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PENGARUH SOFT SKILL, KREATIVITAS, DAN MOTIVASI TERHADAP 

INTENSI BERWIRAUSAHA PADA SISWA KELAS XI SMK NEGERI 1 

PEDAN TAHUN 2020/2021 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) pengaruh soft skill, kreativitas, dan 

motivasi terhadap intensi berwirausaha pada siswa kelas XI akuntansi SMK Negeri 1 

Pedan. (2) pengaruh soft skill terhadap intensi berwirausaha pada siswa kelas XI 

akuntansi SMK Negeri 1 Pedan, (3) pengaruh kreativitas terhadap intensi 

berwirausaha pada siswa kelas XI akuntansi SMK Negeri 1 Pedan, (4) pengaruh 

motivasi terhadap intensi berwirausaha pada siswa kelas XI akuntansi SMK Negeri 1 

Pedan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian 

kasual komparatif. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI akuntansi SMK 

Negeri 1 Pedan berjumlah 106 siswa. Sampel yang diambil sebanyak 78 siswa 

menggunakan teknik jenis proportionate stratified random sampling dengan cara 

undian. Metode pengumpulan data menggunakan angket dan dokumentasi. Teknik 

analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil analisis regresi 

memperoleh persamaan garis regresi: Y = 7,966 + 0,275X1 + 0,267X2 + 0,319X3.  

Kesimpulan yang diambil adalah (1) ada pengaruh soft skill terhadap intensi 

berwirausaha pada siswa kelas XI akuntansi SMK Negeri 1 Pedan. (2) ada pengaruh 

kreativitas terhadap intensi berwirausaha pada siswa kelas XI akuntansi SMK Negeri 1 

Pedan. (3) ada pengaruh motivasi terhadap intensi berwirausaha pada siswa kelas XI 

akuntansi SMK Negeri 1 Pedan. (4) ada pengaruh soft skill, kreativitas, dan motivasi 

terhadap intensi berwirausaha pada siswa kelas XI akuntansi SMK Negeri 1 Pedan. 

Berdasarkan uji simultan (F) diperoleh 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔= 11,430  > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 2,73 dan Signifikansi 

0,000 < 0,05. Koefesien determinasi (R
2 

) sebesar 0,317 atau 31,7% sedangkan sisanya 

dipengaruhi oleh variable lain yang tidak diteliti. Untuk peneliti selanjutnya 

diharapkan menambah variabel bebas lainnya. 

 

Kata Kunci: Soft skiil, Kreativitas, Motivasi, Intensi berwirausaha 

 

Abstract  

The purpose of this study is to investigate: (1) the effect of soft skills, creativity, and 

motivation on entrepreneurial intentions of accounting students in the class XI SMK 

Negeri 1 Pedan. (2) the effect of soft skills on entrepreneurial intentions of  accounting 

students in the XI SMK Negeri 1 Pedan, (3) the effect of creativity on entrepreneurial 

intentions in class XI accounting students of SMK Negeri 1 Pedan, (4) the effect of 

motivation on entrepreneurial intentions of accounting students in the class XI SMK 

Negeri 1 Pedan. This study applies a quantitative approach with comparative causal 

research. A total of 106 students of class SMK Negeri 1 Pedan are the population in 
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this study. Proportionate stratified random sampling technique is applied to take 

samples from 78 students using lottery method. The data analysis collection 

techniques using questionnaires and documentation. The analysis technique used is the 

multiple linier regression analysis. The regression analysis results linier obtained the 

regression line equation: Y = 7,966 + 0,275X1 + 0,267X2 + 0,319X3. The conclusion 

of this study are (1) there is an effect of soft skills on entrepreneurial intentions in 

class XI accounting students of SMK Negeri 1 Pedan. (2) there is an effect of 

creativity on entrepreneurial intentions in class XI accounting students of SMK Negeri 

1 Pedan. (3) there is an effect of motivation on entrepreneurial intentions in class XI 

accounting students of SMK Negeri 1 Pedan. (4) there is an effect of soft skills, 

creativity, and motivation on entrepreneurial intentions in class XI accounting students 

of SMK Negeri 1 Pedan. Based on the simultaneous test (F), it was obtained ,4 = 

11.430> 𝐹𝑡𝑎𝑏le = 2.73 and the significance was 0.000 <0.05. The coefficient of 

determination (R
2
) is 0.317 or 31.7%, while the rest is effected by other variables 

which not examined heve. It is suggested to add other independent variables for future 

researchers. 

