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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Peneliti melakukan uji normalitas dan uji linearitas terhadap 

data yang sudah diperoleh sebelum dilakukan analisa data. 

1. Uji Asumsi 

a. Uji Normalitas 

1) Intensi Berwirausaha 

Uji normalitas pada skala intensi berwirausaha 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan nilai K-

S-Z sebesar 0,888 dengan nilai p sebesar 0,409 (p>0,05) 

yang berarti bahwa distribusi penyebaran item normal. 

Hasil uji normalitas selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran E – 1. 

2) Adversity Quotient 

Uji normalitas pada skala adversity quotient 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan nilai K-

S-Z sebesar 0,752 dengan nilai p sebesar 0,624 (p>0,05) 

yang berarti bahwa distribusi penyebaran item normal. 

Hasil uji normalitas selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran E -1. 

b. Uji Linearitas 

Hasil uji linearitas menunjukkan adanya hubungan 

yang linier antara variabel X ( Adversity Quotient ) dan
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variabel Y ( Intensi Berwirausaha ) dengan Flinear = 16,516 

dan nilai p = 0,000 ( p < 0,05 ). Hasil uji linearitas dapat 

dilihat pada lampiran E -2. 

 

2. Uji Hipotesis 

Hasil dari analisa data dengan teknik korelasi Product 

Moment dari Pearson menunjukkan adanya hubungan positif 

yang sangat signifikan antara adversity quotient dengan intensi 

berwirausaha. Hal ini dibuktikan dengan rxy = 0,561 dengan nilai 

p = 0,000 ( p < 0,01 ). Hasil uji hipotesis selengkapnya dapat 

dilihat di lampiran F. 

 

3. Analisis Tambahan 

Peneliti melakukan analisa tambahan untuk mengetahui 

gambaran intensi berwirausaha yang dimiliki oleh subjek. Aspek 

demografis yang dijadikan perbandingan oleh peneliti adalah 

jenis kelamin.  

Melalui perhitungan statistik tambahan diketahui tidak ada 

perbedaan intensi berwirausaha pada laki-laki dan perempuan. 

Hal ini diketahui dari nilai t hitung = 0,262 (p > 0,05).  

Hasil statistik tambahan selengkapnya dapat dilihat di 

lampiran G. 
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B. Pembahasan 

Berdasarkan uji hipotesis dengan menggunakan teknik Korelasi 

Product Moment dari Pearson diperoleh bahwa hipotesis yang 

diajukan oleh peneliti diterima yaitu “Ada hubungan positif antara 

adversity quotient dengan intensi berwirausaha” di mana 

berdasarkan hasil hitungan, hubungan antara variabel Adversity 

Quotient dan variabel Intensi Berwirausaha ialah hubungan positif 

yang sangat signifikan. Hal ini dibuktikan dengan nilai rxy = 0,561, p 

< 0,01 artinya bahwa Semakin tinggi adversity quotient maka 

semakin kuat intensi berwirausaha. Sebaliknya semakin rendah 

adversity quotient maka semakin lemah intensi berwirausaha.  

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa sumbangan 

efektif adversity quotient terhadap intensi berwirausaha ialah 31,47 

% sedangkan sisanya yaitu 68,53 % dipengaruhi oleh faktor lain 

yang tidak diteliti seperti sifat-sifat personal, lingkungan keluarga,  

lingkungan sosial ekonomi, dukungan lingkungan dan dukungan 

sosial. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Wijaya (2007) di 

SMKN 7 Yogyakarta yang menemukan bahwa adversity quotient 

dalam diri seseorang memiliki hubungan dengan intensi 

berwirausaha, yang mana seseorang dengan adversity quotient tinggi 

akan memiliki kemampuan untuk menangkap peluang usaha karena 

memiliki kemampuan menanggung resiko, orientasi pada peluang/ 

inisiatif, kreativitas, kemandirian dan  pengerahan sumber daya. 
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Dengan demikian, seseorang yang memiliki adversity quotient tinggi 

akan lebih mudah menjalani profesi sebagai seorang wirausahawan.  

Hasil penelitian ini juga mendukung temuan penelitian Fradani 

(2016) di SMKN Bojonegoro. Fradani (2016) mengemukakan bahwa 

dengan memiliki adversity quotient, siswa dapat menjadi lebih 

kreatif, bertanggungjawab, mandiri dan bekerja keras. Hal-hal inilah 

yang menjadi sebagian karakteristik untuk menjadi seorang 

pengusaha. Apabila seseorang memiliki adversity quotient yang 

rendah mereka cenderung tidak memiliki sifat-sifat tersebut sehingga 

dapat melemahkan niat seseorang untuk berwirausaha. 

Adversity quotient merupakan suatu hal yang penting, terutama 

saat seseorang memiliki niatan (intensi) untuk membuka sebuah 

usaha mandiri. Adversity quotient memberitahu sejauh mana 

seseorang dapat mengatasi kesulitan yang dihadapi saat membuka 

sebuah usaha. Apakah dengan adanya kesulitan menjadikan 

seseorang termotivasi untuk memperbaiki diri atau malah 

menjadikan alasan seseorang untuk mundur (Firmansyah, dkk., 

2016, h.52). Hasil penelitian terhadap variabel adversity quotient 

diperoleh mean empirik sebesar 35,00 dengan standar deviasi 

sebesar 4,466 sedangkan mean hipotetiknya sebesar 30. Nilai mean 

empirik masuk dalam kategori sedang cenderung tinggi sehingga 

dapat disimpulkan bahwa subjek memiliki adversity quotient yang 

sedang cenderung tinggi.  

