataupun stres apabila hasil yang diperkirakan meleset. 

Karena dari awal siswa sudah mengetahui segala konsekuensi yang didapat 

apabila berwirausaha termasuk apabila siswa gagal dalam berwirausaha sehingga 

siswa dapat mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi maka siswa 

tidak akan merasa terpuruk apabila dirinya gagal dalam berwirausaha. 

Intensi merupakan prediktor terbaik dari perilaku. Apabila ingin 

mengetahui apa yang akan dilakukan seseorang, cara terbaik meramalkannya 

adalah mengetahui intensi orang tersebut. Intensi merupakan niat seseorang untuk 

melakukan perbuatan atau memunculkan suatu perilaku tertentu. Jika ingin 

mengetahui apakah siswa akan berwirausaha setelah lulus dari sekolah adalah 

dengan melihat niat siswa karena intensi merupakan prediktor terbaik dari tingkah 

laku. 

Seseorang akan melakukan suatu perbuatan apabila individu memandang 

perbuatan tersebut positif dan apabila individu percaya bahwa orang lain ingin 

agar individu melakukannya (Azwar, 2007:12). Siswa akan berwirausaha apabila 

siswa menilai berwirausaha itu positif dan siswa yakin bahwa orang lain ingin 

agar siswa berwirausaha setelah lulus seolah. 
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Intensi merupakan proses yang kompleks yang terdiri dari aspek sikap 

terhadap perilaku dan norma subjektif yang mengacu pada pandangan seseorang 

terhadap dukungan sosial untuk memunculkan atau tidak memunculkan perilaku. 

Aspek sikap terhdap perilaku terdiri dari faktor pengetahuan yang mempengaruhi 

proses kognisi seseorang, faktor pengalaman pribadi dan pengaruh orang yang 

dianggap penting yang berpengaruh terhadap aspek afektif, serta konsekuensi 

perilaku yang akan dimunculkan yang berpengaruh terhadap aspek konatif. Selain 

aspek terhadap perilaku, terdapat juga aspek norma subjektif yang terdiri dari 

faktor kebudayaan yang mempengaruhi aspek kognitif, faktor emosi yang 

mempengaruhi aspek afektif, dan aspek keyakinan mengenai perilaku yang ingin 

dimunculkan menurut orang lain yang mempengaruhi aspek konatif seseorang.  

Aspek kognitif yang dimiliki seseorang akan dipengaruhi oleh faktor 

pengetahuan tentang kewirausahaan yang diperoleh melalui ilmu kewirausahaan 

yang telah diajarkan. Aspek kognitif mempengaruhi aspek afektif. Aspek afektif 

sendiri dipengaruhi oleh pengalaman individu yang diperoleh dari masa lampau 

yaitu ketika siswa melakukan praktik wirausaha dan magang, pengaruh orang lain 

yang dianggap penting yang memberikan pengarug kepada siswa, serta faktor 

emosi yang akan mempengaruhi perasaan siswa saat melakukan praktik 

wirausaha. Aspek afektif selanjutnya akan mempengaruhi aspek konatif. Aspek 

konatif dipengaruhi oleh konsekuensi perilaku yang dimunculkan oleh individu 

apabila siswa berwirausaha setelah lulus sekolah. Asppek kognitif, afektif, dan 

konatif inilah yang mendasari munculnya intensi dalam diri seseorang.  
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4.7 Keterbatasan Penelitian 

Hal-hal yang dapat menggangu validitas konstruk dari sebuah instrumen 

penelitian sekaligus menjadi kekurangan dalam instrumen penelitian dapat 

disebabkan antara lain oleh: 

a. Dari hasil penelitian diketahui bahwa variable self efficacy mempunyai 

hubungan positif yang signifikan dengan intensi berwirausaha, namun hasil 

korelasi antar variabel rendah, yaitu 0,325. Hal tersebut berarti bahwa 0,675 

sisanya, self efficacy memiliki hubungan positif yang signifikan dengan 

variabel lain yang luput dari perhatian peneliti.  

b. Pengupasan masalah dalam pembahasan masih butuh sekali referensi yang 

mendukung. Sehingga hasil penelitian yang ada kurang dideskripsikan secara 

lebih detail. 

c. Skala intensi berwirausaha yang digunakan masih lemah karena belum dapat 

mengukur secara tepat konsep intensi berwirausaha sehingga diduga skala 

tersebut tidak menembak secara persis intensi yang terkait dengan wirausaha. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian dan pembahasan yang telah 

dilakukan dapat ditarik kesimpulan disimpulkan sebagai berikut: 

1) Tingkat self efficacy pada siswa kelas XII SMK Ibu Kartini Semarang 

tergolong pada kategori tinggi. Artinya siswa mempunyai keyakinan yang 

tinggi terhadap kemampuan yang dimilikinya sehingga dapat mencapai 

keberhasilan dalam berwirausaha seperti yang diharapkan. 

2) Intensi berwirausaha pada siswa kelas XII SMK Ibu Kartini Semarang berada 

pada kriteria tinggi. Artinya siswa memiliki niat yang tinggi untuk menciptakan 

lapangan kerja baru yaitu dengan cara mengubah sesuatu yang tak bernilai atau 

bernilai rendah menjadi sesuatu yang bernilai. 

3) Uji hipotesis hubungan antara self efficacy  dengan intensi berwirausaha pada 

siswa kelas XII SMK Ibu Kartini Semarang diterima. Hal tersebut dapat 

diartikan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara self efficacy  

dengan intensi berwirausaha. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data dan kesimpulan di atas, maka 

peneliti mengajukan saran-saran sebagai berikut; 



 

 

1) Bagi siswa SMK Ibu Kartini Semarang 

Bagi siswa diharapkan selalu berpikiran positif dalam segala hal, optimis, 

pantang menyerah, memperkaya pengalaman yang berkaitan dengan 

wirausaha, memperluas relasi dan memiliki keberanian dalam mengambil 

resiko berwirausaha agar setelah lulus sekolah intensi dan self efficacy untuk 

berwirausaha dapat diwujudkan. Siswa juga hendaknya masuk ke SMK atas 

kemauan sendiri dan bukan atas kemauan orang lain agar pada saat siswa 

menuntut ilmu siswa dapat menyerap ilmu lebih baik sehingga ilmu yang 

didapat dapat diaplikasikan setelah lulus sekolah. 

