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ABSTRAK 
 Motivasi Berwirausaha merupakan suatu daya penggerak yang menciptakan 

kegairahan kerja seseorang yang berkemauan keras dalam melakukan tindakan yang bermanfaat. 
Beberapa penyebabnya adalah kematangan vokasional dan efikasi diri. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besaran pengaruh antara Kematangan 
Vokasional dan Efikasi Diri terhadap Motivasi Berwirausaha Pada siswa kelas XI SMK Negeri 8 
Muaro Jambi .  

Jenis penelitian ini adalah deskriptip kuantitatif, dengan subjek penelitian sebanyak 63 
orang siswa. Data dikumpulkan melalui angket instrumen dengan jumlah 28 item Kematangan 
Vokasional, 28 item Efikasi Diri dan 29 item Motivasi Berwirausaha, kemudian dianalisis 
dengan bantuan aplikasi IBM SPSS statistic 21.0. 

Hasil penelitian dengan pengujian secara parsial melalui uji t membuktikan terdapat 
pengaruh Kematangan Vokasional (X1) terhadap Motivasi Berwirausaha (Y) dengan nilai thitung 

4,600 > ttabel 1,998 dan nilai signifikansinya sebesar 0,000 < α 0,05. Terdapat pengaruh Efikasi 
Diri (X2) terhadap Motivasi Berwirausaha (Y) dengan nilai thitung 6,154 > ttabel 1,998 dan nilai 
signifikannya sebesar 0,000 < α 0,05. Selanjutnya pengujian secara simultan melalui uji F 
membuktikan terdapat pengaruh Kematangan Vokasional (X1) dan Efikasi Diri (X2) terhadap 
Motivasi Berwirausaha (Y) dengan nilai Fhitung 29,661 >  Ftabel 3,15 dan Rsquare sebesar 0,497 
atau 49,7%. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh 
Kematangan Vokasional dan Efikasi Diri terhadap Motivasi Berwirausaha Pada siswa kelas XI 
SMK Negeri 8 Muaro Jambi. Berdasarkan temuan penelitian ini maka disarankan agar siswa 
dapat meningkatkan Kematangan Vokasional dan Efikasi Diri karena kedua variabel ini 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Motivasi Berwirausaha siswa. 
 
Kata Kunci: Kematangan Vokasional, Efikasi Diri, Motivasi Berwirausaha. 
 
PENDAHULUAN 
 Pendidikan merupakan salah satu syarat untuk mempertahankan martabat hidup manusia, 
yang memiliki kesempatan dalam mengembangkan kemampuan dan membina kehidupannya, 
dalam masyarakat yaitu melalui pendidikan. Pendidikan yang diarahkan membentuk sikap dan 
perilaku seseorang yang memilki kemampuan inovatif serta bermanfaat bagi masyarakat luas 
salah satunya dapat dilakukan melalui pendidikan kewirausahaan. 



 Siswa SMK mempunyai peluang yang cukup besar untuk ikut serta dalam pembangunan 
sistem perekonomian yang ditopang oleh pelaku-pelaku bisnis yang kreatif, inovatif dan 
mempunyai daya tahan terhadap perubahan. Oleh sebab itu, siswa SMK perlu melakukan upaya 
yang mampu menumbuhkan budaya menciptakan peluang dan  memanfaatkan situasi yang ada 
secara kreatif. Cara ini dapat ditempuh dengan mendorong para siswa untuk memanfaatkan 
pengetahuan dan keterampilan yang ada untuk mengembangkan usaha, agar dapat bekerja secara 
mandiri yaitu berwirausaha. Dengan usaha yang dibangun sendiri akan menumbuhkan wacana 
baru bagi siswa dalam mengembangkan paradigma perencanaan masa depan yang tidak hanya 
mengharapkan kesempatan bekerja disektor formal dan informal, tetapi berani menjadi pencipta 
lapangan  kerja. 

 Menurut Kasmir (2014:19) wirausaha merupakan seseorang yang berjiwa berani 
mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan, berjiwa berani mengambil 
risiko artinya bermental mandiri dan berani memulai usaha, tanpa diliputi rasa takut ataupun 
cemas sekalipun dalam kondisi tidak pasti, seorang wirausahawan dalam pikirannya selalu 
berusaha, mencari, memanfaatkan, serta menciptakan peluang usaha yang dapat memberikan 
keuntungan. 