Keywords: soft skills, creativity, motivation, entrepreneurial intention 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan mempunyai berbagai peran yang sangat penting dalam mencipkatan 

sumber daya manusia yang cerdas, kreatif, inovatif, dan demokratis.  Dalam 

pendidikan, menuntut manusia yang berkemampuan professional dibidangnya masing-

masing dalam berbagai aspek kehidupan. Maka hal itu menunjukkan semakin 

pentingnya dunia entrepreneur di dalam perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, 

munculnya wirausahawan sangat diharapkan untuk menekan tingkat pengangguran. 

Intensi berwirausaha merupakan probabilitas subjektif seseorang yang terlibat dalam 

kewirausahaan untuk menciptakan suatu perusahaan atau lapangan pekerjaan baru 

(Bae et.al, 2014). 

Menurut Denanyoh, Adjei, dan Nyemekye (2015) menyebutkan bahwa 

kewirausahaan adalah pemegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi, 

peningkatan produktivitas dan pembangunan social. Sedangkan menurut Suharti dan 

Hani (2011) Intensi berwirausaha adalah keinginan atau niat yang ada pada diri 

seseorang menampilkan perilaku berwirausaha agar dapat memanfaatkan peluang, 

menjadi seorang yang kreatif dan mandiri serta mampu mengolah sumber daya yang 

ada. 
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Pada kenyataannya langkah-langkah di pendidikan yaitu sumber daya manusia 

yang kreatif, cerdas, inovatif, dan demokratis. Sehingga di kementerian pendidikan 

dan kebudayaan telah memasukkan kurikulum kewirausahaan dalam pembelajaran 

siswa SMK, dengan tujuan agar siswa dapat mengubah pola pikir dari pencari kerja 

menjadi pencipta lapangan kerja serta menjadi seorang wirausaha yang tangguh dan 

dapat menghadapi persaingan global.  

Berdasarkan hasil observasi pada siswa kelas XI Akuntansi SMK Negeri 1 

Pedan rata-rata intensi berwirausaha siswa masih rendah, masih terdapat siswa yang 

saat pembelajaran masih belum menguasai tentang kewirausahaan dan belum mengerti 

betapa pentingnya kewirausahaan pada saat lulus SMK. Oleh karena itu, intensi 

berwirausaha diantara peserta didik secara terus menerus harus dibangkitkan agar 

tercipta wirausaha-wirausaha yang lebih banyak lagi,  

Rendahnya intensi berwirausaha tersebut disebabkan oleh beberaoa factor 

internal salah satunya adalah soft skill. Menurut Lena (2010) mengungkapkan, “rasio 

kebutuhan soft skills dan hard skills di dunia kerja/usaha berbanding terbalik dengan 

pengembangannya di perguruan tinggi. Penyumbang utama kesuksesan dalam dunia 

kerja/usaha  80% ditentukan oleh mind set (soft skills) yang dimilikinya dan 20% 

ditentukan oleh technical skills (hard skills). Namun dalam praktek sistem pendidikan 

kita saat ini khususnya di perguruan tinggi, porsi pengembangan soft skills hanya 

diberikan rata-rata 10% saja dalam kurikulumnya, sementara itu 90% nya berisi hard 

skills”. Menurut Budi Sutrisno (2017) dalam penelitiannya juga menyimpulkan bahwa 

internalisasi nilai-nilai soft-skills dalam pembelajaran akuntansi yang diselenggarakan 

di SMK Negeri dan SMK Swasta cenderung tidak berbeda. Kondisi pada sistem 

pendidikan di atas menyebabkan masih ada sekolah yang belum mampu membekali 

peserta didiknya dengan Soft skill yang baik, padahal Soft skill peserta didik bisa 

dilatih. Soft skill yang dapat di asah oleh siswa dengan belajar berorganisasi. 

