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ABSTRAK

HANA YUTIKA PRATIVI.Pengaruh Efikasi Diri dan Hail Belajar
Kewirausahaan Terhadap Motivasi Berwirausaha pada Siswa Kelas XI Jurusan
Akuntansi SMK Negeri 51 Jakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
2015.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh efiksi diri dan hasil belajar

kewirausahaan terhadap motivasi berwirausaha sisiswa kelas XI Jurusan

Akuntansi SMK Negeri 51 Jakarta, baik secara parsial maupun secara simultan.

Penelitian ini menggunakan metode survey dengan pendekatan korelasi.

Pengumpulan data menggunakan teknik pencatatan dokumen, wawancara dan

kuesioner. Populasi terjangkau dalam penelitian ini adalah  siswa kelas XI Jurusan

Akuntansi di SMK Negeri 51 Jakarta yang berjumlah 69 orang siswa dengan

sampel 58 orang siswa. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear

berganda, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis yang terdiri atas uji t dan uji F.

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa ada pengaruh secara parsial

antara efikasi diri dengan motivasi berwirausaha. Dapat dilihat dari hasil analisis

data yang menunjukkan nilai thitung sebesar 3,822 lebih besar dari ttabel sebesar

2,004. Hasil belajar kewirausahaan secara parsial juga terdapat pengaruh terhadap

motivasi berwirausaha, hal ini dilihat dari hasil analisis data yang menunjukkan

nilai thitung sebesar 4,733 lebih besar dari ttabel sebesar 2,004.  Secara simultan ada

pengaruh antara kebiasaan belajar dan lingkungan keluarga terhadap hasil belajar.

Dapat dilihat dari hasil analisis data yang menunjukkan nilai Fhitung sebesar 16,316

lebih besar dari nilai Ftabel sebesar 3,16.Terdapat pengaruh yang positif dan berarti

antara efikasi diri dan hasil belajar kewirusahaan dengan motivasi berwirausaha

dengan koefisien korelasi ganda 0,610 dengan demikian, hipotesis penelitian

diterima, selanjutnya diketahui koefisien determinasi (R2) sebesar 37,2%.

Kata kunci: motivasi berwirausaha, efikasi diri, dan hasil belajar
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ABSTRACT

HANA YUTIKA PRATIVI. The Influence Of Self Efficacy And Learning
Outcomes Of Entrepreneurship For Entrepreneurial Motivation In Class Xi
Accounting Smk Negeri 51 Jakarta. Faculty of Economy State University of
Jakarta. 2015.

This research purpose is to find out the influence of self efficacy and learning
outcome of entrepreneurship to entrepreneurial motivation in Class XI
Accounting SMK Negeri 51 Jakarta. This type of research is survey, with
correlational approach. Data recording, interview and questionnaire are
research technique. Total population in this study were 69 students with a sample
of 58 students of XI accounting class in SMK Negeri 51 Jakarta. The data
analysis technique used was multiple linear regression, classic assumption test,
and the hypothesis test consist of t-test and F-test. Based on the analysis of the
data found that there was a partial effect between self efficacy toward
entrepreneurial motivation. Can be seen from the results of data analysis showed
tcount 3,822 ttable greater than 2,004. Meanwhile, the partial use of learning
outcome of entrepreneurship are affected by entrepreneurial motivation, it is seen
from the results of data analysis showed tcount 4,733 ttable greater than 2,004.
Simultaneously there is influence of self efficacy and learning outcome of
entrepreneurship to entrepreneurial motivation. Can be seen from the results of
data analysis showed Fcount value of 16,316 is greater than the value of 3.16 Ftable.
There was a significant positive influence of self efficacy and learning outcome of
entrepreneurship to entrepreneurial motivation of students on the subjects of
accounting introduction with R for 0,610 and determination coefisien for (R)2 was
37,2%.

Keyword: entrepreneurial motivation, self efficacy, and learning outcome
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