
BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah explanatory research. Menurut Singarimbun dan

Efendi (1995) explanatory research adalah penelitian pengujian hipotesis.

Penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel-

variabel penelitian dan menguji hipotesis yang dirumuskan. Penelitian ini

dimaksudkan untuk mengetahui seberapa pengaruh variabel-variabel bebas

terhadap variabel terikatnya, serta mengetahui bagaimana hubungan itu terjadi.

3.2 Populasi dan Sampel

Menurut Arikunto (1996) populasi adalah keseluruhan subjek penelitian,

sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Populasi

dalam penelitian ini adalah anggota Koperasi Wanita Melati Lampung Utara.

Menurut Roscoe (1975) memberikan pedoman penentuan besarnya sampel

penelitian, yaitu jumlah sampel lebih besar dari 30 dan kurang dari 500 adalah

tepat untuk kebanyakan penelitian. Dalam penelitian multivariate (termasuk

analisis regresi berganda), ukuran sampel sebaiknya beberapa kali (lebih disukai

10 kali atau lebih) lebih besar dari jumlah variabel dalam studi. Berdasarkan

pendapat di atas, jumlah sampel yang dianalisis dalam penelitian ini minimal

memenuhi pedoman penentuan sampel oleh Roscoe, yaitu 80 orang (4 variabel x
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20). Adapun sampel dalam penelitian ini adalah anggota Koperasi Wanita Melati

yang berwirausaha.

Teknik yang digunakan untuk menentukan sampel penelitian adalah purposive

sampling. Pada prinsipnya purposive sampling memilih sampel dari kelompok

sasaran tertentu yang dianggap mampu memberikan informasi yang dibutuhkan

dan termasuk dalam kriteria tertentu. Mengingat sampel yang dibutuhkan harus

memenuhi satu kriteria, yaitu sampel merupakan anggota Koperasi Wanita Melati

yang berwirausaha, berdasarkan kriteria tersebut maka teknik purposive sampling

dianggap sesuai.

3.3 Definisi Konseptual Variabel

Menurut Indrianto dan Supomo (1999) pengertian konseptual adalah penjelasan

mengenai arti suatu konsep. Definisi ini menunjukkan bahwa teori merupakan

kumpulan construct atau konsep (concept), definisi (definition), dan proporsi

(proposition) yang menggambarkan suatu fenomena yang terjadi secara sistematis

melalui penentuan hubungan antara variabel.

1. Self-efficacy

Self-efficacy adalah keyakinan manusia pada kemampuan mereka untuk

melatih sejumlah ukuran pengendalian terhadap fungsi diri mereka dan

kejadian-kejadian di lingkungannya (Bandura, 2001), sedangkan apabila self-

efficacy diaplikasikan ke dalam dunia kerja, maka menurut Stajkovic &

Luthans (1998) adalah keyakinan seseorang tentang kemampuannya untuk

mengerahkan motivasi, sumber daya kognitif dan tindakan yang diperlukan

untuk berhasil melaksanakan tugas dan dalam konteks tertentu. Self-efficacy
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dikembangkan atau diturunkan melalui satu atau lebih dari kombinasi empat

sumber, yaitu pengalaman-pengalaman tentang penguasaan (mastery

experiences), pemodelan sosial (social modeling), persuasi sosial (social

persuasion), dan kondisi fisik serta emosi (physical and emotional states)

2. Locus of control

Locus of control adalah tingkat di mana individu yakin bahwa mereka adalah

penentu nasib mereka sendiri. Teori ini menyatakan bahwa pilihan-pilihan

yang dijatuhkan individu berasal dari berbagai potensi perilaku yang

mungkin atau tersedia baginya (Robbins 1996), sementara self concept

adalah gambaran yang dimiliki seseorang tentang dirinya sendiri. Menurut

Kustini (2005) mengungkapkan bahwa Locus of control adalah salah satu

aspek kepribadian yang dimiliki oleh setiap individu, yang pada dasarnya

menunjukkan pada keyakinan individu mengenai sumber penyebab dari

peristiwa-peristiwa yang terjadi pada dirinya. Ada tiga indikator yang

digunakan untuk mengukur locus of control dalam penelitian ini, yaitu usia,

lingkungan yang dihadapi, dan pelatihan.

