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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Uji Asumsi 

Sebelum dilakukan uji hipotesis, sebelumnya dilakukan uji 

asumsi data hasil penelitian tersebut, yang meliputi uji normalitas dan 

linieritas. Perhitungan uji asumsi menggunakan alat bantu komputer 

program Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) Windows 

Release versi 11.5. Hasilnya sebagai berikut : 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah sampel 

berasal dari populasi, yang diketahui dari sebaran data berdistribusi 

normal atau tidak. Teknik yang digunakan untuk uji normalitas 

adalah Kolmogorov-Smirnov. Pedoman yang digunakan untuk 

mengetahui suatu distribusi data normal atau tidak dapat dilihat dari 

tingkat signifikasi atau probabilitasnya. Apabila tingkat signifikasi 

atau nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka dapat dikatakan 

distribusi data sampel adalah normal, dan sebaliknya lebih kecil dari 

0,05 maka dapat dikatakan distribusi sampel data tidak normal 

(Santoso, 2002, h.169).  Hasil uji normalitas sebagai berikut : 

a.  Pengujian data variabel motivasi berwirausaha pada mahasiswa 

diperoleh nilai uji Kolmogorov Smirnov Z sebesar 1,105 

(p>0,05). Hal ini berarti bahwa variabel motivasi berwirausaha 

pada mahasiswa memiliki distribusi data normal. Perhitungan 

dari uji normalitas ini dapat dilihat pada lampiran D 
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b. Pengujian data variabel persepsi terhadap pelaku wirausaha 

diperoleh nilai uji Kolmogorov Smirnov Z sebesar 0,618 

(p>0,05). Hal ini berarti bahwa variabel persepsi terhadap pelaku 

wirausaha memiliki distribusi data normal. Perhitungan dari uji 

normalitas ini dapat dilihat pada lampiran D. 

 

2. Uji Linieritas 

Uji linieritas dilakukan untuk mengetahui apakah antara 

variabel bebas dengan variabel tergantung memiliki hubungan yang 

bersifat linier. Selanjutnya, pengujian dilakukan dengan 

menggunakan prosedur Curve Estimation pada teknik analisis 

regresi. Hasilnya diperoleh Flinier = 35,24 (p<0,05), yang berarti 

hubungan antara persepsi terhadap pelaku wirausaha dan data 

motivasi berwirausaha pada mahasiswa membentuk garis linier. 

Perhitungan dari uji linieritas ini dapat dilihat pada lampiran D 

 

B. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan product moment 

dari Pearson yang dihitung dengan menggunakan program komputer 

Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) Windows Release versi 

11.5. Hasil perhitungan tersebut diperoleh xyr = 0,632 (p<0,01), yang 

berarti ada hubungan positif antara persepsi terhadap pelaku wirausaha 

dengan motivasi berwirausaha pada mahasiswa. Semakin positif 

persepsi terhadap pelaku wirausaha maka semakin tinggi motivasi 

berwirausaha pada mahasiswa. Sebaliknya semakin negatif persepsi 
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terhadap pelaku wirausaha maka semakin rendah motivasi berwirausaha 

pada mahasiswa. Dengan demikian hipotesis yang diajukan diterima. 

Hasil uji hipotesis selengkapnya dapat dilihat pada lampiran E. 

 

C. Pembahasan 

Berdasarkan hasil uji hipotesis diketahui bahwa hipotesis 

diterima yaitu ada hubungan positif antara persepsi terhadap pelaku 

wirausaha dengan motivasi berwirausaha pada mahasiswa. Semakin 

positif persepsi terhadap pelaku wirausaha maka semakin tinggi 

motivasi berwirausaha pada mahasiswa. Sebaliknya semakin negatif 

persepsi terhadap pelaku wirausaha maka semakin rendah motivasi 

berwirausaha pada mahasiswa. Hal ini sesuai dengan pendapat Darmadi 

(2007, h.7) bahwa persepsi individu akan mempengaruhi motivasinya. 

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan pendapat Moekijat (2001, h. 42-

44) bahwa hasil persepsi individu mengenai suatu hal (pelaku 

wirausaha) akan mencegah atau memunculkan motivasi atau inspirasi. 

Persepsi terhadap pelaku wirausaha merupakan suatu proses 

pengorganisasian dan penginterprestasian mengenai individu yang 

memperoleh peluang dan menciptakan organisasi untuk mengejarnya 

(mengejar peluang). Hasil dari persepsi ini adalah pelaku wirausaha 

dianggap sebagai model, yaitu seseorang yang dianggap penting 

(significant others) atau bukan. Mahasiswa yang menjadi subjek dalam 

penelitian ini memiliki persepsi positif terhadap pelaku wirausaha yang 

dianggap sebagai significant others sehingga segala sikap dan tindakan 

pelaku wirausaha menjadi sumber inspirasi serta menimbulkan 
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dorongan untuk mengatur, mengarahkan dan memiliki tujuan kuat 

dalam berwirausaha. Sebaliknya, apabila mahasiswa memiliki persepsi 

negatif berarti pelaku wirausaha bukan dianggap sebagai significant 

others. Mahasiswa tersebut menjadi kurang konformis bahkan menjauhi 

segala sikap dan tindakan yang pada akhirnya menurunkan motivasi 

berwirausaha. Hal ini sesuai dengan pendapat Azwar (1995, h.32) 

bahwa persepsi akan mempengaruhi konformis atau searah terhadap 

sikap dan tindakan dari orang yang dianggap penting, serta menjadi 

sumber motivasi bagi individu untuk mencapai sesuatu, termasuk 

motivasi berwirausaha.  