 Berdasarkan uraian di atas, seseorang yang berminat wirausaha lebih dipicu oleh keinginan 
berprestasi dari hanya sekedar mengejar keuntungan. Seseorang wirausaha tidak cepat puas akan 
hasil yang dicapai akan tetapi selalu mencari cara dan kombinasi baru serta produksi baru 
sehingga perluasan usahanya. Hal ini berarti seseorang yang mempunyai motivasi berwirausaha 
harus memilki sikap bertanggung jawab dengan memperhitungkan konsekuensi yang mungkin 
ada. Motivasi berwirausaha akan menarik individu terhadap suatu usaha dimana usaha tersebut 
dirasakan dapat memberikan suatu yang berguna, bermanfaat dan sangat penting bagi kehidupan 
dirinya sehingga menimbulkan suatu dorongan atau keinginan untuk mendapatkannya. 

 Hasil observasi awal penulis ke SMK N 8 Muaro Jambi. SMK ini terdapat 4 program 
keahlian yaitu Pemasaran, teknik sepeda motor, Agribisnis ternak unggas dan Agribisnis 
pembibitan kultur jaringan. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan pada 48 siswa kelas XI 
SMK Negeri 8 Muaro Jambi mengenai rencana mereka setelah lulus sekolah, maka diperoleh 
hasil seperti berikut pada Tabel 1.1  

Table 1.1 
Rencana siswa SMK setelah lulus sekolah 

 
Rencana siswa setelah lulus SMK 

 
Jumlah 

 
Presentase (%) 

Tidak melanjutkan 23 48 
Berwirausaha 6 12 
Melanjutkan sekolah 19 40 
Total  48 100 

 
Dari tabel 1.1 tersebut, diperoleh hasil dari 48 orang siswa SMK Negeri 8 Muaro Jambi 

yang mengisi kuisioner 12% yang memiliki kecenderungan untuk berwirausaha dan sebagian 
besar siswa memilih untuk tidak melanjutkan sekolah yaitu 48% serta 40% memilih untuk 
melanjutkan sekolah. jadi kecendrungan siswa untuk membuka usaha itu sendiri motivasinya 
masih rendah. 



 Data di atas memperlihatkan  bagaimana gambaran tingkat pengangguran  siswa SMK N 8 
muaro Jambi setelah lulus akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan siswa yang akan 
melanjutkan sekolah, atau siswa yang memutuskan untuk berwirausaha sementara mereka adalah 
lulusan SMK yang sejatinya mampu menciptakan atau mencari lapangan pekerjaan sendiri. Ada 
suatu kebutuhan pada kaum muda Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan atau menciptakan 
pekerjaan yang layak dan produktif melalui wirausaha. Oleh karena itu kaum muda diharapkan 
dapat mencari peluang agar dapat mewujudkan potensi diri mereka. Maka untuk 
menumbuhkan motivasi berwirausaha pada generasi muda tersebut, dibutuhkan hal yang 
menunjang agar motivasi berwirausaha pada generasi muda tumbuh. Salah satu hal yang bisa 
menunjang tumbuhnya motivasi berwirausaha pada generasi muda yaitu pendidikan.  

 Selain itu, salah satu faktor yang berpengaruh terhadap motivasi berwirausaha dan menjadi 
variabel bebas pada penelitian ini yaitu kematangan vokasional. Isdianto dkk (2005:217) , 
mengemukakan faktor yang dapat mempengaruhi motivasi berwirausaha yaitu karakterisktik 
kesiapan kerja atau kematangan vokasional yang terdiri dari pemahaman individu terhadap 
kewirausahaan, adanya minat berwirausaha, dukungan keluarga, sumber informasi mengenai 
kewirausahaan, kemandirian, kesesuaian kemampuan diri dengan pemilihan pekerjaan dalam 
bidang kewirausahaan dan kesesuaian bidang keilmuan dengan dunia kewirausahaan.  

 Didukung oleh pendapat super (dalam Dharmastuty, 1997:218) konsep tahap 
perkembangan vokasional, salah satunya tahap eksplorasi ( usia 15-24), pada tahap ini remaja 
mulai mengadakan pengujian diri (reality testing), mencoba berperan dan melakukan eksplorasi 
terhadap masalah-masalah pekerjaan melalui sekolah maupun penggunaan waktu luang untuk 
bekerja.  