2) Bagi SMK Ibu Kartini Semarang 

Bagi sekolah hendaknya mendukung dan memotivasi siswa dengan cara 

membuat program berwirausaha yang dibuat khusus untuk para lulusan 

sehingga setelah lulus sekolah siswa dapat menjalankan program wirausaha 

bagi lulusan yang diadakan oleh sekolah dan bekerja sama dengan sekolah. 

Sekolah sebaiknya juga mengadakan bimbingan karir yang menekankan pada 

profesi wirausaha sejak dini karena dengan bimbingan dan arahan dalam 

penentuan karir, intensi berwirausaha dan self efficacy yang sudah tinggi 

diperkuat untuk segera muncul dalam perilaku berwirausaha. 

3) Bagi peneliti selanjutnya 

Peneliti yang berminat melakukan penelitian dengan topik yang sama dapat 

mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi intensi 

berwirausaha. 
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LAMPIRAN 1 
Standar kompetensi mata pelajaran kewirausahaan 

 
Tabel 2.1.4.1. 

Kompetensi dasar berdasarkan standar kompetensi  
mengaktualisasikan sikap dan perilaku wirausaha 

 

Standar 
Kompetensi 

Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi 
Pembelajaran 

Kegiatan 
Pembelajaran 

 
Mengaktualis
asikan sikap 
dan perilaku 
wirausaha 

1. mengidentifik
asi sikap dan 
perilaku 
wirausaha 

• Disiplin, 
komitmen 
tinggi, jujur, 
kreatif dan 
inovasi, mandiri 
dan selalu 
bekerja dengan 
berprestasi 

• Keberhasilan 
dan kegagalan 
wirausahawan 
diidentifikasikan 
berdasarkan 
sikap dan 
perilakunya 
dalam 
keseharian 

• Pengertian 
kewirausahaan 

• Karakteristik 
wirausahawan 
yang meliputi: 
disiplin, komitmen 
tinggi, jujur, 
kreatif dan 
inovatif, mandiri 
dan realistis 

• Cara 
mengidentifikasik
an 10 
kegagalandan 
keberhasilan 
seseorang 
berdasarkan 
karakteristik 
wirausahawan 

• Menjelaskan 
pengertian 
kewirausahawan, 
wirausaha, dan 
wirausahawan 

• Mengetahui dan 
mengimplementasik
an Karakteristik 
wirausahawan yang 
meliputi: disiplin, 
komitmen tinggi, 
jujur, kreatif dan 
inovatif, mandiri dan 
realistis dalam 
kehidupan 
keseharian di 
sekolah dan 
lingkungan siswa 

• Mengetahui Cara 
mengidentifikasikan 
10 kegagalandan 
keberhasilan 
seseorang 
berdasarkan 
karakteristik 
wirausahawan 
dalam kehidupan 
keseharian di 
sekolah dan 
lingkungan siswa 

• Menyimpulkan 
Karakteristik 
wirausahawan yang 
berhasil dan gagal 

• menghargai karya 
dan pengalaman 
orang lain sebagai 
masukan bagi 
pengembangan diri 

2. Menerapkan  • Kerja prestatif  • Pengertian,  • Mengetahui 



 

 

sikap dan 
perilaku kerja 
prestatif 
(selalu ingin 
Maju) 

(selalu ingin 
maju) meliputi: 

 kerja ikhlas 
 kerja 
mawas>< 
emosional 
 kerja cerdas 
 kerja keras 
 kerja tuntas 

tujuan, manfaat 
perilaku kerja 
prestatif 

• Perilaku kerja 
prestatif (selalu 
ingin maju) 
meliputi: 

 kerja ikhlas 
 kerja mawas>< 
emosional 
 kerja cerdas 
 kerja keras 
 kerja tuntas 

• Prinsip cara kerja 
prestatif 

pengertian, tujuan, 
manfaat perilaku 
kerja prestatif 

• Menjelaskan cara 
kerja prestatif 
(selalu ingin maju) 

• Menerapkan 
perilaku kerja 
prestatif (selalu 
ingin maju) dalam 
kehidupan 
keseharian di 
lingkungan keluarga, 
sekolah, dan 
masyarakat: 

 kerja ikhlas 
 kerja mawas>< 
emosional 
 kerja cerdas 
 kerja keras 
 kerja tuntas 

3. Merumuskan 
solusi 
masalah 

• Masalah 
diidentifikasi, 
dirumuskan dan 
dianalisis, 
dengan percaya 
diri 

• Kecakapan 
mengolah 
informasi 

• Berpikir kreatif 
• Kecakapan 
memecahkan 
masalah 

• Kecakapan 
bekerja sama 
dengan teman 
sekerja 

• Alternatif 
perumusan 
solusi masalah 
berdasarkan 
hasil analisis 

• Pengertian 
masalah 

• Teknik 
pemecahan 
masalah dan 
pembuatan 
keputusan 

• Membedakan 
masalah dan 
bukan masalah 

• Identifikasi 
masalah dan 
mencari 
penyebabnya 

• Mencari dan 
menetukan 
alternatif 
pemecahan 
masalah 

• Pertimbangan 
dalam 
merumuskan 
solusi masalah 

• Dampak dari 
pengambilan 
keputusan 

• Mengetahui 
pengertian dan 
perbedaan masalah 
dan bukan masalah 

• Mengetahui teknik 
pemecahan msalah 
dan pengambilan 
keputusan serta 
menerapkan dalam 
kehidupan 
keseharian di 
lingkungan keluarga, 
sekolah, dan 
masyarakat 

• Mengidentifikasi 
masalah dan 
mencari penyebab 
terjadinya masalah 

• Menentukan 
alternatif 
pemecahan 
permasalahan 

4. Mengembang
kan semangat 
wirausaha 

• Menciptakan 
daya saing 
sesuai dengan 
instrumen 
penilaian 

• Inovatif 
• Kreativitas 
• Motivasi 
• Sikap bekerja 

• menjelaskan faktor‐
faktor yang 
mempengaruhi 
semangat kerja 
wirausaha 



 

