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ABSTRAK 

ILHAM AFANDI, Pengaruh antara Norma Subjektif dan Locus of Control 

terhadap Intensi Berwirausaha pada Siswa SMK Negeri 25 di Jakarta. 

 

Penelitian dilakukan di SMK Negeri 25 Jakarta selama enam bulan dimulai dari 

bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2018. Tujuan dilakukannya penelitian ini 

adalah untuk mengetahui hubungan antara norma subjektif dan locus of control 

dengan intensi berwirausaha pada Siswa SMK Negeri 25 di Jakarta. Metode 

penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan korelasional, populasi 

diambil dari siswa SMK Negeri 25 Jakarta. Jumlah sampel sebanyak 114 

responden diambil dengan menggunakan teknik simple random sampling. 

Persamaan regresi yang dihasilkan adalah Ŷ = 16,392 + 0,747 X1 dan Ŷ = 28,042 

+ 0,504 X2. Uji persyaratan analisis yaitu menggunakan uji normalitas dan 

linieritas. Uji normalitas dengan uji Kolmogorov-Smirnov dengan tingkat 

signifikansi (α) = 5% atau 0,05 dan menghasilkan tingkat signifikansi bernilai 

sebesar 0,200. Karena tingkat signifikansi tersebut > 0,05 maka dapat disimpulkan 

bahwa data tersebut berdistribusi normal dan dapat digunakan dalam analisis 

selanjutnya. Kemudian dilakukan uji t dan dihasilkan Y atas X1 thitung = 8,319 dan 

ttabel = 1,65870, Y atas X2 thitung = 4,808 dan ttabel = 1,65870. Dapat disimpulkan 

bahwa koefisien korelasinya adalah positif dan signifikan. Koefisien determinasi 

Y atas X1 diperoleh sebesar 0,382 yang menunjukkan bahwa 38,2% variabel 

intensi berwirausaha ditentukan oleh norma subjektif dan koefisien determinasi Y 

atas X2 diperoleh sebesar 0,171 yang menunjukkan bahwa 17,1% variabel intensi 

berwirausaha ditentukan oleh locus of control. 

 

Kata kunci: Intensi Berwirausaha, Norma Subjektif, Locus of Control 
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ABSTRACT 

ILHAM AFANDI, Influence Between Subjective Norm and Locus Of Control 

with Entrepreneurial Intentions on Student 25 VHS in Jakarta. 

This research was conducted in 25 VHS Jakarta, for six months, starting from 

January to June 2018. The purpose of this study is to determine The Correlation 

Between Subjective Norm and Locus Of Control with Entrepreneurial Intentions 

on Student 25 VHS in Jakarta. The research method used is correlation approach, 

population used are student in 25 VHS Jakarta. The sampling technique used 

simple random sampling as many as 114 people. The resulting regression 

equation is 16,392 + 0,747 X1 and Ŷ = 28,042 + 0,504 X2. Test requirements 

analysis that estimates the error normality test regression of Y on X1 with 

Kolmogorov-Smirnov test with significance level (α) = 5% or 0,05 estimates 

significance equal to 0,200. Because the significance level is> 0.05 it can be 

concluded that the data is normally distributed and can be used. Then performed 

the test significance correlation coefficient using t test and the resulting tcount > 

ttable, Y on X1 tcount = 8,319 and ttable = 1,65870 and performed the test significance 

correlation coefficient using t test and the resulting tcount > ttable, Y on X2 tcount = 

4,808 and ttable = 1,65870. It can conclude that is possitive and significant. The 

coefficient of determination Y on X1 obtained by 0,382 indicating that, 38,2% 

variable entrepreneurial intentions is determined by subjective norm 0,382 and Y 

on X2 obtained by 0,171 indicating that, 17,1% variable entrepreneurial 

intentions is determined by locus of control. 

 

Keyword: Entrepreneurial Intentions, Subjective Norm, Locus of Control
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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu 

Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah Bacalah, dan Tuhanmulah 

yang maha mulia 

Yang mengajar manusia dengan pena, 

Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya (QS: Al-’Alaq 1-5) 

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan ? 

(QS: Ar-Rahman 13) 

Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu 

dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat 

(QS : Al-Mujadilah 11) 

Ya Allah, 

Waktu yang sudah kujalani dengan jalan hidup yang sudah menjadi takdirku, sedih, 

bahagia, dan bertemu orang-orang yang memberiku sejuta pengalaman bagiku, 

yang telah memberi warna-warni kehidupanku. Kubersujud dihadapan Mu, 

Engaku berikan aku kesempatan untuk bisa sampai 

Di penghujung awal perjuanganku 

Segala Puji bagi Mu ya Allah, 

 

Alhamdulillah..Alhamdulillah..Alhamdulillahirobbil’alamin.. 

Sujud syukurku kusembahkan kepadamu Tuhan yang Maha Agung nan 

Maha Tinggi nan Maha Adil nan Maha Penyayang, atas takdirmu telah kau 

jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar 

dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah 

awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku. 

 

Untuk ribuan tujuan yang harus dicapai, untuk jutaan impian yang akan dikejar, 

untuk sebuah pengharapan, agar hidup jauh lebih bermakna, hidup tanpa mimpi 

ibarat arus sungai. Mengalir tanpa tujuan. Teruslah belajar, berusaha, dan 

berdoa untuk menggapainya. 

Jatuh berdiri lagi. Kalah mencoba lagi. Gagal Bangkit lagi. 

Never give up! 

Sampai Allah SWT berkata “waktunya pulang” 

 

Hanya sebuah karya kecil dan untaian kata-kata ini yang dapat 

kupersembahkan kepada kalian semua,, Terimakasih beribu 

terimakasih kuucapkan.. 

Atas segala kekhilafan salah dan kekuranganku, 

kurendahkan hati serta diri menjabat tangan meminta beribu-ribu kata maaf 

tercurah. 

Skripsi ini kupersembahkan. -by” Ilham.
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KATA PENGANTAR 

       Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, 

sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul: “Pengaruh Antara 

Norma Subjektif dan Locus of  Control terhadap Intensi Berwirausaha pada Siswa 

SMK Negeri 25 Jakarta”. Ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan 

studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu pada 

Program Studi Pendidikan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana 

pendidikan pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Peneliti menyadari 

masih terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini dan tidak mungkin 

terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini peneliti 

mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Dr. Corry Yohana, MM selaku Koordinator Program Studi Pendidikan 

Bisnis merangkap dosen pembimbing I yang telah memberikan ilmu, 

arahan, dukungan, kritik dan saran dalam penulisan skripsi. 

2. Dita Puruwita, S.Pd, M.Si selaku dosen pembimbng II yang banyak 

memberikan bimbingan, saran, dukungan, semangat, waktu dan tenaga 

dalam membimbing penulisan skripsi. 

3. Prof. Dr. Dedi Purwana ES, M. Bus. selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta 
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       Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh 

dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya 
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