 Pada tahap awal ini remaja mulai mempertimbangkan kebutuhan, minat, kemampuan 
dengan mencoba keluar dari fantasinya. Dengan eksplorasi tersebut diharapkan remaja 
mengetahui kenyataan yang ada sehingga mampu membuat pertimbangan-pertimbangan yang 
lebih realistis dalam melakukan pemilihan pekerjaan yang sesuai dengan dirinya dan kemudian 
mencoba untuk memperoleh pekerjaan yang tepat. 

 Adapun penyebab dari rendahnya motivasi berwirausaha pada siswa kelas XI SMK N 8 
Muaro Jambi adalah kurangnya keyakinan diri siswa pada kemampuannya untuk menjadi 
seorang wirausaha sehingga siswa tersebut merasa ragu-ragu dan takut gagal ketika menghadapi 
rintangan serta tidak berani untuk mengambil resiko. 

 Efikasi diri dapat mendorong kinerja seseorang dalam berbagai bidang termasuk motivasi 
berwirausaha (Luthans, 2008:205). Oleh karena itu, dalam membuka suatu usaha diperlukan 
keyakinan diri (self-efficacy) terhadap kemampuannya agar usahanya dapat berhasil. Hal yang 
sama juga diungkapkan oleh Robbins (2007:180). Efikasi diri juga dikenal dengan teori kognitif 
sosial atau penalaran sosial yang merujuk pada keyakinan individu bahwa dirinya mampu 
menjalankan suatu tugas.  

 
KAJIAN PUSTAKA 

Menurut Joseph Schumpeter (dalam Alma 2016: 24) wirausaha adalah orang yang 
mendobrak system ekonomi yang ada dengan memperkenalkan barang dan jasa yang baru, 
dengan menciptakan bentuk organisasi baru atau mengolah bahan baku baru. Menurut 



Sumarsono (2013:1) wirausaha adalah seseorang yang memiliki hasil inovasi dikembangkan 
bisnisnya dengan menggunakan modal dari pihak lain. Menurut Kasmir (2014:21) 
kewirausahaan merupakan suatu kemampuan dalam hal menciptakan kegiatan usaha. 

Menurut Suryana (2014:2) kewirausahaan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari 
tentang nilai, kemampuan, dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup dan cara 
memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang mungkin dihadapinya. Sedangkan menurut 
Basrowi (2016: 3) wirausaha adalah orang yang mendobrak system ekonomi yang ada dengan 
memperkenalkan barang dan jasa yang baru dengan menciptakan bentuk organisasi baru atau 
mengolah bahan baku baru. 

Kematangan Vokasional 

Menurut Hasan (dalam Suparno 2012:218) Kematangan atau maturity adalah kematangan 
jiwa seseorang dalam proses perkembangan kearah kedewasaan. Kematangan adalah perubahan 
yang terjadi pada individu karena adanya pertumbuhan fisik dan biologis (Husamah 2015:193).  
Sedangkan menurut Dali gulo (dalam Rogahang 2011:34) mengemukakan bahwa kematangan 
adalah proses atau pertumbuhan dan perkembangan fisik yang disertai dengan perubahan-
perubahan tingkah laku.  

Menurut Tifani (2014:10) kematangan vokasional adalah penggambaran tugas dalam 
tahap perkembangan individu, yang mana mereka dihadapkan pada konsekuensi perkembangan 
sosial-biologis dan harapan lingkungan sosial terhadap individu agar dapat melalui dan 
menjalani dunia kerja yang mereka pilih. Kematangan vokasional juga merupakan kemampuan 
dalam melakukan eksplorasi terhadap masalah pendidikan dan pekerjaan, penilaian terhadap 
kemampuan diri yang dikaitkan dengan masalah pekerjaan, perencanaan masalah pekerjaan, 
pengambilan keputusan dalam pemilihan pekerjaan. Menurut Purwandari (dalam Faridah 2014: 
13) mendefinsiskan kematangan vokasional sebagai keberhasilan individu untuk menyelesaikan 
tugas-tugas perkembangan vokasional yang khas bagi tahap perkembangan tertentu.  