Peneliti sempat melakukan wawancara dengan beberapa subjek 

penelitian. Berdasarkan wawancara, diketahui adversity quotient 
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subjek terbentuk karena selama perkuliahan subjek pernah mengikuti 

kegiatan praktek yang berhubungan dengan wirausaha seperti Kuliah 

Kerja Usaha, sehingga subjek bisa belajar secara langsung tentang 

kegiatan usaha dan belajar mengidentifikasi peluang yang ada di 

sekitarnya.  

Intensi berwirausaha menjadi prediktor terbaik bagi perilaku 

entrepreneurial seseorang dan oleh karenanya dapat dijadikan 

sebagai pendekatan dalam mengkategorikan entrepreneur dengan 

non-entrepreneur (Indarti & Rostiani, 2008, h.4). Hasil penelitian 

terhadap variabel intensi berwirausaha diperoleh mean empirik 

sebesar 39,50 dengan standar deviasi sebesar 5,622 sedangkan mean 

hipotetiknya sebesar 35. Nilai mean empirik masuk dalam kategori 

sedang cenderung tinggi sehingga dapat disimpulkan bahwa subjek 

memiliki intensi berwirausaha yang sedang cenderung tinggi. Ada 4 

aspek yang digunakan dalam mengukur intensi berwirausaha yaitu 

desires, preferences, plans dan behavior expectancies. Aspek desires 

memiliki mean empirik sebesar 12,32 dan tergolong tinggi, aspek 

preferences memiliki mean empirik sebesar 8,74 dan tergolong 

sedang cenderung tinggi, aspek plans memiliki mean empirik 

sebesar 7,89 dan tergolong sedang cenderung tinggi, aspek behavior 

expectancie memiliki mean empirik sebesar 10,55 dan tergolong 

sedang cenderung tinggi. Jika ke-4 aspek tersebut dibandingkan 

dengan jumlah item valid, maka desires mendapati skor 3,08 lalu 

preferences mendapat skor 2,91 kemudian plans mendapat skor 2,63 

dan behavior expectancies mendapat skor 2,6375. Dari data tersebut 
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terlihat bahwa aspek plans menjadi aspek dengan skor terendah. 

Banyak subjek yang belum memiliki rencana tentang usahanya 

kelak. 

Dari hasil penelitian, diketahui intensi berwirausaha pada 

mahasiswa Program Studi Manajemen yang mengambil konsentrasi 

kewirausahaan adalah sedang cenderung tinggi. Selain itu, banyak 

mahasiswa yang belum memiliki rencana tentang usahanya kelak. 

Padahal seperti yang tertera di buku Program Studi Manajemen, 

konsentrasi kewirausahaan diselenggarakan untuk menghasilkan 

lulusan yang mampu dan siap menjadi wirausaha sehingga 

diharapkan mahasiswa terutama mahasiswa tingkat akhir memiliki 

intensi berwirausaha yang tinggi. Namun kenyataannya setelah 

dilakukan penelitian terhadap subjek yang merupakan mahasiswa 

tingkat akhir, didapati bahwa tingkat intensi berwirausahanya masih 

sedang cenderung tinggi. Hal ini sesuai dengan permasalahan yang 

diajukan pada pra penelitian, dimana intensi berwirausaha pada 

mahasiswa Program Studi Manajemen yang mengambil konsentrasi 

kewirausahaan cenderung kurang kuat. 

Berdasarkan hasil temuan diketahui tidak ada perbedaan intensi 

berwirausaha pada laki-laki dan perempuan. Hal ini mendukung 

penelitian dari Chairy (2011) yang menyatakan bahwa tidak ada 

perbedaan intensi berwirausaha antara laki-laki maupun wanita. 

Di Indonesia cukup banyak wanita yang bergerak dalam bidang 

bisnis, yang lebih dikenal dengan istilah Wanita Pengusaha 

Indonesia. Bahkan mereka mendirikan sebuah asosiasi, yang 
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dinamakan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI). Menurut 

data BPS (dalam Rahayu, 2017) jumlah Wanita Pengusaha Indonesia 

cukup besar dan mengalami peningkatan di tahun ini, yaitu sekitar 

14,3 juta orang. Naluri kewanitaan yang bekerja lebih cermat dan 

majunya dunia pendidikan merupakan faktor yang menunjang 

mengapa wanita banyak yang terjun ke dunia wirausaha. Selain itu, 

cukup banyak ragam jenis wirausaha yang bisa digeluti oleh wanita 

seperti bisnis jasa, pendidikan, konsultan dan public relations, 

membuat wanita memiliki intensi berwirausaha yang tidak berbeda 

dengan dengan laki-laki (Alma, 2011, h.44-47). 

Dalam pelaksanaan penelitian ini terdapat kelemahan, yaitu 

waktu pengisian skala penelitian bersamaan dengan masa Ujian 

Tengah Semester, sehingga ada beberapa subjek yang terlihat 

terburu-buru dalam mengisi skala penelitian. Namun hal itu tidak 

begitu berpengaruh terhadap hasil analisa validitas dan reliabilitas.