3. Self concept

Hurlock dalam Ritandiyono & Retnaningsih (2005) menyatakan bahwa

konsep diri adalah gambaran yang dimiliki seseorang tentang dirinya. Self

concept merupakan pandangan menyeluruh tentang diri sendiri baik

mengenai karakteristik kepribadian, nilai-nilai kehidupan, prinsip hidup,

moralitas, kelemahan, potensinya yang terbentuk dari pengalaman dan

interaksinya dengan orang lain yang dapat membantu seseorang atau individu
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dalam mengaktualisasikan diri secara bebas dan bertanggungjawab dalam

mencapai suatu tujuan seperti apa yang diharapkan. Terdapat tiga element

yang digunakan untuk mengukur self concept dalam penelitian ini, yaitu

peran orang tua, peran faktor social, dan belajar

4. Minat berwirausaha

Santoso (1939) menegaskan minat berwirausaha adalah keinginan,

ketertarikan serta kesediaan untuk bekerja keras atau berkemauan keras untuk

berdikari atau berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa merasa takut

dengan resiko yang akan terjadi, serta senantiasa belajar dari kegagalan yang

dialami. Minat berwirausaha adalah kecenderungan hati dalam diri subyek

untuk tertarik menciptakan suatu usaha yang kemudian mengorganisir,

mengatur, menanggung risiko dan mengembangkan usaha yang

diciptakannya tersebut. Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur

minat wirausaha yang terdiri dari faktor intrinsik (kebutuhan akan

pendapatan, harga diri, dan perasaan senang), dan faktor ekstrinsik

(lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan peluang).

Dalam penelitian ini hubungan self efficacy, locus of control dan, self concept

terhadap minat berwirausaha lebih ditekan mengenai bagaimana menumbuhkan

mental seseorang untuk menjadikan berwirausaha sebagai sebuah tantangan

berdasar pada diri mereka sendiri. Dalam hal ini juga dinilai bagaimana keyakinan

seorang individu pada diri mereka sendiri dalam memulai berwirausaha, serta

bagaimana kecocokan seorang individu menggambarkan diri mereka sendiri
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3.4 Definisi Operasional Variabel

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

Variabel Sub Variabel Indikator Item

Variabel
Dependen

Minat
Berwirausaha
(Y)

1. Faktor
intrinsik

1. Kebutuhan
akan
pendapatan

2. Harga diri
3. Perasaan

senang

1. Pemenuhan kebutuhan hidup
2. Perasaan gengsi
3. Menghindari ketergantungan

terhadap orang lain
4. Keinginan berwirausaha
5. kepuasan berwirausaha
6. Bercerita tentang usaha yang

dijalankan
1. Faktor

ekstrinsik
1. Lingkunga

n keluarga
2. Lingkunga

n
masyarakat

3. Peluang

1. Dorongan dari keluarga
2. Kondisi masyarakat yang

medukung
3. Kesempatan membuka usaha

Variabel
Independen

Self
Efficacy(X1)

1. Pengalaman-pengalaman
tentang penguasaan
(mastery experiences)

2. Pemodelan sosial (social
modeling)

3. Persuasi sosial (social
persuasion)

4. Kondisi fisik dan emosi
(physical and emotional
states)

1. Keberhasilan berdasarkan
pengalaman berwirausaha

2. Pengamatan keberhasilan
orang lain

3. Dorongan verbal
4. Coaching
5. Penyediaan performance

feedback
6. Besarnya rasa takut
7. Kecemasan yang kuat

Locus Of
Control (X2)

1. Usia
2. Lingkungan yang dihadapi
3. Pelatihan

1. Berkurangnya rasa
ketergantungan

2. Persaingan dalam memulai
usaha

3. Persaingan dalam
mempertahankan usaha

4. Merasa yakin karena telah
mengikuti pelatihan
kewirausahaan

Self Concept
(X3)

1. Peran orang tua
2. Peran faktor social
3. Belajar

1. Integritas keluarga
2. Tenggang rasa yang tinggi

dalam keluarga
3. Struktur sosial
4. Status sosial
5. Perubahan psikologis

Sumber: Dikembangkan dari Firda (2011)
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3.5 Deskripsi data

a. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif.