Efikasi Diri 
 

Menurut Husamah (2015:92) efikasi diri adalah kemampuan untuk menyadari, menerima, 
dan mempertanggung jawabkan semua potensi, keterampilan, atau keahlian secara tepat. 
Menurut Priyoto (2014:152) self efficacy adalah keyakinan bahwa seseorang dapat dengan 
sukses melakukan suatu perilaku. Seseorang dengan self efficacy yang tinggi atau lebih percaya 
diri terhadap kemampuan mereka dalam perubahan perilaku akan berusaha melakukannya 
dengan mudah, dengan intesitas yang lebih besar dan lebih mantap merespon kegagalan awal 
daripada orang dengan self efficacy yang rendah. 

Menurut Bandura (dalam Yusuf & Nurihsan 2008:135) self efficacy merupakan 
keyakinan diri (sikap percaya diri) terhadap kemampuan sendiri untuk menampilkan tingkah 
laku yang akan mengarahkannya kepada hasil yang diharapkan. Bandura (Ghufron dan 
Risnawita, 2010:73) mendefiniskan bahwa self efficacy adalah keyakinan seseorang mengenai 
kemampuan dirinya dalam melakukan tugas atau tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil 
tertentu. Menurut Ghufron (2016:77) efikasi diri adalah keyakinan seseorang mengenai 
kemampuan-kemampuannya dalam mengatasi beraneka ragam situasi yang muncul dalam 
hidupnya.  



METODE PENELITIAN 
 

Dalam Penlitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono 
(2014:14) metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 
berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel 
tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan 
data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan 
menguji hipotesis yang telah ditetapkan.   

Jenis penelitian ini adalah deskriptif asosiatif, metode ini digunakan karena dalam 
penelitian ini bertujuan untuk menemukan ada tidaknya pengaruh kematangan vokasional dan 
efikasi diri terhadap motivasi berwirausaha pada siswa kelas XI SMK Negeri 8 Muaro Jambi. 

Menurut Sugiyono (2014:117) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 
objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini yang menjadi 
populasi ialah siswa yang telah mengikuti pelajaran kewirausahaan. Yaitu siswa-siswi yang saat 
ini menduduki kelas XI SMK Negeri 8 Muaro Jambi dengan jumlah 167. 

Tabel 3.1 Populasi Kelas XI SMK Negeri 8 Muaro Jambi 
No Kelas Jumlah Siswa 
1. XI PMS A 25 
2. XI PMS B 23 
3. XI TSM A 31 
4. XI TSM B 31 
5. XI ATU 28 
6. XI APKJ 29 

Jumlah 167 
Sumber: Tata Usaha SMK N 8 Muaro  Jambi 

Keterangan:  
PMS  = Pemasaran  
TSM  = Teknik Sepeda Motor 
ATU  = Agribisnis Ternak Unggas 
APKJ = Agribisnis Pembibitan Kultur Jaringan 

Menurut Sugiyono (2014:118) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 
dimiliki oleh populasi tersebut. Menurut Sujarweni (2012:17) jumlah anggota sempel sering 
dinyatakan dengan ukuran sampel.Apabila subjek kurang dari 100, maka lebih baik di ambil 
semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika  subjeknya besar, 
dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau lebih. Untuk menentukan besarnya sampel 
dari populasi yang diambil peneliti menggunakan rumus Slovin (dalam Sujarweni(2012:17): 

� =
�

�. �² + 1
 

Keterangan: 
n = Jumlah sampel 
N = Jumlah populasi (167  responden) 
e² = Presisi (ditetapkan 10% dengan tingkat kepercayaan 95%) 
Berdasarkan rumus tersebut diperoleh jumlah sampel sebagai berikut: 



� =
�

�.�²��
=

���

(��� ).�,�²��
=

���

�,��
=  62,54 = 63  responden 

 Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus di atas, maka responden yang diambil 
dalam penelitian ini sebanyak 63 responden (siswa). Untuk menentukan sampel pada masing-
masing kelas peneliti menggunakan teknik sampling. Teknik sampling merupakan penelitian 
yang tidak meneliti seluruh subjek yang ada dalam populasi, melainkan sebagaian saja yang 
diperlukan oleh peneliti dalam penelitian disebut sample (Bambang dan Lina, 2014:130). 
Penentuan sampel dari populasi akan menggunakan metode sampel acak sederhana (sample 
random sampling) yaitu sebuah sampel yang diambil sedemikian rupa sehingga tiap unit 
penelitian atau satuan elementer dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilij 
sebagai sampel. Untuk mengetahui jumlah sampel yang akan diambil dalam penelitian ini 
menggunakan rumus ( Bambang dan Lina, 2014:130). 
Penentuan sempel ini menggunakan rumus: 

n1 =
�

�
� N1 

Keterangan: 
n1 = Banyaknya sampel setiap kelas 
n = Banyaknya populasi setiap kelas 
N = Banyknya populasi diseluruh kelas 
N1 = Banyaknya sampel penelitian 

