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ABSTRAK 

 

Maeka Epi Ulina, 509343023 (2014), Hubungan minat berwirausaha dengan hasil 
uji kompetensi peserta kursus menjahit Keriahen Medan, Skipsi, Medan : 
Program studi Tata busana, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Medan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan yang positif dan 
signifikan antara Minat Berwirausaha dengan Hasil Uji Kompetensi pada peserta 
ujian kursus menjahit Keriahen Medan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
peserta kursus menjahit Keriahen Medan, yang berjumlah 60 peserta. Sampel 
penelitian diambil dengan teknik proporsional random sampling sehingga sampel 
dalam penelitian ini berjumlah 20 pesertan. Data penelitian dikumpul dengan 
menggunakan angket minat berwirausaha dan pengamatan hasil uji kompetensi. 

Berdasarkan data hasil uji coba instrument penelitian terhadap 20 responden, 
untuk uji validitas angket Minat Berwirausaha peserta diperoleh sebanyak 40 butir 
angket dinyatakan valid dan 5 butir angket tidak valid. Dengan demikian, butir 
angket yang valid digunakan untuk menjaring data penelitian minat berwirausaha 
sebanyak 40 butir. Kemudian uji reliabilitas angket Minat Berwirausaha  peserta 
diperoleh indeks sebesar 0,481 dan setelah dikonsultsikan dengan indeks korelasi 
termasuk dalam kategori sangat tinggi. Selanjutnya, untuk uji validitas angket minat 
berwirausaha peserta diperoleh sebannyak 40 butir angket dinyatakan valid dan 5 
butir angket dinyatakan tidak valid. Dengan demikian, butir angket yang valid 
digunakan untuk menjaring data penelitian minat berwirausaha peserta adalah 
sebanyak 40. Kemudian uji reabelitas angket minat berwirausaha 0,96 dan setelah 
dikonsultasikan dengan indeks korelasi termasuk dalam kategori Sangat Tinggi. 

Berdasarkan data hasil penelitian diperoleh hasil analisis data korelasi minat 
berwirausaha (X) terhadap hasil uji kompetensi (Y), ternyata memiliki bentuk 
hubungan linier yaitu : Y = 47,72 + 0,04 X yang dibuktikan dengan nilai FHitung 0,46 
< FTabel 8,70 sehingga persamaan regresi tersebut adalah linier. Selanjutnya untuk uji 
keberartian regresi diperoleh FHitung 3,92 < FTabel 4,41 sehingga persamaan regresi Y 
atas X adalah berarti. Apabila dilanjutnkan pada analisis koefisien korelasi antara Y 
dan X, maka nilai koefisien korelasi sebesar 0,421 dan rTabel untuk jumlah 
respondens sebanyak 20 orang sebesar 0,444 pada taraf signifikan 5 %. Dengan 
0,421 < rTabel 0,444 sehingga koefisien korelasi antara variabel X dengan Y diperoleh 
nilai tHitung sebesar 1,92 dan dikonsultasikan dengan nilai tTabel (dk=18;α=0,05) 
sebesar 1,73 sehingga diperoleh tHitung  > tTabel (1,92>1,73). Sesuai dengan hal 
tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat korelasi yang berarti antara variabel X 
dengan Y. dengan demikian dijelaskan bahwa terdapat hubungan fungsional yang 
signifikan dari minat berwirausaha (X) terhadap hasil uji kompetensi (Y). bentuk 
kontribusi tersebut berarah positif. 


