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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif. Penelitian kuantitatif berfokus dengan cara merekam data sebanyak-

banyaknya dari populasi yang luas, walapun luas tetapi dapat dengan mudah 

diolah, baik melalui rumus statistik maupun komputer (Bungin, 2013). Penelitian 

ini menggunakan kuesioner sebagai alat untuk mengumpulkan data dari 

responden. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam metodologi penelitian didefinisikan sebagai sekelompok 

objek yang akan menjadi sasaran penelitan, sehingga dapat dikatakan sebagai 

keseluruhan dari penelitian dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan, dan 

sebagainya yang dapat dijadikan sumber data penelitian (Bungin, 2013). Populasi 

dalam penelitian adalah 66 anggota Student’s Union International Business 

Management Universitas Ciputra periode 2016-2018. 

Sampel adalah sebagian populasi yang digunakan untuk mewakili populasi 

yang diteliti (Bungin, 2013). Penelitian ini menggunakan nonprobability sampling 

design dimana populasi yang dijadikan sampel tidak memiliki kesempatan untuk 

dijadikan sampel, karena sifat populasi yang heterogen (Bungin, 2013). Teknik 

pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah nonprobability 
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sampling yaitu convinience sampling. Convinience sampling adalah sampel 

dipilih oleh kehendak peneliti (Jogiyanto, 2014). 

Penentuan jumlah sampel menggunakan sampel jenuh atau sensus 

merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan 

sebagai sampel. Hal ini dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, teknik sensus 

merupakan teknik yang menggunakan seluruh populasi sebagai sampel, 

disarankan bagi penelitian dengan populasi yang kecil atau kurang dari 100. 

Memiliki kelebihan dimana dapat menghilangkan kesalahan dalam penarikan 

sampel dan tingkat ketepatan yang tinggi (Sugiyono, 2014) dan (Sarwono & 

Martadiredja, 2017). 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer 

merupakan data yang diambil dari sumber data, sedangkan data sekunder 

merupakan data yang diambil dari sumber kedua atau sekunder. (Bungin, 2013). 

Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai data primer dan sumber lain 

sebagai data sekunder. Skala likert merupakan alat untuk mengukur subjek 

kedalam 5 point atau 7 poin skala dengan interval yang sama. (Jogiyanto, 2014). 

Penelitian ini menggunakan skala likert 7 poin. Skala likert 7 poin dapat 

meminimalisir kesalahan pengukuran dan lebih presisi. (Munshi, 2014). Skala 

likert yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) sangat tidak setuju ,(2) tidak 

setuju ,(3) cukup tidak setuju,(4) Netral,(5) cukup setuju,(6) setuju,(7) Sangat 

setuju. 
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3.4 Definisi Operasional Variabel 

Tabel 3.1 Operasional Variabel  

DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR 

Innovative  
Adalah wujud dan implementasi dari sebuah 
ide-ide baru (Hakimian & Farid, 2016). Inovasi 
adalah produk dari sebuah gagasan baru yang 
tidak biasa George dan Zhou, 2001 dalam 
(Ying & Mansori, 2016) 

Menurut (Kropp & Lindsay, 2007), indikator inovatif 
meliputi : 

• Dapat memecahkan masalah dengan 
inovatif  

• Kreatif dalam menggunakan & mengelola 
Sumber daya  

• Memberikan solusi kreatif dalam 
pemecahan masalah  

• Dapat Mengembangkan produk dan jasa   
 

Risk-taking 
Didefinisikan sebagai seseorang yang 
menanggung resiko baik keuntungan maupun 
kerugian Antonic dan Hisrich, 2001 di dalam 
(Mansori & Ying, 2017) 

Menurut (Kropp & Lindsay, 2007), indikator risk-
taking meliputi : 

• Mencari pendanaan dalam menjalankan 
program  

• Menjalankan program tanpa bergantung 
pada Sumber daya 

• Keuntungan besar di setiap program  
• Tidak ada kepastian program akan berjalan 

lancar  
• Mengevaluasi resiko  
•  Organisasi bertumbuh dengan cepat  
• Menjauh dari potensi kegagalan  