Dalam kegiatan belajar peserta didik tidak hanya di tuntut soft skillnya saja akan 

tetapi juga dituntut kreativitasnya dalam belajar. Menurut Zampetakis (2011) 

menemukan bahwa “individu-individu yang kreatif, semakin besar kemungkinannya 

untuk terlibat dalam kewirausahaan, oleh karena itu kreativitas telah diindikasikan 

sebagai pemicu intensi kewirausahaan’’. Menurut Wibowo (2011) menegaskan bahwa 
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kesuksesan seorang wirausaha tidak dapat dipisahkan dari kreativitas dan inovasi. 

Kreativitas dalam berwirausaha merupakan dunia yang unik, maka dari itu mengapa 

wirausaha dituntut selalu kreatif.  

Selain kreativitas dalam belajar, peserta didik juga harus mempunyai banyak 

motivasi dalam proses pembelajaran. Motivasi tersebut bisa saja kurang optimal, 

karena motivasi tersebut bisa berasal dari dalam diri sendiri maupun dari orang lain. 

Keberhasilan dapat tercapai apabila ada motivasi yang kuat dari siswa yang 

bersangkutan. Menurut Fahmi (2013:12) menyatakan bahwa “motivasi adalah 

aktivitas perilaku yang bekerja dalam usaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang 

diinginkan”. Menurut Suranto (2016) motivasi merupakan suatu dorongan yang 

berhubungan dengan bagaimana melakukan sesuatu dengan lebih baik, lebih cepat, 

lebih efisien dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan sebelumnya, sebagai 

usaha mencapai sukses atau berhasil dalam kompetisi dengan suatu ukuran 

keunggulan yang dapat berupa prestasi orang lain maupun prestasi sendiri. Pada 

dasarnya, intensi menjadi indikator kekuatan seseorang pada bidang tertentu, sehingga 

siswa akan termotivasi untuk mempelajarinya. 

Berdasarkan uraian di atas yang telah dipaparkan, tujuan penelitian ini adalah 

untuk mendeskripsikan: 1) ada pengaruh soft skill, kreativitas, dan motivasi terhadap 

intensi berwirausaha. 2) ada pengaruh soft skill terhadap intensi berwirausaha. 3) ada 

pengaruh kreativitas  terhadap intensi berwirausaha. 4) ada pengaruh motivasi 

terhadap intensi berwirausaha.  

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Intensi berwirausaha yang 

masih rendah dalam proses pembelajaran. 2) Masih ada sekolah yang belum mampu 

membekali peserta didiknya dengan Soft skills yang baik. 3) Siswa masih belum berani 

mengembangkan kreativitasnya dalam belajar. 4) Motivasi dalam belajar siswa yang 

masih kurang optimal. 

Hipotesis dalam penelitian ini yaitu: (1) ada pengaruh positif dan signifikan 

antara soft skill, kreativitas, dan motivasi terhadap intensi berwirausaha pada siswa 

kelas XI akuntansi SMK Negeri 1 Pedan. (2) ada pengaruh positif dan signifikan 

antara soft skill terhadap intensi berwirausaha pada siswa kelas XI akuntansi SMK 

Negeri 1 Pedan. (3) ada pengaruh positif dan signifikan antara kreativitas terhadap 
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intensi berwirausaha pada siswa kelas XI akuntansi SMK Negeri 1 Pedan. (4) ada 

pengaruh positif dan signifikan antara  motivasi terhadap intensi berwirausaha pada 

siswa kelas XI akuntansi SMK Negeri 1 Pedan.  

2. METODE 

Penelitian kuantitatif bercirikan peneliti melakukan pengukuran sendiri atas semua 

variabel yang diteliti (Harsono, 2019). Desain penelitian survei, dimana tidak semua 

anggota populasi diteliti (Harsono, 2019). Populasi dalam penelitian ini sebanyak 106 

siswa kelas XI akuntansi SMK Negeri 3 Sukoharjo. Sampel dalam penelitian ini 

sebanyak 78 siswa menurut ketentuan table Krecjie yang dikembangkan oleh Isacc dan 

Michael.   