Persepsi positif mengenai pelaku wirausaha ditunjukkan oleh 

mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dengan adanya 

penilaian yang tepat dan perasaan yang menyenangkan mengenai tujuan 

wirausaha, yaitu memperbaiki kualitas hidup, membuka lapangan 

pekerjaan, mendapatkan penghargaan, dan mengekspresikan ide atau 

gagasan. Seorang mahasiswa yang menilai baik pelaku yang memiliki 

visi jelas dan mampu merealisasikan visinya akan menjadi inspirasi bagi 

mahasiswa untuk memiliki hal yang sama. Mahasiswa tersebut akan 

mengamati dan mencontoh tindakan pelaku wirausaha tersebut, yang 

akhirnya menjadi pendorong bagi mahasiswa untuk melakukan tindakan 

yang diarahkan pada pencapaian yang sama seperti pelaku wirausaha. 

Selain menilai baik, ketika juga merasakan adanya tantangan dan 

kekaguman yang menunjukkan adanya perasaan positif mengenai 

karakter pelaku wirausaha tersebut. 
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Mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang 

memiliki persepsi positif mengenai pelaku wirausaha akan memiliki 

penilaian yang baik mengenai tindakan pelaku wirausaha yang 

menjalankan segala sesuatu (khususnya berkaitan dengan bisnis) secara 

cepat dan tepat. Mahasiswa tersebut akan menghargai tindakan tersebut, 

yang pada akhirnya menimbulkan keinginan pada mahasiswa untuk bisa 

bekerja secara cepat dan tepat pula. Selain itu pada mahasiswa yang 

memiliki persepsi positif mengenai pelaku wirausaha akan memiliki 

rasa kecewa ketika menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Hal tersebut 

akan menurunkan dorongan mahasiswa dalam berwirausaha.  

Mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang 

memiliki persepsi positif mengenai pelaku wirausaha akan menghargai 

tindakan bertanggung jawab dan semangat tidak mudah putus asa. Hal 

tersebut mendorong munculnya keinginan dari mahasiswa untuk 

mengatur, mengarahkan dan memiliki tujuan yang sama dengan pelaku 

berwirausaha. Dengan demikian, persepsi tersebut mendorong 

munculnya motivasi berwirausaha. 

Mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang 

memiliki persepsi positif terhadap pelaku wirausaha tidak akan menilai 

buruk mengenai tindakan pelaku wirasaha yang teliti, bahkan 

mengaguminya. Hal ini berbeda dengan mahasiswa yang memiliki 

persepsi negatif, tindakan pelaku wirausaha yang teliti dianggap sebagai 

perilaku keras kepala yang sulit dan menimbulkan konflik dengan orang 

lain sehingga membuat mereka merasa enggan untuk terjun sebagai 

pelaku wirausaha.  
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Selanjutnya pada hasil analisis data diperoleh Sumbangan Efektif 

(SE) 39,94%. Nilai tersebut memiliki arti bahwa pengaruh persepsi 

terhadap pelaku wirausaha terhadap motivasi berwirausaha pada 

mahasiswa relatif besar. Artinya persepsi terhadap pelaku wirausaha 

dapat digunakan untuk memprediksi motivasi berwirausaha pada 

mahasiswa secara adekuat. Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa 

masih ada faktor lain yang mempengaruhi motivasi berwirausaha pada 

mahasiswa sebesar 60,06% dan faktor-faktor tersebut, seperti 

kebutuhan, sikap, nilai, minat dan aspirasi. 

Penelitian ini tentunya juga tidak luput dari kelemahan-kelemahan, 

antara lain yaitu : 

1. Data try out alat ukur sekaligus sebagai data penelitian. Hal ini bisa 

menyebabkan muncul bias berkaitan dengan hasil penelitian, karena 

subjek mengerjakan skala yang masih dicemari dengan item-item 

yang tidak valid.  

2. Beberapa subjek kelihatan kurang berminat mengerjakan skala 

penelitian sehingga memungkinkan subjek menjawab tidak sesuai 

kondisi dirinya tetapi asal-asalan.  

3. Jumlah sampel relatif sedikit dan kurang merata di seluruh fakultas 

sehingga hasil penelitian belum mewakili seluruh mahasiswa 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang secara proporsional.  
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