 

• Menciptakan 
sikap selalu 
ingin maju 
sesuai dengan 
instrumen 
penilaian 

• Meningkatkan 
sikap disiplin 
dan etos kerja 
dengan 
instrumen 
penilaian 

• Menumbuhkan 
kreativitas dan 
inovatif siswa 
sesuai dengan 
instrumen 
penilaian 

efektif dan efisien • mengetahui 
pengertian inovasi, 
kreativitas, dan 
motivasi 

• Mengetahui prinsip‐
prinsip kerja yang 
efektif dan efisien 

• Menerapkan faktor 
pengaruh semangat 
kerja dalam 
kehidupan 
keseharian di 
sekolah dan 
lingkungan 

5. Membangun 
komitmen 
bagi dirinya 
dan bagi 
orang lain 

• Pantang 
menyerah 
terhadap 
keadaan atau 
situasi apapun 
juga 

• Memiliki 
semangat dan 
tahan uji dari 
setiap 
tantangan 

• Memiliki 
kesabaran dan 
ketabahan 
dalam berusaha 

• Selalu bekerja, 
berjuang dan 
berkorban 

• Faktor‐faktor yang 
menunjuklkan 
komitmen tinggi 

• Menerapkan 
perilaku tepat 
waktu 

• Menerapkan 
perilaku tepat 
janji 

• Menerapkan 
kepedulian 
terhadap mutu 
hasil kerja 

• Menerapkan 
komitmen tinggi 
terhadap 
pengendalian diri 

• Mengetahui faktor‐
faktor yang 
menunjuklkan 
seseorang 
mempunyai 
komitmen tinggi 
dalam keseharian 
aktivitas 

• Menerapkan 
perilaku tepat 
waktu, tepat janji 
dalam kegiatan 
aktivitas keseharian 
baik di lingkungan 
sekolah maupun 
lingkungan 

• Menerapkan 
komitmen tinggi 
terhadap mutu hasil 
kerja 

• Menerapkan 
komitmen tinggi 
terhadap 
pengendalian diri 
seperti disiplin, ulet, 
dan ketabahan 

6. Mengambil 
resiko usaha 

• Identifikasi 
jenis‐jenis 
resiko 

• Memperkecil 
resiko yang 
merugikan 

• Prinsip dasar 
resiko meliputi 
pengertian, 
macam, unsur, 
manfaat, tujuan, 
dsb 

• Manajemen 
resiko 

• Memahami 
pengambilan resiko 
usaha 

• Macam‐macam 
resiko 

• Unsur resiko 
• Mengelola resiko 
meliputi 



 

 

penanganan sendiri, 
cara menghindari, 
memperkecil, resiko 
negatif dan 
pengalihan resiko 
kepada pihak lain 

7. Membuat 
keputusan 

• Alternatif 
pemecahan 
masalah 

• Solusi 
memecahkan 
masalah 

• Resiko 
keberhasilan 
dan kegagalan 
dalam 
pengambilan 
keputusan 

• Solusi pemecahan 
masalah 

• Komunikasi 
• Analisis SWOT 

• Mengetahui 
pengertian 
pengambilan 
keputusan 

• Merumuskan atau 
mendefinisikan 
masalah/persoalan 
dari suatu kejadian 
(event) dengan 
membuat alternatif‐
alternatif 
pemecahan masalah 

• Memecahkan 
masalah keseharian 
berdasarkan 
penugasan guru 
melalui diskusi 
(brainstorming, 
force field analysis). 

• Mengambil 
keputusan 
berdasarkan kondisi 
yang ditetapkan 
guru, melalui diskusi 
dengan analisis 
SWOT 

• Memperhitungkan 
resiko dalam 
membuat keputusan 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabel 2.1.4.2 
Kompetensi dasar berdasarkan standar kompetensi  

menerapkan jiwa kepemimpinan 

Standar 
Kompetensi 

Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi 
Pembelajaran 

Kegiatan 
Pembelajaran 

Menerapkan 
jiwa 
kepemimpina
n 
 

1. Menunjukkan 
sikap pantang 
menyerah 
dan ulet 

• Kegiatan usaha 
dilakukan 
dengan 
semangat, tidak 
mputus asa, 
selalu ingin 
maju, dan selalu 
mencari 
sesuatu yang 
baru sesuai 
dengan 
instrumen yang 
telah 
ditetapkan 

• Mengetahui 
hakikat sikap 
pantang 
menyerah dan 
ulet 

• Melakukan sikap 
pantang 
menyerah dan 
ulet dalam 
kegiatan usaha 

• Menjelaskan 
hakikat sikap 
pantang menyerah 
dan ulet 

• mempunyai sikap 
pantang menyerah 
dan ulet dengan 
keikut‐sertaan 
(magang) pada 
kegiatan usaha di 
unit usaha/unit 
produksi sekolah 
dalam program CBT 

2. Mengelola 
konflik 

• Melakukan 
identifikasi 
terhadap 
konflik 

• Memanfaatkan 
konflik 

• Mengetahui 
penyebab, tipe, 
manfaat, dampak, 
jenis, 
pengelompokan, 
tahapan 
terjadinya, 
penanggulangan 
dan pengelolaan 
konflik 

• Mengatehaui 
dampak positif 
dan negatif dari 
konflik 

• memanfaatkan 
konflik positif 

• Mengatasi konflik 
negatif 

• Mengetahui 
penyebab, tipe, 
manfaat, dampak, 
jenis‐jenis, 
kelompok, tahapan 
terjadinya, 
penanggulangan 
dan pengelolaan 
konflik 

• Mengatasi konflik 
yang timbul dalam 
kegiatan magang 
pada kegiatan usaha 
di unit usaha/unit 
produksi sekolah 
dalam program CBT 

• Mengambil manfaat 
dari konflik yang 
terjadi dalam 
kegiatan magang 
pada kegiatan usaha 
di unit usaha/unit 
produksi sekolah 
dalam program CBT 