Data kuantitatif dalam penelitian ini diperoleh dengan cara membagikan

kuisioner atau angket kepada responden.

b. Sumber data

1). Data primer

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer.

Data primer menurut Kuncoro (2003) adalah data yang dikumpulkan

dari sumber-sumber asli, data yang diperoleh penulis langsung melalui

kuisioner yang dibagikan kepada pengurus dan anggota Koperasi

Wanita Melati Lampung Utara. Kuisioner tersebut berisi pertanyaan

mengenai Analisis self-efficacy, locus of control, dan self concept

terhadap minat berwirausaha.

2). Data sekunder

Data sekunder menurut Kuncoro (2003) adalah data yang telah

dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder ini diperoleh melalui

studi pustaka, internet, majalah, dan tabloid.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Kuesioner

Pada penelitian ini penulis mengunakan kuesioner sebagai alat untuk

mengumpulkan data. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data

yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau
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pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya Sugiyono (2006).

Metode ini dilakukan dengan cara memberi sejumlah pertanyaan atau

pernyataan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian kepada

pengurus dan anggota Koperasi Wanita Melati Lampung Utara sebagai

sampel penelitian sehingga memperoleh data yang akurat.

3. Observasi

Adalah data yang diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung

pada pihak pengurus dan anggota Koperasi Wanita Melati Lampung

Utara.

4. Studi Dokumentasi

Menurut Arikunto (1996) teknik dokumentasi yaitu “mencari data

mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat

kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya”. Metode

wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data tambahan yang

mendukung data primer.

3.7 Skala Pengukuran Data

Dalam pengukurannya, variabel ini menggunakan skala Likert dimana skala ini

meminta responden untuk mengindikasi derajat persetujuan atau ketidaksetujuan

dari sekumpulan pertanyaan yang telah dibuat oleh penulis. Responden diminta

menyatakan “setuju” atau “tidak  setuju” untuk setiap pertanyaaan yang berbentuk

kalimat. Jawabannya diberi nilai-nilai yang mencerminkan secara konsisten sikap

responden. Nilai total seluruh pertanyaan dihitung untuk setiap responden

(Kinnear and Taylor, 1997). Skala Likert memiliki beberapa keuntungan, yaitu
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mudah untuk disusun dan responden mudah memahami bagaimana menggunakan

skala tersebut. Dalam Skala likert setiap jawaban diberi bobot tertentu yaitu:

Tabel 3.2
Instrumen Skala Likert

No. Alternatif Jawaban Skor
1 Sangat Setuju (SS) 1
2. Setuju (S) 2
3. Netral (N) 3
4. Kurang Setuju (KS) 4
5. Tidak Setuju Sekali (TSS) 5

Sumber: Sugiyono (2006)

3.8 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan pada waktu peneliti

menggunakan metode pengumpulan data. Menurut Sugiyono (2006) instrumen

penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian.

Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuisioner, yaitu

daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden berkenaan dengan informasi

mengenai Analisis self efficacy, locus of control dan, self concept terhadap minat

berwirausaha kepada pengurus dan anggota Koperasi Wanita Melati Lampung

Utara.

3.9 Validitas dan Reliabilitas

Tujuan yang ingin dicapai dalam validitas dan reliabilitas adalah untuk menguji

setiap pertanyaan yang ada dalam kuesioner, apakah isi dari butir–butir

pertanyaan tersebut telah valid (sahih) dan reliable (andal). Jika butir-butir

pertanyaan telah valid dan reliable, berarti butir–butir pertanyaan dalam

kuesioner tersebut telah siap dipergunakan untuk mengukur faktor–faktor.