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan simple random 

sampling. Instrumen pengumpulan data menggunakan kuesioner atau angket tertutup 

dengan menggunakan skala likert (Komalasari, 2011). Angket yang dibuat oleh 

peneliti diuji cobakan kepada 20 siswa dengan uji validitas dan uji reliabilitas 

(Arikunto, 2016). Penyajian data dalam bentuk tabel bertujuan untuk memberikan 

informasi dan gambaran jumlah secara terperinci. Penyajian data dalam bentuk grafik 

bertujuan untuk data secara visual dalam sebuah gambar. Uji prasyarat analisis 

meliputi uji normalitas, uji linieritas, multikolineritas, uji autokorelasi, dan 

heteroskedastisitas, kemudian dianalisis regresi linier ganda. Untuk menguji hipotesis 

digunakan uji hipotesis (uji t) dan uji hipotesis (uji F). Selanjutnya untuk mengetahui 

seberapa besar sumbangan yang diberikan variabel independen terhadap variabel 

dependen diuji dengan koefisien determinasi, SR dan SE.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Deskripsi Data Penelitian  

 Hasil penyebaran angket yang penulis sampaikan kepada 78 siswa kelas XI akuntansi 

SMK Negeri 1 Pedan mengenai soft skill, kreativitas, dan motivasi terhadap intensi 

berwirausaha. Data variabel soft skill diperoleh dari hasil penyebaran angket yang 

terdiri dari 10 butir pertanyaan dengan jumlah responden 78 siswa. Berdasarkan data 

yang diolah diperoleh skor tertinggi sebesar 40 dan skor terendah sebesar 32 dengan 

nilai mean 35,63, median 34,00, modus 34, dan Standar Deviasi (SD) 2,205. Dapat 
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dilihat pada tabel 1 distribusi frekuensi untuk mempermudah dalam memahami data 

soft skill.  

Tabel 1. Statistik Deskriptif Soft Skill (X1) 

Keterangan Soft Skill 

Mean  35,63 

Median 34,00 

Modus 34 

Standar Deviasi (SD) 2,205 

Minimum 32 

Maksimum 40 

  

 Untuk mengetahui data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak, maka 

disajikan histogram dan poligon dari distribusi frekuensi data kreativitas belajar yang 

disajikan dalam gambar 1. 

 

Gambar 1. Histogram dan Poligon Data Soft Skill 

 

 Hasil penyebaran angket yang penulis sampaikan kepada 78 siswa kelas XI 

akuntansi SMK Negeri 1 Pedan mengenai soft skill, kreativitas, dan motivasi terhadap 

intensi berwirausaha. Data variabel kreativitas diperoleh dari hasil penyebaran angket 

yang terdiri dari 12 butir pertanyaan dengan jumlah responden 78 siswa. Berdasarkan 
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data yang diolah diperoleh skor tertinggi sebesar 48 dan skor terendah sebesar 33 

dengan nilai mean 39,83, median 39,00, modus 40, dan Standar Deviasi (SD) 3,000. 

Dapat dilihat pada tabel 2 distribusi frekuensi untuk mempermudah dalam memahami 

data kreativitas.  

Tabel 2. Satistik Deskriptif Kreativitas (X2) 

Keterangan Kreativitas 

Mean  39,83 

Median 39,00 

Modus 40 

Standar Deviasi (SD) 3,000 

Minimum 33 

Maksimum 48 

 

Untuk mengetahui data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak, 

maka disajikan histogram dan poligon dari distribusi frekuensi data motivasi 

berprestasi yang disajikan dalam gambar 2. 

 

Gambar 2. Histogram dan Poligon Data Kreativitas 
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 Hasil penyebaran angket yang penulis sampaikan kepada 78 siswa kelas XI 

akuntansi SMK Negeri 1 Pedan mengenai soft skill, kreativitas, dan motivasi terhadap 

intensi berwirausaha. Data variabel motivasi diperoleh dari hasil penyebaran angket 

yang terdiri dari 12 butir pertanyaan dengan jumlah responden 78 siswa. Berdasarkan 

data yang diolah diperoleh skor tertinggi sebesar 48 dan skor terendah sebesar 36 

dengan nilai mean 42,01, median 42,00, modus 42, dan Standar Deviasi (SD) 2,656. 

Dapat dilihat pada tabel 3 statistik deskriptif untuk mempermudah dalam memahami 

data motivasi.  