3. Membangun 
visi dan misi 
usaha 

• Menyusun visi 
dan misi 
perusahaan 

• Menyusun 
rencana 
kegiatan sesuai 
dengan visi dan 

• Mengetahui visi 
dan misi 
perusahaan 

• Mengetahui 
kegiatan yang 
dapat digunakan 
untuk mencapai 

• Menjelaskan visi 
dan misi 
perusahaan 

• Dapat menjelaskan 
visi dan misi dalam 
kegiatan magang 
pada kegiatan usaha 



 

 

misi perusahaan visi dan misi 
perusahaan 

di unit usaha/unit 
produksi sekolah 
dalam program CBT 

 

Tabel 2.1.4.3 
Kompetensi dasar berdasarkan standar kompetensi 

merencanakan usaha kecil 
 

Standar 
Kompetensi 

Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi 
Pembelajaran 

Kegiatan 
Pembelajaran 

Merencanaka
n usaha kecil 
 

1. Menganalisis 
peluang 
usaha 

• Analisis peluang 
usaha yang 
didasarkan 
kepada: 

 Jenis produk 
dan Jasa 
 Minat dan 
daya beli 
konsumen 

• Peluang dan 
resiko usaha 

• Faktor‐faktor 
keberhasilan dan 
kegagalan usaha 

• mengembangkan 
ide dan peluang 
usaha 

• Menganalisis 
kemungkinan 
keberhasilan dan 
kegagalan 

• Memetakan 
peluang usaha 

• Pemanfaatan 
peluang secara 
kreatif dan 
inovatif 

• Mencari dan 
menemukan 
peluang usaha yang 
dekat dengan 
lingkungan siswa 
seperti kantin, 
rumah, program 
keahlian dsb 

• Pengembangan ide 
kreatif dan inovatif 
yang dimiliki oleh 
siswa dalam bentuk 
nyata sesuai dengan 
program keahlian 
dalam bentuk 
program CBP 

• Mengetahui 10 
macam penyebab 
keberhasilan dan 
kegagalan usaha 

2. Menganalisis 
aspek‐aspek 
perencanaan 
usaha 

2.1. Menganalisis 
aspek‐aspek 
perencanaan 
usaha dilihat 
dari: 

 Organisasi 
usaha 
sederhana 
yang 
meliputi 
tujuan, 
sasaran, 
badan 
usaha, dan 
bentuk 
organisasi 
 produksi 
yang 
meliputi 
alur 

• Tujuan dan 
sasaran usaha 

• Bentuk‐bentuk 
badan usaha 

• Struktur 
organisasi 
sederhana 

• Produk dan jasa 
• Pengelolaan 
persediaan 

• Proses produksi 
• Penyimpanan 
produk 

• merumuskan 
tujuan dan 
sasaran usaha 

• Menetapkan 
bentuk badan 
usaha 

• Membuat dan 
menyusun 
organisasi usafa 
sederhana yang 
didalamnya 
memuat: tujuan, 
sasaran, badan 
usaha, dan bentuk 
organisasi yang 
sesaui kondisi 
sebenarnya di 
lapangan 

• Mmbuat aliran 
proses produksi 
seperti tingkat 
kebutuhan 
persediaan barang, 
proses produksi dan 
cara penyimpanan 
hasil produksi pada 



 

 

persediaan, 
proses 
produksi 
dan 
penyimpan
an hasil 
produksi 

• Menyusun 
struktur 
organisasi 
sederhana 

• Menentukan jenis 
dan kualitas 
produk/jasa 

• Menghitung 
kebutuhan dan 
persediaan bahan 
baku 

• Merancang aliran 
proses produksi 

kegiatan usaha 
disekolah dan DUDI 

• Menghitung 
kebutuhan modal 
kerja dalam proses 
produksi 

• Melaksanakan 
proses produksi 
usaha pada program 
keahlian dalam 
bentuk program CBP 

2.2. Analisis 
Perencanaan 
Usaha 
Dengan 
Aspek 
Administrasi 
Usaha: 

 Perizinan 
Usaha 
 Surat 
Menyurat 
 Pencatatan 
Transaksi 
Barang/Jas
a 
 Pajak 
pribadi dan 
pajak usaha
 Membuat 
pembukuan 
usaha 

• Perizinan usaha 
• Surat menyurat 
• Pencatatan 
transaksi 
barang/jasa 

• Pencatatan 
transaksi 
keuangan 

• Pajak pribadi dan 
pajak usaha 

• Mengetahui 
pembuatan 
perijinan usaha 
sesuai dengan 
bentuk badan usaha 

• pembuatan sistem 
administrasi usaha 
sederhana pada 
kegiatan usaha 
program keahlian 
dalam bentuk 
program CBP 

• Pelaksanaan 
program 
administrasi usaha 
pada program 
keahlian dalam 
bentuk program CBP 
meliputi surat‐
menyurat, tata cara 
pencatatan 
transaksi dan 
pembukuan 
keuangan dan 
perhitungan pajak 

2.3. Perencanaan 
usaha yang 
dianalisis 
aspek 
pemasaran: 

 Teknik 
menjual 
 Penetapan 
harga 
 Pelayanan 
prima 

• Seni menjual dan 
teknik promosi 

• Harga jual 
• Kepuasaan 
pelanggan 

• Promosi 
• Negosiasi 
• Saluran dan 
jaringan distribusi 

• Merencanakan dan 
membuat bentuk 
promosi bagi produk 
usaha sekolah 

• Menentukan 
saluran distribusi 
produk yang tepat 

• Mengetahui dan 
ikut serta dalam 
penetapan harga 
jual produk unit 
usaha/unit produksi 
sekolah 

• Melakukan 



 

 

pemasaran produk 
yang dihasilkan oleh 
unit usaha/unit 
produksi sesuai 
dengan program 
keahlian dalam 
bentuk program CBP 