Tabel 3.2  Perhitungan proporsi sampel dari perwakilan tiap kelas 
 
No 

Kelas Jumlah 
Populasi 

Proporsi Sampel Jumlah 
Sampel 

1. XI PMS A 25 ��

���
 �63 = 9,43 9 

2. XI PMS B 23 ��

���
 � 63 = 8,67 9 

3. XI TSM A 31 ��

���
 � 63 =11,69 12 

4. XI TSM B 31 ��

���
 � 63 =11,69 12 

5. XI ATU 28 ��

���
 � 63 =10,56 10 

6. XI APKJ 29 ��

���
 � 63 =10,94 11 

Jumlah Sampel 63 

Ket: Sampel merupakan hasil pembulatan 

 Berdasarkan perhitungan dalam tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah sampel dari 
masing-masing kelas XI PMS A dan B 9 orang, jumlah sampel dari kelas XI TSM A dan B 
berjumlah 12 orang, jumlah sampel dari kelas XI ATU berjumlah 10 orang  dan jumlah sampel 
kelas XI APKJ berjumlah 11 orang. Jadi keseluruhan 63 orang seperti yang di kemukakan diatas, 
penetuan sampel dari populasi akan menggunakan metode sampel acak sederhana ( simple 
random sampling) yaitu sebuah sampel yang di ambil sedemikian rupa sehingga tiap unit 
penelitian atau satuan elementer dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih 
sebagai sampel. 



Uji Validitas 
Validitas atau valid adalah hasil yang didapat dari instrumen penelitian terdapat 

kesamaan data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. 
Instrumen yang valid berarti mengukur apa yang seharusnya diukur. 

Dalam penelitian ini akan menggunakan korelasi product moment (Riduwan 2012:99) 
sebagai berikut: 

Rumus : product moment 

�������=
� ∑ �� − (∑ �)(∑ �)

�{� ∑ �� −  (∑ �)�} {� ∑ �� −  (∑ �)�}
 

Keterangan 
ƩƩX = jumlah skor butir soal 
ƩY  = jumlah skor total 
ƩXY  = jumlah perkalian skor butir soal 
ƩX2 = jumlah kuadrat skor butir soal 
ƩY2 = jumlah kuadrat skor total 

Uji Reliabilitas 

Arikunto (2012:115) mengemukakan reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa 
sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena 
instrumen tersebut sudah baik. Menurut Sugiyono (2014:172) hasil penelitian yang reliabel, bila 
terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Instrumen yang reliabel adalah instrumen 
yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data 
yang sama. Menurut Riduwan (2012:115) realibilitas angket dapat diuji dengan menggunakan 
Cronbach Alpha. Adapun rumus koefisien Cronbach Alpha sebagai berikut: 

 

��� = �
�

� − 1
� �1 −

∑ ���

∑ ���
� 

Keterangan: 
� = Reliabilitas instrumen 
� = Jumlah item 
��� = Jumlah varians skor tiap item 
��� = Jumlah varian skor total 
Selanjutnya koefisien reliabilitas dikonsultasikan dengan nilai rtabel pada taraf kesalahan 

5%. Apabila rhitung > rtabel, maka instrumen tersebut dinyatakan reliabel dan dapat digunakan 
dalam penelitian. 
 