Langkah berikutnya adalah menguji apakah faktor–faktor tersebut telah valid
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untuk mengukur hubungan yang ada. Pertama, analisis dimulai dengan menguji

validitas lebih  dahulu, baru kemudian diikuti oleh uji reliabilitas. Jadi apabila

ditemukan sebuah butir yang tidak valid maka harus dibuang dan butir–butir

pertanyaan yang sudah valid baru kemudian bersama–sama diukur reliabilitasnya.

3.9.1 Uji Validitas

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapat data

(mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk

mengukur apa yang seharusnya diukur Sugiyono (2006). Uji validitas dapat

digunakan dengan cara menghitung korelasi secara parsial dari masing-masing

kuisioner dengan total skor variabel yang diteliti. Jika hasil variabel menunjukan

nilai signifikan ≤ 5%, maka item-item pertannyaan tersebut dinyatakan valid dan

dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. Menurut Sugiyono (2006) jika

didapat koefisien korelasi ≤ 0,3 dan signifikan (p<0,05), maka instrumen

dinyatakan valid.

.................... 3.1

Dimana:

R xy = koefisien korelasi

Xi = skor pertanyaan ke-i

Y = skor total dari item pertanyaan

N = Jumlah responden

Berikut hasil uji validitas untuk setiap item dari setiap variabel:
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Tabel 3.3 Pengujian Validitas

Item r Hitung r Tabel Keterangan

SE1 0.379 0.217 Valid

SE2 0.529 0.217 Valid

SE3 0.587 0.217 Valid

SE4 0.431 0.217 Valid

SE5 0.408 0.217 Valid

SE6 0.238 0.217 Valid

SE7 0.326 0.217 Valid

LOC1 0.218 0.217 Valid

LOC2 0.863 0.217 Valid

LOC3 0.899 0.217 Valid

LOC4 0.881 0.217 Valid

SC1 0.406 0.217 Valid

SC2 0.632 0.217 Valid

SC3 0.365 0.217 Valid

SC4 0.538 0.217 Valid

SC5 0.462 0.217 Valid

MB1 0.580 0.217 Valid

MB2 0.391 0.217 Valid

MB3 0.290 0.217 Valid

MB4 0.386 0.217 Valid

MB5 0.220 0.217 Valid

MB6 0.531 0.217 Valid

MB7 0.506 0.217 Valid

MB8 0.580 0.217 Valid

MB9 0.506 0.217 Valid
Sumber: Hasil Penelitian (2013)

3.9.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan

sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik, Arikunto

(1996). Reliabilitas menunjukan konsistensi dan stabilitas dari suatu skor (skala

pengukuran). Jika hasil variabel menunjukan nilai signifikan 0,6 atau diatasnya

maka item-item pertanyaan tersebut dikatakan reliabel dan dapat digunakan untuk
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analisis selanjutnya. Uji reliabilitas yang digunakan adalah metode Alpha

Cronbach, karena mempunyai teknik pengujian yang paling populer dan

menunjukan indeks konsistensi reliabilitas yang sangat sempurna.

Rumus :

................................................................................ 3.2

Keterangan :

α   =  koefisien reliabilitas alpha

k   =  jumlah item

Sj  =  varians responden untuk item I

Sx =  jumlah varians skor total

Suatu instrumen dapat dikatakan reliabel apabila memiliki koefisien reliabilitas

sebesar ≥ 0,6 Sugiyono (2006).