2.4. Perencanaan 
usaha yang 
dianalisis 
aspek 
pemodalan 
dan 
pembiayaan 
usaha: 

 Pemodalan 
 Pembiayaa
n usaha 
 Analisis 
biaya dan 
pendapata
n 

• Teknik dan 
prosedur 
pemodalan usaha 

• Rencana anggaran 
biaya (RAB) 

• Titik pulang pokok 
(BEP) 

• Laba/rugi 
• Net Present Value 
(NPV) dan 
Internal Rate Of 
Return (IRR) 

• Mengumpulkan 
informasi proses 
pengajuan kredit 
pada LK, LKBB dan 
kredit pada unit 
usaha/unit produksi 
sekolah 

• Ikut serta menyusun 
RAB, menghitung 
arus kas, BEP, dan 
kelayakan usaha 
pada kegiatan usaha 
di sekolah (produk 
unit usaha/unit 
produksi sekolah) 
sesuai program 
keahlian dalam 
bentuk program CBP 

3. Menyusun 
proposal 
usaha 

Proposal usaha 
disusun 
berdasarkan 
aspek 
pengelolaan 
usaha: 

 Aspek 
organisasi dan 
produksi 
 Administrasi 
usaha 
 Pemasaran 
 Pemodalan dan 
pembiayaan 
usaha 

• Prospek usaha 
• Sistematika 
penyusunan 
proposal usaha 

• Membuat 
proposal usaha 

• Pembuatan 
proposal usaha 
pengajuan kredit 
usaha baru sesuai 
dengan aspek‐aspek 
pengelolaan usaha 

• Penyusunan 
proposal yang 
mampu dipahami 
oleh orang lain 

• Penyusunan 
proposal usaha 
sesuai dengan 
program keahlian 
dalam bentuk 
program CBP 

 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

Tabel 2.1.4.4 
Kompetensi dasar berdasarkan standar kompetensi 

mengelola usaha kecil 

Standar 
Kompetensi 

Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi 
Pembelajaran 

Kegiatan 
Pembelajaran 

Mengelola 
usaha kecil 
 

1. Mempersiapkan 
pendidikan 
usaha 

• Pendirian usaha 
dipersiapkan 
sesuai dengan 
proposal meliputi: 

 izin usaha 
 pemodalan 
 tempat 
usaha/lokasi 
 fasilitas dan 
bahan baku 
 SDM 
 Administrasi 

Menerapkan isi 
proposal usaha 
dalam pendirian 
usaha sesuai 
dengan aturan 
yang telah 
ditetapkan 

• Mengetahui 
prosedur 
pengurusan izin 
usaha baru pada 
pihak yang 
berwenang 

• Membuat sistem 
pengelolaan 
keuangan pada 
usaha yang telah 
dibentuk 

• Menentukan dan 
mengurus tempat 
usaha 

• Mengetahui dan 
mampu 
mengadakan 
fasilitas dan bahan 
baku produksi 

• Merekrut dan 
menempatkan 
SDM yang 
diperlukan sesuai 
dengan kegiatan 
usaha yang 
didirikan 

• Mempersiapkan 
administrasi usaha 
yang diperlukan 
dalam kegiatan 
usaha 

2. Menghitung 
resiko 
menjalankan 
usaha 

• Melakukan analisis 
aspek: 

 keuangan 
 potensi dasar 
 produk 
 pelanggan 
 pesaing 
 bahan 
baku/bahan 
produksi 

• Adanya data hasil 
analisis 

• Melakukan 
analisis data 
dengan 
menggunakan 
pendekatan 
statistika seperti 
peluang, regresi, 
korelasi 

• Menyusun 
strategi yang 
sistematis untuk 
menjalankan 
usaha 

• Mengetahui sistem 
analisis data 
dengan 
menggunakan 
pendekatan 
statistika 

• Mengumpulkan, 
mengelompokkan 
dan mengolah data 
dengan 
pendekatan 
statistika 

• Menyusun strategi 
yang tepat untuk 



 

 

menjalankan usaha
3. Menjalankan 
usaha kecil 

• Adanya dokumen 
pendirian usaha 

• Adanya dokumen 
administrasi usaha 

• Tersedianya bahan 
baku/bahan 
produksi 

• Sumber daya 
manusia 
(TK/pengelola) 

• Pemodalan sesuai 
dengan hasil 
analisis 

• Tersedianya alat 
produksi 

• Produk yang 
dihasilkan 

Menerapkan 
fungsi manajemen 
(planning, 
organizing, 
actuating, 
controlling) dalam 
aspek: 

 pengelolaan 
fasilitas dan 
bahan 
 mengelola 
SDM 
 mengelola 
proses 
produksi 
 mengelola 
keuangan 
 mengelola 
administrasi 
 memasarkan 
produk 

• Mengelola fasilitas 
dan bahan 

• Mengelola SDM 
• Mengelola proses 
produksi sampai 
produksi yang 
dihasilkan 

• Mengelola 
keuangan 

• Mengelola 
administrasi 

• Memasarkan 
produk/jasa 

4. Mengevaluasi 
hasil usaha 

Kinerja usaha 
dievaluasi 
berdasarkan kriteria 
keberhasilan usaha 
1. Laporan 

keuangan 
2. Perhitungan rasio 

keuangan: 
 Rasio likuiditas 
 Rasio 
rentabilitas 
 Rasio 
solvabilitas 

3. Rencana 
pengembangan 
usaha sesuai hasil 
evaluasi 

1. Rasio keuangan
2. Teknik 

penyusunan 
laporan 

3. Teknik 
pengembangan 
usaha 

• Menghitung rasio 
keuangan 

• Menyusun laporan 
pengelolaan usaha 

• Menyusun rencana 
pengembangan 
usaha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Lampiran 2 
 

1. Validitas Skala Self Efficacy 

2. Uji Validitas Skala Intensi Berwirausaha 

3. Uji Reliabilitas Skala Self Efficacy 

4. Uji Reliabilitas Skala Intensi Berwirausaha 
Uji Validitas Instrumen: Self Efficacy 

 

 