Uji Persyaratan Analisis 
1. Uji Normalitas  

 Uji normalitas merupakan suatu uji yang digunakan untuk mengetahui apakah 
data dari setiap variabel yang akan dianalisis berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian 
ini untuk menguji Normalitas dapat dilakukan dengan rumus: 

�� =  �
(�� − ��)�

��

�

���

 

Ketrangan: 
X2  = Koefesien chi square 



fe  = Frekuensi harapan 
fo  = Koefesien yang telah ada / koefesien obserfasi 
Kriteria uji normalitas: 
Jika X2

hitung  ≥ X2
tabel, artinya distribusi data tidak normal 

Jika X2
hitung  ≤ X2

tabel, artinya distribusi data normal 
2. Uji Linearitas  

Pengujian  linieritas dilakukan untuk menguji apakah variabel kematangan vokasional 
(X1) dan motivasi berwirausaha (Y), efikasi diri (X2) dan motivasi berwirausaha (Y) berpola 
linier atau tidak. Untuk menguji linieritas pada variabel-variabel tersebut menggunakan rumus 
Riduwan (2012:125)  

1. Mencari Jumlah Kuadrat Error (JKE) dengan rumus: 

JK� =  � �� �
�

−  
(∑ �)

�

�
�

�

 

2. Mencari Jumlah Kuadrat Tuna Cocok (JKTC) 
JKTC = JKRES – JKE = 714,768 – 327,918 

3. Mencari Rata-rata Jumlah Kuadrat Tuna Cocok (JKTC) 

RJKTC = 
����

���
 

4. Mencari Rata-rata Jumlah Kuadrat Error (RJKE)  

RJKE = 
���

���
 

5. Mencari Fhitung 

Fhitung = 
�����

����
 

Ftabel = F(1-�) (dk TC, dk E) 
3. Uji Homogenitas   

Uji homogenitas varian bertujuan untuk melihat apakah kedua data yang diuji tersebut 
homogen, dengan membandingkan kedua varian. Dalam penelitian ini digunakan rumus uji F 
atau uji Fisher (Supardi, 2014:142), yaitu: 

� =  
Varianterbesar

Varianterkecil
 

Selanjutnya, harga Fhitunng dibandingkan dengan harga Fhitung dengan dk pembilang n1-1 
dan penyebut n2-1 paa taraf signifikan 5% dengan ketentuan bila Fhitung < Ftabel maka varian data 
tersebut adalah homogen. 
Uji Hipotesis 

Menurut Sugiyono (2014:70) bentuk-bentuk hipotesis penelitian sangat terkait dengan 
rumusan masalah penelitian. Untuk menjawab rumusan masalah 1 “apakah terdapat pengaruh 
Kematangan Vokasional terhadap Motivasi Berwirausaha?” dan rumusan masalah 2 “apakah 
terdapat pengaruh Efikasi Diri terhadap Motivasi Berwirausaha siswa?” maka digunakan uji t. 
dan untuk menjawab rumusan masalah 3 “apakah terdapat pengaruh Kematangan Vokasional 
dan Efikasi Diri terhadap Motivasi Berwirausaha siswa?” maka menggunakan uji f. untuk 
menentukan Motivasi Berwirausaha (Y) yang disebabkan oleh Kematangan Vokasional (X1) dan 
Efikasi Diri (X2).  

1. Uji t (Parsial) 
Pengujian ini dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel Kematangan 

Vokasional terhadap Motivasi Berwirausaha dan pengaruh variabel Efikasi Diri terhadap 
Motivasi Berwirausaha. 



Menurut Sugiyono (2011:269) berikut merupakan rumus yang digunakan untuk uji t : 

� =
rp √n − 2

√(1 − r�p
 

Keterangan : 
r = koefisien yang ditemukan 
n = jumlah responden 
t = t hitung yang selanjutnya dikonsultasikan dengan t table 

hipotesis yang diuji dengan kriteria sebagai berikut : 
 Jika t hitung > t tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa 

variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat. Berarti dinyatakan terdapat pengaruh 
yang signifikan Kematangan Vokasional (X1), dan Efikasi Diri (X2) terhadap Motivasi 
Berwirausaha (Y). 

 Jika t hitung < t tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak, sehingga dapat dikatakan bahwa 
variabel bebas tidak dapat menjelaskan variabel terikat. Berarti dinyatakan tidak terdapat 
pengaruh yang signifikan Kematangan Vokasional  (X1), dan Efikasi Diri (X2) terhadap 
Motivasi Berwirausaha (Y). 