Tabel 3.4 Pengujian Reliabilitas

Variabel Nilai Alpha Keterangan
Self Efficacy 0.618 Reliabel
Locus Of Control (LOC) 0.792 Reliabel
Self Concept 0.642 Reliabel
Minat Berwirausaha 0.675 Reliabel
Sumber: Hasil Penelitian (2013)

3.10 Teknik Analisa Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses penyerderhanaan data ke dalam

bentuk yang mudah di baca dan diinterprestasikan. Analisis data yang digunakan

adalah sebagai berikut:

α = 
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jS

k

k
2

2

1
1
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3.10.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan data penelitian, seperti

lokasi penelitian, data responden yang diteliti beserta distribusi item dari masing-

masing variabelnya yang ditabulasikan dalam bentuk tabel untuk kemudian

dibahas secara deskriptif. Tolak ukur dari pendeskripsian itu adalah dengan

pemberian angka, baik dalam jumlah maupun persentase.

3.10.2 Analisis Regresi Liniear Berganda

Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah analisis linier berganda.

Penggunaan analisis regresi berganda karena pada penelitian ini memiliki 3 variabel

independent. Berikut ini adalah persamaan regresi berganda yang digunakan:

......................................... 3.3

Keterangan:

Y = minat berwirausaha

α = konstanta

ßi = Koefisien regresi dan variabel bebas

X1 = self efficacy

X2 = locus of control

X3 = self concept

i = kesalahan estimasi

Suatu perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji

statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah di mana H0 ditolak). Sebaliknya

tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah di mana H0
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diterima. Dalam penelitian ini pengujian-pengujian statistik diolah menggunakan

Statistical Package for Social Science (SPSS).

3.10.3 Pengujian Asumsi Klasik

Untuk mendapatkan model regresi yang baik harus terbebas dari penyimpangan

data yang terdiri dari multikolonieritas, heterokedastisitas, dan normalitas

Ghozali (2001). Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah model

estimasi telah memenuhi kriteria ekometrik dalam arti tidak terjadi

penyimpangan yang cukup serius dari asumsi-asumsi yang diperlukan.

1) Uji nomalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam modal regresi,

variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal

atau tidak. Model regresi yang baik memiliki distribusi data normal atau

mendekati normal. Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas adalah

dengan melihat histrogram yang membandingkan antara data observasi

dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Model regresi yang baik

adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Artinya

kriteria berdistribusi normal apabila tampilan grafiknya menunjukkan pola

penyebaran di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal.

Ghozali (2001)

Pengujian asumsi ini dilakukan dengan melihat Normal P-P Plot of

Regression Standardized Residual yang berguna untuk menguji apakah

residual modal regresi memiliki distribusi normal atau tidak. Model yang

baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Dasar
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pengambilan keputusannya adalah:

a) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

b) Jika data menyebar jauh dan garis diagonal dan atau tidak mengikuti

arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi

normalitas (Santoso, 2004).

2) Heteroskesdastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi

terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke

pengamatan lain yang tetap. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi

heterokedastisitas. Cara yang digunakan dalam pengujian ini adalah dengan

analisa grafik plot regresi antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED)

dengan residualnya (SRESID). Deteksi ada tidaknya heterokedastisitas dapat

dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot

antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah

diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya)

yang telah di Studentized. Dasar pengambilan keputusannya adalah (Santoso,

2004):

a) Jika ada pola tertentu seperti titik-titik (point-point) yang ada

membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang) maka telah

terjadi heterokedastisitas.
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b) Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan

dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heterokedastisitas.

3) Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi

ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Dalam penelitian ini

teknik yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas di

dalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan Variance inflation

factor (VIF), nilai tolerance yang besarnya diatas 0.1 dan nilai VIF dibawah

10 menunjukkan bahwa tidak ada multikolonieritas diantara variabel

bebasnya (Priyatno, 2008).

3.10.4 Pengujian Hipotesis

1) Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi konstanta dari setiap variabel

independen. Dengan rumus sebagai berikut Sugiyono (2006):

t= .................................................................... 3.5

Keterangan:

r = korelasi parsial yang ditemukan

n = jumlah sampel

t = t hitung yang selanjutnya dikonsultasikan dengan t table

Hipotesis yang diajukan adalah:

- H0: Koefisien regresi tidak signifikan.