Tabel 3. Satistik Deskriptif Motivasi (X3) 

Keterangan Motivasi 

Mean  42,01 

Median 42,00 

Modus 42 

Standar Deviasi (SD) 2,656 

Minimum 36 

Maksimum 48 

Untuk mengetahui data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak, 

maka disajikan histogram dan poligon dari distribusi frekuensi data motivasi 

yang disajikan dalam gambar 3. 

 

Gambar 3. Histogram dan Poligon Data Motivasi  
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  Hasil penyebaran angket yang penulis sampaikan kepada 78 siswa kelas XI 

akuntansi SMK Negeri 1 Pedan mengenai soft skill, kreativitas, dan motivasi terhadap 

intensi berwirausaha. Data variabel motivasi diperoleh dari hasil penyebaran angket 

yang terdiri dari 12 butir pertanyaan dengan jumlah responden 78 siswa. Berdasarkan 

data yang diolah diperoleh skor tertinggi sebesar 48, skor terendah sebesar 36, nilai 

rata-rata 41,82, nilai tengah atau median sebesar 42,00, nilai yang sering muncul atau 

modus sebesar 42 dan penyimpangan rata-rata atau standart deviasi sebesar 2,827. 

Dapat dilihat pada tabel 4 statistik deskriptif untuk mempermudah dalam memahami 

intensi berwirausaha. 

Tabel 4. Statistik Deskriptif Intensi Berwirausaha (Y) 

Keterangan Intensi Berwirausaha 

Mean  41,82 

Median 42,00 

Modus 42 

Standar Deviasi (SD) 2,827 

Minimum 36 

Maksimum 48 

Untuk mengetahui data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak, maka 

disajikan histogram dan poligon dari distribusi frekuensi data intensi berwirausaha 

yang disajikan dalam gambar 4. 
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Gambar 4. Histogram dan Poligon Data Intensi Berwirausaha 

 

3.2 Hasil Analisis 

 Uji prasyarat yang digunakan ada lima yaitu uji normalitas, uji linieritas, uji 

multikolonieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas 

digunakan untuk mengetahui apakah data dalam penelitian berdistribusi normal 

atau tidak normal. 

 

Tabel 5. Rangkuman Hasil Uji Normalitas Data 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 78 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation 2.33716197 

Most Extreme Differences Absolute .093 

Positive .093 

Negative -.043 

Test Statistic .093 

Asymp. Sig. (2-tailed) .091
c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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c. Lilliefors Significance Correction. 

 

Berdasarkan tabel 5 diperoleh signifikansi residual atau Unstandardized 

Predicted Value sebesar 0,091 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai 

residual berdistribusi normal. 

Uji prasyarat yang kedua adalah uji linieritas. Untuk mengetahui apakah data 

variabel bebas memiliki hubungan linier atau tidak.  

Tabel 6. Rangkuman Hasil Uji Linieritas Data 

Variabel Sig. 
Tingkat 

Kesalahan 
Keterangan 

Soft Skill dengan Intensi 

Berwirausaha 
0,348 0,05 Linier 

Kreativitas dengan Intensi 

Berwirausaha 
0,229 0,05 Linier 

Motivasi dengan Intensi 

Berwirausaha 
0,076 0,05 Linier 

 

Berdasarkan table 6 di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikan untuk 

masing–masing variabel yang diukur menunjukkan angka lebih besar dari 0,05, 

maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel bebas dengan variabel 

terkait memiliki hubungan yang linear. 

Hasil uji prasyarat yang ketiga adalah uji multikolinieritas. Untuk mengetahui 

apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi atau tidak antara variabel 

independen. Jika nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10. Maka dapat 

ditunjukkan pada tabel di bawah ini: 

Tabel 7. Rangkuman Hasil Uji Multikolinieritas Data 

Dimensi Tolerance VIF Keputusan  

Soft Skill 0,955 1,047 
Tidak terjadi 

multikolinieritas 

Kreativitas 0,788 1,269 
Tidak terjadi 

multikolinieritas 
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Motivasi 0,812 1,217 
Tidak terjadi 

multikolinieritas 

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa setiap variabel bebas masing-

masing mempunyai nilai tolerance lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10 

maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas. 

Hasil uji prasyarat yang keempat adalah Uji Autokorelasi. Uji Autokorelasi 

bertujuan untuk menguji apakah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan 

penganggu pada periode t dengan kesalahan penganggu pada t–1 (sebelumnya).  