2. Uji F (Simultan) 
Selanjutnya untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga yaitu apakah terdapat 

pengaruh Kematangan Vokasional dan Efikasi Diri terhadap Motivasi Berwirausaha, maka 
digunakan rumus persamaan regresi berganda dengan uji f. analisis regresi berganda berguna 
untuk mendapatkan pengaruh dua variabel predictor atau lebih dengan variabel kriteriumnya, 
atau untuk meramalkan dua variabel predictor atau lebih terhadap variabel kriteriumnya. 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara simultan 
(bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.Dalam penelitian ini 
menggunakan aplikasi SPSS 20.0 untuk uji F. 

Hipotesis yang diuji dengan F ini kriterianya adalah: 
 Jika F hitung > F tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa variabel bebas dari model regresi dapat menerangkan variabel terikat secara 
serentak. Berarti dapat dinyatakan terdapat pengaruh Kematangan Vokasional  (X1) dan 
Efikasi Diri (X2) terhadap Motivasi Berwirausaha (Y). 

 Jika F hitung < F tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak. Sehingga dapat dikatakan 
bahwa variabel bebas dari model regresi linear berganda tidak mampu dapat 
menerangkan variabel terikat. Berarti dapat dinyatakan tidak  terdapat pengaruh 
Kematangan Vokasional (X1) dan Efikasi Diri (X2) terhadap Motivasi Berwirausaha (Y). 

 
Hipotesis Statistik 

Dalam pengujian hipotesis statistik, digunakan pengujian hipotesis asosiatif, menurutut 
Sugiyono (2014:69) pengujian hipotesis asosiatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan 
masalah asosiatif, yaitu yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih.Dari hipotesis 
ini untuk menguji adakah pengaruh kematangan vokasional dan efikasi diri terhadap motivasi 
berwirausaha pada siswa kelas XI SMK Negeri 8 Muaro Jambi. Dimana pengujian hipotesis 
statistic dijelaskan sebagai berikut : 
Keterangan : 
H0: ρ = 0    ….. 0 berarti tidak ada pengaruh 



Ha: ρ ≠ 0 ….. “tidak sama dengan nol” berarti lebih besar atau kurang (-) 
dari nol berarti ada hubungan, ρ = nilai dalam formulasi yang 
dihipotesiskan. 

Dalam penelitian ini digunakan hipotesis statistik sebagai berikut: 
1. H0 : ρ1 = 0 

Ha: ρ1 ≠ 0 
2. H0 : ρ2 = 0 

Ha: ρ2 ≠ 0 
3. H0 : ρ1.2 = 0 

Ha: ρ1.2 ≠ 0 
 
HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah diuraikan dalam uji hipotesis sebelumnya, maka 
terbukti bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara kematangan vokasional dan efikasi diri 
terhadap motivasi berwirausaha pada siswa kelas XI SMK Negeri 8 Muaro Jambi. 
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

Untuk mejawab rumusan masalah yang pertama yaitu pengaruh kematangan vokasional 
terhadap motivasi berwirausaha. Dari hasil penelitian ini kematangan vokasional mempengaruhi 
motivasi berwirausaha. Ini terlihat dari thitung kematangan vokasional sebesar 4,600 > ttabel 

1,99834. Dengan  nilai signifikansi 0,000 < α = 0,05. Sehingga disimpulkan bahwa jika semakin 
tinggi kematangan vokasional siswa, maka semakin tinggi motivasi untuk berwirausaha.  

Untuk menjawab rumusan masalah yang kedua yaitu pengaruh efikasi diri terhadap motivasi 
berwirausaha. Dari hasil penelitian ini efikasi mempengaruhi motivasi berwirausaha. Ini terlihat dari thitung 
hasil studi sebesar 6,154 > ttabel 1,998. Dengan  nilai signifikansi 0,000 < α = 0,05. Sehingga disimpulkan 
bahwa jika semakin tinggi efikasi diri siswa, maka semakin tinggi motivasi untuk berwirausaha.  