21

2

r

nr
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- Ha: Koefisien regresi signifikan.

Pengujian ini dilakukan dengan tingkat kepercayaan 95% dan tingkat

kesalahan 5% dengan df=(n-k-1). Dasar pengambilan keputusannya yaitu:

a) - Jika t hit < t tab maka H0 diterima dan Ha ditolak.

- Jika t hit > t tab maka H0 ditolak dan Ha diterima.

b) - Jika probabilitas > 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak.

- Jika probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima

2) Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh antara semua variabel

independen  terhadap variabel dependen secara simultan. Uji statistik F pada

dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang digunakan

berpengaruh secara bersama-sama terhadap satu variabel dependen (Ghozali,

2005). Pengujian ini dilakukan dengan uji F pada tingkat keyakinan 95% dan

tingkat kesalahan analisis (α) = 5% derajat bebas pembilang df1=(k-l) dan

derajat bebas penyebut df2=(n-k), k merupakan banyaknya parameter

(koefisien) model regresi linier dan n merupakan jumlah pengamatan.

Menurut Santoso (2004) nilai F dapat dirumuskan sebagai berikut:

F  =
R2k

l-R2/n-k-l
…………………………………………………3.6

Keterangan:

n : jumlah sampel

k : jumlah variabel
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R2 : koefisien determinasi

Pengujian dengan uji F atau F test yaitu membandingkan antara F hitung

dengan F tabel. Uji ini dilakukan dengan syarat:

a. Jika F hitung < F tabel, maka H0 diterima. Artinya semua variabel

independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap

variabel dependen.

b. Jika F hitung > F tabel, maka H0 ditolak. Artinya semua variabel

independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap

variabel dependen.

Pengujian juga dapat dilakukan melalui pengamatan signifikansi F pada

tingkat α yang digunakan (penelitian ini menggunakan tingkat α sebesar

5%). Analisis didasarkan pada perbandingan antara nilai signifikan F dengan

nilai signifikansi 0,05, di mana syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

a. Jika signifikansi F > 0,05, maka H0 diterima.

b. Jika signifikansi F < 0,05, maka H0 ditolak.

3) Uji R2

Langkah awal yang ditemukan pada analisis regresi adalah koefisien korelasi

yang menunjukkan korelasi atau hubungan antara variabel dependen dengan

variabel independennya. Korelasi (r) adalah hubungan keterikatan antara dua

atau lebih variabel. Hasil korelasi positif mengartikan bahwa makin besar

nilai variabel 1 menyebabkan makin besar pula nilai variabel 2. Korelasi

negatif mengartikan bahwa makin besar nilai variabel 1 makin kecil variabel

2. Sedangkan korelasi nol mengartikan bahwa tidak ada atau tidak
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menentunya hubungan dua variabel Interpretasi dari nilai koefisien korelasi

dapat dilihat pada tabel 4 berikut:

Tabel 3.5

Pedoman Interpretasi Terhadap Koefisien Korelasi

Interval Koefisien Tingkat Hubungan
0,000-0,199 Sangat rendah
0,200-0,399 Rendah
0,400-0,599 Sedang
0,600-0,799 Kuat
0,800-1,000 Sangat kuat

Sumber: Sugiono (2006).

Berdasarkan nilai korelasi tersebut, ditemukan nilai koefisien determinasi

(R2) yang merupakan pengkuadratan dari nilai korelasi. Uji R2 (koefisien

determinasi) digunakan untuk menunjukkan besarnya kontribusi variabel

independen terhadap variabel dependen Nurgiyantoro (2000). R2 dapat

dirumuskan sebagai berikut:

R2 = ................ 3.4

Keterangan:

b1 = Koefisien Regresi Variabel Self Efficacy

b2 = Koefisien Regresi Variabel Locus Of Control

b3 = Koefisien Regresi Variabel Self Concept

X1 = Self Efficacy

X2 = Locus Of Control

X3 = Self Concept

y = Minat Berwirausaha
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