Correlations 

  TOTAL 

VAR00001 Pearson Correlation .490**

Sig. (2-tailed) .002

N 38

VAR00002 Pearson Correlation .587**

Sig. (2-tailed) .000

N 38

VAR00003 Pearson Correlation .552**

Sig. (2-tailed) .000

N 38

VAR00004 Pearson Correlation .523**

Sig. (2-tailed) .001

N 38

VAR00005 Pearson Correlation .408*

Sig. (2-tailed) .011

N 38

VAR00006 Pearson Correlation .495**

Sig. (2-tailed) .002

N 38

VAR00007 Pearson Correlation .703**

Sig. (2-tailed) .000

N 38

VAR00008 Pearson Correlation .569**



 

 

Sig. (2-tailed) .000

N 38

VAR00009 Pearson Correlation .577**

Sig. (2-tailed) .000

N 38

VAR00010 Pearson Correlation .680**

Sig. (2-tailed) .000

N 38

VAR00011 Pearson Correlation .442**

Sig. (2-tailed) .005

N 38

VAR00012 Pearson Correlation .526**

Sig. (2-tailed) .001

N 38

VAR00013 Pearson Correlation .416**

Sig. (2-tailed) .009

N 38

VAR00014 Pearson Correlation .480**

Sig. (2-tailed) .002

N 38

VAR00015 Pearson Correlation .535**

Sig. (2-tailed) .001

N 38

VAR00016 Pearson Correlation .379*

Sig. (2-tailed) .019

N 38

VAR00017 Pearson Correlation .388*

Sig. (2-tailed) .016

N 38

VAR00018 Pearson Correlation .336*

Sig. (2-tailed) .039

N 38



 

 

VAR00019 Pearson Correlation .202

Sig. (2-tailed) .224

N 38

VAR00020 Pearson Correlation .413**

Sig. (2-tailed) .010

N 38

VAR00021 Pearson Correlation .479**

Sig. (2-tailed) .002

N 38

VAR00022 Pearson Correlation .734**

Sig. (2-tailed) .000

N 38

VAR00023 Pearson Correlation .601**

Sig. (2-tailed) .000

N 38

VAR00024 Pearson Correlation .430**

Sig. (2-tailed) .007

N 38

VAR00025 Pearson Correlation .392*

Sig. (2-tailed) .015

N 38

VAR00026 Pearson Correlation .637**

Sig. (2-tailed) .000

N 38

VAR00027 Pearson Correlation .650**

Sig. (2-tailed) .000

N 38

VAR00028 Pearson Correlation .595**

Sig. (2-tailed) .000

N 38

VAR00029 Pearson Correlation .177

Sig. (2-tailed) .287



 

 

N 38

VAR00030 Pearson Correlation .351*

Sig. (2-tailed) .031

N 38

VAR00031 Pearson Correlation .674**

Sig. (2-tailed) .000

N 38

VAR00032 Pearson Correlation .563**

Sig. (2-tailed) .000

N 38

VAR00033 Pearson Correlation .347*

Sig. (2-tailed) .033

N 38

VAR00034 Pearson Correlation .571**

Sig. (2-tailed) .000

N 38

VAR00035 Pearson Correlation .671**

Sig. (2-tailed) .000

N 38

VAR00036 Pearson Correlation .474**

Sig. (2-tailed) .003

N 38

VAR00037 Pearson Correlation .216

Sig. (2-tailed) .194

N 38

VAR00038 Pearson Correlation .609**

Sig. (2-tailed) .000

N 38

VAR00039 Pearson Correlation .438**

Sig. (2-tailed) .006

N 38

VAR00040 Pearson Correlation .485**



 

 

Sig. (2-tailed) .002

N 38

VAR00041 Pearson Correlation .395*

Sig. (2-tailed) .014

N 38

VAR00042 Pearson Correlation .538**

Sig. (2-tailed) .000

N 38

VAR00043 Pearson Correlation .719**

Sig. (2-tailed) .000

N 38

VAR00044 Pearson Correlation .329*

Sig. (2-tailed) .044

N 38

VAR00045 Pearson Correlation .419**

Sig. (2-tailed) .009

N 38

VAR00046 Pearson Correlation .429**

Sig. (2-tailed) .007

N 38

TOTAL Pearson Correlation 1

Sig. (2-tailed)  

N 38

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

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

 

 

 

 



 

 

Uji Validitas Instrumen: Intensi Berwirausaha 
 

Correlations 

  TOTAL 

VAR00001 Pearson Correlation .621**

Sig. (2-tailed) .000

N 38

VAR00002 Pearson Correlation .515**

Sig. (2-tailed) .001

N 38

VAR00003 Pearson Correlation .490**

Sig. (2-tailed) .002

N 38

VAR00004 Pearson Correlation .550**

Sig. (2-tailed) .000

N 38

VAR00005 Pearson Correlation .466**

Sig. (2-tailed) .003

N 38

VAR00006 Pearson Correlation .386*

Sig. (2-tailed) .017

N 38

VAR00007 Pearson Correlation .696**

Sig. (2-tailed) .000

N 38

VAR00008 Pearson Correlation .724**

Sig. (2-tailed) .000

N 38

VAR00009 Pearson Correlation .598**

Sig. (2-tailed) .000

N 38

VAR00010 Pearson Correlation .489**



 

 

Sig. (2-tailed) .002

N 38

VAR00011 Pearson Correlation .427**

Sig. (2-tailed) .007

N 38

VAR00012 Pearson Correlation .758**

Sig. (2-tailed) .000

N 38

VAR00013 Pearson Correlation .655**

Sig. (2-tailed) .000

N 38

VAR00014 Pearson Correlation .706**

Sig. (2-tailed) .000

N 38

VAR00015 Pearson Correlation .563**

Sig. (2-tailed) .000

N 38

VAR00016 Pearson Correlation .677**

Sig. (2-tailed) .000

N 38

VAR00017 Pearson Correlation .453**

Sig. (2-tailed) .004

N 38

VAR00018 Pearson Correlation .113

Sig. (2-tailed) .499

N 38

VAR00019 Pearson Correlation .068

Sig. (2-tailed) .684

N 38

VAR00020 Pearson Correlation .179

Sig. (2-tailed) .281

N 38



 

 