Untuk menjawab hipotesis yang ketiga, yaitu terdapat pengaruh kematangan vokasional 
dan efikasi diri terhadap motivasi berwirausaha. Dari tabel diperoleh nilai Fhitung sebesar 29,661 
dengan nilai probabilitas (sig) sebesar 0,000. Nilai Fhitung (29,661) > Ftabel(3,14) sehingga dapat 
membuktikan bahwa terdapat pengaruh secara simultan kematangan vokasional dan efikasi diri 
terhadap motivasi berwirausaha siswa. Selanjutnya koefisien determinasinya R2 = 0,497 hal ini 
berarti motivasi berwirausaha siswa sebesar 49,7% ditentukan oleh kematangan vokasional dan 
efikasi diri, melalui persamaan regresi Y = 15,898 + 0,343 X1 + 0,568 X2 sedangkan sisanya 
(100%-49,7% = 50,3%)  merupakan kontribusi dari faktor-faktor lain. Hal ini berarti bahwa Ho 
ditolak dan Ha diterima atau terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kematangan 
vokasional dan efikasi diri terhadap motivasi berwirausaha pada siswa kelas XI SMK Negeri 8 
Muaro Jambi. 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab IV, maka dapat 
disimpulkan bahwa: 

1. Terdapatpengaruh yang signifikan kematangan vokasional (X1) terhadap motivasi 
berwirausaha (Y) pada siswa kelas XI SMK Negeri 8 Muaro Jambi. Dengan besaran 
pengaruh 0,508. Maka hal ini dapat dikatakan bahwa semakin baik kematangan 
vokasional akan mengakibatkan semakin tinggi motivasi berwirausaha. 

2. Terdapat pengaruh yang signifikan efikasi diri (X2) terhadap motivasi berwirausaha (Y) 
pada siswa kelas XI SMK Negeri 8 Muaro Jambi. Dengan besaran pengaruh 0,619.Maka 



hal ini dapat dikatakan bahwa semakin baik efikasi diri siswa akan mengakibatkan 
semakin tinggi motivasi berwirausaha. 

3. Terdapat pengaruh yang signifikan kematangan vokasional dan efikasi diri terhadap 
motivasi berwirausaha pada siswa kelas XI SMK Negeri 8 Muaro Jambi dengan 
perolehan Fhitung lebih besar dari Ftabel (Fhitung = 29,661 >Ftabel = 3,14). Maka hal ini dapat 
dikatakan bahwa semakin baik kematangan vokasional dan efikasi diri siswa akan 
mengakibatkan semakin tinggi motivasi berwirausaha. 

Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai 
berikut: 

1. Bagi guru 
Hendaknya selalu membantu siswa dalam upaya meningkatkan kematangan vokasional 
dan efikasi diri guna meningkatkan motivasi berwirausaha siswa untuk mewujudkan 
peserta didik yang benar-benar terampil dan inovatif. 

2. Bagi sekolah  
Hendaknya pihak sekolah lebih memperhatikan kebutuhan yang diperlukan oleh siswa 
untuk turut serta melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab dan 
disiplin dalam belajar. Pihak sekolah juga hendaknya membimbing serta memberikan 
pengarahan kepada siswa dengan tujuan agar dalam kegiatan pembelajaran disekolah 
lebih efektif dan efisien yang nantinya peserta didik dapat belajar secara maksimal. 

3. Bagi siswa  
Siswa diharapkan agar dapat menyadari bahwa berwirausaha merupakan suatu peluang 
bisnis yang mampu membuka lapangan pekerjaan untuk diri sendiri maupun orang lain, 
dandapat meningkatkan kematangann vokasional serta efikasi diri siswa dalam studi agar 
meningkat keinginan untuk berwirausaha. 

4. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk: 
a. Memilih subjek penelitian dengan karakteristik yang berbeda. 
b. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik, maka perlu menambah dan 

memperluas indikator yang lengkap akan tercermin dalam kuisioner, sehingga dapat 
mempermudah responden dalam menjawab setiap pernyataan yang diajukan. 

c. Selain kedua variabel independen dalam penelitian ini, yakni kemtangan vokasional 
dan  efikasi diri, masih banyak faktor lain yang mempengaruhi motivasi berwirausaha 
siswa. Oleh sebab itu, penulis menyarankan kepada peneliti lain yang meneliti 
permasalahan yang sama, agar menggunakan dan atau menambah variabel yang lain 
sehingga hasil penelitian-penelitian yang serupa akan memberikan informasi ilmiah 
yang lengkap, mendalam dan teruji yang pada akahirnya akan dapat memberikan 
sumbangan di dalam memajukan kepentingan bidang akademik atau dalam 
pengembangan ilmu pengetahuan. 
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