Tabel 8. Rangkuman Hasil Uji Autokorelasi Data 

Durbin Watson Dl du 4-dl 4-du 

2,234 1,5535 1,7129 2,4465 2,2871 

Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui nilai Durbin Waston (DW) 

sebesar 2,234, maka (1,7129 < 2,234 < 2,2871) sehingga dapat disimpulkan tidak 

terjadi autokorelasi pada model regresi di atas. 

Hasil uji prasyarat yang kelima adalah Uji heteroskedastisitas. Uji 

heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamat ke pengamat yang lain.  

Tabel 9. Rangkuman Hasil Uji Heteroskedastisitas Data 

Variabel Sig Keputusan 

Soft Skill 0,791 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Kreativitas 0,944 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Motivasi 0,417 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Berdasarkan hasil analisis data di atas, dapat disimpulkan bahwa masing-

masing variabel memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05 sehingga tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

Setelah uji prasyarat terpenuhi, selanjutnya adalah uji hipotesis. Data analisis 

menggunakan analisis regresi berganda yang digunakan untuk mengetahui ada 

atau tidaknya pengaruh soft skill, kreativitas, dan motivasi terhadap intensi 

berwirausaha. Maka dapat ditunjukkan pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 10. RangkumanHasil Uji Regresi Linier Berganda 

Variabel 
Koofisien 

Regresi 
thitung Sig. 

Konstanta 7,966   

Soft Skill 0,275 2,184 0,032 

Kreativitas 0,267 2,615 0,011 

Motivasi 0,319 2,828 0,006 

Fhitung 11,430   

    0,317   

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan persamaan regresi yang 

dinyatakan sebagai berikut: Y = 7,966 + 0,275X1 + 0,267X2 + 0,319X3. 

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai koefisien determinasi (R
2
) sebesar 

0,317 yang menunjukkan bahwa kombinasi soft skill, kreativitas, dan motivasi 

berpengaruh terhadap intensi berwirausahasebesar 31,7%, sedangkan sisanya 

68,3% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti.  

        Hasil pengujian hipotesis yang pertama menunjukkan “Ada pengaruh 

pengaruh soft skill terhadap intensi berwirausaha pada siswa kelas XI Akuntansi 

SMK Negeri 1 Pedan” diketahui koefisien regresi soft skill (b1) sebesar 0,275 

menyatakan bahwa setiap penamabahan 1 poin soft skill maka penambahan intensi 

berwirausaha siswa sebesar 0,275 dengan asumsi variabel tetap.  

Berdasarkan hasil uji t untuk soft skill diperoleh nilai thitung > ttabel yaitu 2,184 

> 1,993 dengan nilai probabilitas 0,032 < 0,05, dengan besarnya sumbangan 

relatif variabel soft skill yaitu 27,6% sedangkan sumbangan efektif sebesar 8,7%. 

Dari hasil tersebut menujukkan bahwa “soft skill berpengauh positif dan 

signifikan terhadap intensi berwirausaha pada siswa kelas XI Akuntansi SMK 

Negeri 1 Pedan Klaten” terbukti kebenarannya. Hal tersebut menunjukkan adanya 

kesamaan penelitian yang dilakukan oleh oleh Nurul Amelia, Erlina Rupaidah, 

dan Nurdin (2014) yang menyimpulkan bahwa pembelajaran soft skill 

berpengaruh positif terhadap intensi berwirausaha siswa. 

Hasil pengujian hipotesis yang kedua menunjukkan “Ada pengaruh pengaruh 

kreativitas terhadap intensi berwirausaha pada siswa kelas XI Akuntansi SMK 
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Negeri 1 Pedan” diketahui koefisien regresi kreativitas (b2) sebesar 0,267 

menyatakan bahwa setiap penamabahan 1 poin kreativitas maka penambahan 

intensi berwirausaha siswa sebesar 0,267 dengan asumsi variabel tetap.  