VAR00021 Pearson Correlation .556**

Sig. (2-tailed) .000

N 38

VAR00022 Pearson Correlation .583**

Sig. (2-tailed) .000

N 38

VAR00023 Pearson Correlation .608**

Sig. (2-tailed) .000

N 38

VAR00024 Pearson Correlation .469**

Sig. (2-tailed) .003

N 38

VAR00025 Pearson Correlation .379*

Sig. (2-tailed) .019

N 38

VAR00026 Pearson Correlation .586**

Sig. (2-tailed) .000

N 38

VAR00027 Pearson Correlation .581**

Sig. (2-tailed) .000

N 38

VAR00028 Pearson Correlation .460**

Sig. (2-tailed) .004

N 38

VAR00029 Pearson Correlation .539**

Sig. (2-tailed) .000

N 38

VAR00030 Pearson Correlation .605**

Sig. (2-tailed) .000

N 38

VAR00031 Pearson Correlation .359*

Sig. (2-tailed) .027



 

 

N 38

VAR00032 Pearson Correlation .430**

Sig. (2-tailed) .007

N 38

VAR00033 Pearson Correlation .434**

Sig. (2-tailed) .006

N 38

VAR00034 Pearson Correlation .241

Sig. (2-tailed) .145

N 38

VAR00035 Pearson Correlation .264

Sig. (2-tailed) .110

N 38

VAR00036 Pearson Correlation .582**

Sig. (2-tailed) .000

N 38

VAR00037 Pearson Correlation .565**

Sig. (2-tailed) .000

N 38

VAR00038 Pearson Correlation .356*

Sig. (2-tailed) .028

N 38

VAR00039 Pearson Correlation .538**

Sig. (2-tailed) .000

N 38

VAR00040 Pearson Correlation .381*

Sig. (2-tailed) .018

N 38

VAR00041 Pearson Correlation .067

Sig. (2-tailed) .689

N 38

VAR00042 Pearson Correlation .091



 

 

Sig. (2-tailed) .586

N 38

VAR00043 Pearson Correlation .431**

Sig. (2-tailed) .007

N 38

VAR00044 Pearson Correlation .689**

Sig. (2-tailed) .000

N 38

VAR00045 Pearson Correlation .563**

Sig. (2-tailed) .000

N 38

VAR00046 Pearson Correlation .577**

Sig. (2-tailed) .000

N 38

VAR00047 Pearson Correlation -.072

Sig. (2-tailed) .669

N 38

VAR00048 Pearson Correlation .123

Sig. (2-tailed) .462

N 38

VAR00049 Pearson Correlation .578**

Sig. (2-tailed) .000

N 38

VAR00050 Pearson Correlation .624**

Sig. (2-tailed) .000

N 38

VAR00051 Pearson Correlation .465**

Sig. (2-tailed) .003

N 38

VAR00052 Pearson Correlation .473**

Sig. (2-tailed) .003

N 38



 

 

VAR00053 Pearson Correlation .642**

Sig. (2-tailed) .000

N 38

VAR00054 Pearson Correlation .581**

Sig. (2-tailed) .000

N 38

VAR00055 Pearson Correlation .249

Sig. (2-tailed) .132

N 38

VAR00056 Pearson Correlation .832**

Sig. (2-tailed) .000

N 38

VAR00057 Pearson Correlation .575**

Sig. (2-tailed) .000

N 38

VAR00058 Pearson Correlation .727**

Sig. (2-tailed) .000

N 38

VAR00059 Pearson Correlation .558**

Sig. (2-tailed) .000

N 38

VAR00060 Pearson Correlation .452**

Sig. (2-tailed) .004

N 38

VAR00061 Pearson Correlation .452**

Sig. (2-tailed) .004

N 38

TOTAL Pearson Correlation 1

Sig. (2-tailed)  

N 38

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

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



 

 

Uji Reliabilitas Instrumen: Self Efficacy 
 
 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Warnings

The space saver method is used. That is, the covariance matrix is not calculated or
used in the analysis.

 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 38 100.0

Excludeda 0 .0

Total 38 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.931 43

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Uji Reliabilitas Instrumen: Intensi Berwirausaha 
 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Warnings

The space saver method is used. That is, the covariance matrix is not calculated or
used in the analysis.

 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 38 100.0

Excludeda 0 .0

Total 38 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.953 51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 3 : 
1. Uji Normalitas 

2. Uji Linieritas 

3. Uji Hipotesis 

 
UJI NORMALITAS 

 
 
NPar Tests 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  SELF 

EFFICACY 

INTENSI 

BERWIRAUSAHA 

N 68 68 

Normal Parametersa Mean 169.0147 210.2500 

Std. Deviation 10.61046 11.83516 

Most Extreme Differences Absolute .095 .067 

Positive .095 .067 

Negative -.088 -.046 

Kolmogorov-Smirnov Z .786 .555 

Asymp. Sig. (2-tailed) .566 .918 

a. Test distribution is Normal.   

    

 
 

UJI LINIERITAS 
 

Means 
 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Included Excluded Total 

 N Percent N Percent N Percent 

INTENSI BERWIRAUSAHA  

* SELF EFFICACY 
68 100.0% 0 .0% 68 100.0%



 

 

Report 

INTENSI BERWIRAUSAHA  

SELF 

EFFICACY Mean N Std. Deviation 

144 1.9000E2 1 .

150 2.1400E2 1 .

152 2.0000E2 1 .

154 1.9600E2 1 .

155 1.9800E2 2 1.41421

156 2.0550E2 2 .70711

157 2.1300E2 1 .

158 2.1000E2 3 8.88819

159 2.0433E2 3 21.93931

162 2.1400E2 1 .

163 2.0000E2 1 .

164 2.1700E2 1 .

165 2.1550E2 4 7.85281

166 2.0862E2 8 14.96603

167 2.1040E2 5 11.58879

168 2.2800E2 1 .

169 1.9233E2 3 5.03322

170 2.1050E2 4 8.34666

171 2.1000E2 1 .

172 2.3000E2 2 26.87006

173 2.1400E2 2 15.55635

174 2.0300E2 2 2.82843

175 2.1000E2 3 7.21110

176 2.1700E2 3 2.64575

178 2.1400E2 1 .