 

Proactive  
Proaktif merupakan sebuah tindakan yang 
dilakukan individual berdampak bagi diri 
sendiri maupun lingkungan sekitar Parker et al., 
2006 di dalam (Nurofi, 2014) 

Menurut Crant et.al, 2000 di dalam (Aryaningtyas & 
Suharti, 2013), indikator proaktif meliputi; 

• Berusaha menignkatkan hidup  
• Membuat perubahan yang  membangun  
• Merubah ide menjadi kenyataan  
• Memperbaiki sesuatu 
• Membuat segala kemungkinan menjadi 

nyata  
• Memperjuangkan ide-ide  
• Ungggul dalam identifikasi peluang  

 

Opportunity Recognition 
Pengalaman ketika seseorang mendapatkan 
sebuah ide Koning, 1999.  Dapat dilakukan 
dengan memahami, menemukan atau dengan 
menciptakan peluang itu sendiri Ardichvili et 
al., 2003 di dalam  (Wasdani & Mathew, 2014). 

Menurut Hils et al., 2004 di dalam (Wasdani & 
Mathew, 2014), indikator opportunity recognition 
meliputi : 

• Dapat menciptakan nilai  
• Persistence di dalam pencarian peluang  
• Mengevaluasi nilai yang telah di ciptakan  

 
 

Sumber : Data diolah (2017)  
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3.5 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis faktor. Analisis faktor adalah teknik analisis untuk mereduksi jumlah 

variabel yang besar ke dalam variabel yang lebih kecil (Ghozali & Latan, 2015). 

Analisis faktor yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis faktor 

konfirmatori dengan menggunakan aplikasi SMARTPLS 3.0. Metode tersebut 

terdiri dari dua tahapan yaitu dengan menguji konstruk laten dimensi ke 

indikatornya, dan menguji kontruk laten ke konstruk dimensi (Ghozali & Latan, 

2015). 

3.5.1 First Order Construct 

  Pada first order construct dilakukan uji model pengukuran dari 

konstruk laten dimensi ke indikatornya. Menurut (Abdilah & Jogiyanto, 

2015) terdapat beberpa langkah yang harus dilakukan untuk first order 

construct yaitu: 

1. Penentuan validitas convergent dan discriminant. Pada validitas 

convergent terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu : 

a. Nilai loading factor, dimana nilai yang disarankan untuk 

analisis faktor konfirmatori  > 0,70. 

b. Nilai average variance extracted, dimana nilai yang 

disarankan untuk analisis faktor konfirmatori > 0,5. 

c. Pada validitas discriminant, terdapat hal yang harus 

diperhatikan yaitu nilai cross loading, dimana nilai yang 
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disarankan untuk analisis faktor konfirmatori > 0,70 untuk 

setiap variabel. 

2. Pada saat melakukan pengujian reliabilitas, terdapat beberapa hal yang 

harus di perhatikan, yaitu : 

a. Nilai cronbach alpha, dimana nilai yang disarankan bagi 

analisis faktor konfirmatori  > 0,70. 

b. Nilai composite reliability, dimana nilai yang disarankan bagi 

analisis faktor konfirmatori  0,70. 

3.5.2 Second Order Construct 

  Menurut (Abdilah & Jogiyanto, 2015) pada secont order-construct, 

dilakukan uji model pengukuran dari konstruk laten ke konstruk dimensinya. 

Pada uji validitas dan reliabilitas dari kontruk laten ke dimensinya, parameter 

dan batas nilai sama dengan first oreder-construt. Terdapat penambahan 

pada second order construct yaitu evaluasi konstruk terkait menggunakan 

koefisien dterminasi (R2) dan nilai t-statistik untuk uji signifikansi antar 

konstruk. Semakin tinggi (R2), semakin baik model prediksi dari model 

penelitian yang sedang diajukan. Nilai t-statistik yang disarankan adalah       

>1,96. 

 

 

 

 