Berdasarkan hasil uji t untuk kreativitas diperoleh nilai thitung > ttabel yaitu 

2,615 > 1,993 dengan nilai probabilitas 0,011 < 0,05, dengan besarnya sumbangan 

relatif variabel kreativitas yaitu 14,1% sedangkan sumbangan efektif sebesar 

4,4%. Dari hasil tersebut menujukkan bahwa “kreativitas berpengauh positif dan 

signifikan terhadap intensi berwirausaha pada siswa kelas XI Akuntansi SMK 

Negeri 1 Pedan Klaten” terbukti kebenarannya. Hal tersebut menunjukkan adanya 

kesamaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizki Nur khasanah (2019) yang 

menyimpulkan bahwa kreativitas mahasiswa berpengaruh positif terhadap minat 

berwirausaha. 

        Hasil pengujian hipotesis yang ketiga menunjukkan “Ada pengaruh pengaruh 

motivasi terhadap intensi berwirausaha pada siswa kelas XI Akuntansi SMK 

Negeri 1 Pedan” diketahui koefisien regresi motivasi (b2) sebesar 0,267 

menyatakan bahwa setiap penamabahan 1 poin motivasi maka penambahan 

intensi berwirausaha siswa sebesar 0,267 dengan asumsi variabel tetap.  

Berdasarkan hasil uji t untuk motivasi diperoleh nilai thitung > ttabel yaitu 2,615 

> 1,993 dengan nilai probabilitas 0,011 < 0,05, dengan besarnya sumbangan 

relatif variabel motivasi yaitu 14,1% sedangkan sumbangan efektif sebesar 4,4%. 

Dari hasil tersebut menujukkan bahwa “motivasi berpengauh positif dan 

signifikan terhadap intensi berwirausaha pada siswa kelas XI Akuntansi SMK 

Negeri 1 Pedan Klaten” terbukti kebenarannya. Hal tersebut menunjukkan adanya 

kesamaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Angen Adhy Sampurna (2015) 

yang menyimpulkan bahwa motivasi berwirausaha berpengaruh positif terhadap 

minat berwirausaha. 

Hasil uji hipotesis keempat berdasarkan uji keberartian regresi linier berganda 

atau uji F diketahui bahwa nilai Fhitung > Ftabel yaitu 11,430 > 2,73 dengan nilai 

signifikansi 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan soft skill, kreativitas, dan motivasi 

secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap intensi berwirausaha pada 
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siswa kelas XI Akuntansi SMK Negeri 1 Pedan. Hasil dari R Square sebesar 

0,317 atau 31,7%.  

Menurut Gerba (2012) Intensi berwirausaha pada diri seseorang dapat 

dilatihkan melalui kegiatan yang relevan disertai praktik sehingga dapat mengasah 

keterampilanya melalui pengalaman langsung. soft skill mempunyai pengaruh 

terhadap intensi berwirausaha. Apabila siswa memiliki soft skill yang baik, maka 

intensi berwirausaha siswa dapat meningkat. Kreativitas mempunyai pengaruh 

terhadap intensi berwirausaha. Apabila siswa memiliki kreativitas belajar yang 

tinggi, maka siswa dapat meningkatkan intensi berwirausaha dalam proses 

pembelajaran. Motivasi mempunyai pengaruh positif terhadap intensi 

berwirausaha. Apabila siswa memiliki motivasi belajar yang tinggi, maka 

mencerminkan bahwa siswa tersebut memiliki intensi berwirausaha yang baik 

didalam dirinya karena siswa mampu melalukan pembelajaran dengan baik. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel soft skill berpengaruh positif terhadap intensi 

berwirausaha siswa. Hal ini berarti semakin tinggi soft skill, maka semakin 

meningkat intensi berwirausaha siswa. Variabel kreativitas berpengaruh positif 

terhadap intensi berwirausaha siswa. Hal ini berarti semakin tinggi kreativitas 

maka semakin meningkat intensi berwirausaha siswa. Variabel motivasi 

berpengaruh positif terhadap intensi berwirausaha siswa. Hal ini berarti semakin 

tinggi motivasi, maka semakin meningkat intensi berwirausaha siswa. Betapa 

pentingnya meningkatkan intensi berwirausaha dalam belajar  yang harus dikuasai 

dalam kejuruan Akuntansi. Untuk penelitian selanjutnya dapat mengembangkan 

penelitian ini dengan meneliti faktor-faktor lain yang dapat mendukung intensi 

berwirausaha.  
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