179 2.2000E2 1 .

182 2.1800E2 2 7.07107

184 2.1700E2 1 .

185 2.0900E2 1 .



 

 

186 2.1900E2 1 .

188 2.0900E2 1 .

191 2.0850E2 2 2.12132

192 2.1900E2 1 .

196 2.2800E2 1 .

Total 2.1025E2 68 11.83516

 
 

ANOVA Table 

   Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig.

INTENSI 

BERWIRAUSAHA * 

SELF EFFICACY 

Between Groups (Combined) 4567.342 33 138.404 .977 .526

Linearity 992.224 1 992.224 7.003 .012

Deviation from Linearity 3575.118 32 111.722 .789 .749

Within Groups 4817.408 34 141.688   

Total 9384.750 67    

 
 
 

Measures of Association 

 R R Squared Eta Eta Squared 

INTENSI BERWIRAUSAHA * 

SELF EFFICACY 
.325 .106 .698 .487 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

UJI HIPOTESIS 
 
Correlations 
 

Correlations 

  SELF 

EFFICACY 

INTENSI 

BERWIRAUSAHA 

SELF EFFICACY Pearson Correlation 1 .325** 

Sig. (2-tailed)  .007 

N 68 68 

INTENSI BERWIRAUSAHA Pearson Correlation .325** 1 

Sig. (2-tailed) .007  

N 68 68 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Lampiran 4 : 
 
No. Responden Self 

Efficacy 
Intensi 
Berwirausaha

1. Frisca  169.0 216.0 

2. Siti   194.0 271.0 

3. Dini   170.0 219.0 

4. Nisa   162.0 218.0 

5. Nur    162.0 219.0 

6. Dwi P. 170.0 240.0 

7. Siti Mei 196.0 258.0 

8. Wahyu  192.0 279.0 

9. Fitriyana 166.0 235.0 

10. Lourensia 154.0 225.0 

11. Mauliana 169.0 248.0 

12. Rani   175.0 256.0 

13. Martha 159.0 244.0 

14. Susanti 157.0 226.0 

15. Rica   212.0 284.0 

16. Ayu Nur 187.0 243.0 

17. Istinganatul 196.0 262.0 

18. Maryuni 167.0 237.0 

19. Khodijah 174.0 252.0 

20. Uswatun 192.0 264.0 

21. Maryama 169.0 241.0 

22. Jawani 191.0 269.0 

23. Novi 171.0 246.0 

24. Tina 177.0 232.0 

25. Gita 151.0 236.0 

26. Hervita 149.0 221.0 

27. Eva    137.0 216.0 



 

 

28. Sugiarti 188.0 262.0 

29. Putri 209.0 245.0 

30. Erlina 201.0 274.0 

31. Fitri H. 193.0 269.0 

32. Kurnia 185.0 257.0 

33. Nonik  172.0 244.0 

34. Dyah   193.0 231.0 

35. Latifah 195.0 242.0 

36. Ayu Yuli 197.0 249.0 

37. Mia Amalia 176.0 219.0 

38. Leni   170.0 226.0 



 

 

LAMPIRAN 5: 
DATA FINAL 68 RESPONDEN 
No. Responden Self 

Efficacy

Intensi 

Berwirausaha

1.  Rizky 165.0 209.0 

2. Meina 169.0 187.0 

3. Ari 156.0 206.0 

4. Hasnita 166.0 210.0 

5. Solekah 155.0 199.0 

6. Safariyah 165.0 226.0 

7. Lucky 166.0 234.0 

8. Yenni 158.0 203.0 

9. Maria 174.0 205.0 

10. Hera  169.0 193.0 

11. Istikomah 150.0 214.0 

12. Purnianthi 167.0 210.0 

13. Rindi 185.0 209.0 

14. Annesia 164.0 217.0 

15. Isti 165.0 210.0 

16. Nining 155.0 197.0 

17. Anik 168.0 228.0 

18. Tissa 154.0 196.0 

19. Mira 158.0 220.0 

20. Upik 167.0 204.0 

21. Fitri 176.0 219.0 

22. Nouri 184.0 217.0 

23. Nur Azizah 162.0 214.0 

24. Novita 179.0 220.0 

25. Dewi 196.0 228.0 

26. Yakhin 176.0 218.0 

27. Intan 159.0 229.0 



 

 

28. Hartati 171.0 210.0 

29. Riski 173.0 203.0 

30. Eka puji 172.0 249.0 

31. Alviolita 186.0 219.0 

32. Dewi Wulandari 191.0 207.0 

33. Marliatul 178.0 214.0 

34. Lisa 157.0 213.0 

35. Dewi Adriani 188.0 209.0 

36. Eka Pratiwi 165.0 217.0 

37. Tri Jayanti 166.0 202.0 

38. Nahdiya 152.0 200.0 

39. Shinta 174.0 201.0 

40. Agustin 173.0 225.0 

41. Rosalia 175.0 204.0 

42. Novi Nor 169.0 197.0 

43. Devani 163.0 200.0 

44. Setyo 172.0 211.0 

45. May 170.0 209.0 

46. Winarni 166.0 203.0 

47. Wulandari 170.0 202.0 

48. Fera 167.0 213.0 

49. Maurin 166.0 182.0 

50. Uni 144.0 190.0 

51. Eni 166.0 216.0 

52. Amalia 182.0 213.0 

53. Feri 182.0 223.0 

54. Dewi S. 192.0 219.0 

55. Ida Ayu 166.0 205.0 

56. Ida Eriana 159.0 197.0 

57. Lytha 170.0 209.0 



 

 

58. Risca 176.0 214.0 

59. Dian 158.0 207.0 

60. Riska Rida 175.0 208.0 

61. Neny Nur 167.0 228.0 

62. Agus S. 170.0 222.0 

63. Krisma 166.0 217.0 

64. Priskila 191.0 210.0 

65. Nurul 159.0 187.0 

66. Putri 156.0 205.0 

67. Rosi 167.0 197.0 

68. Okti 175.0 218.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


