
BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan penelitian 

 Pendekatan yang digunakan dalam rancangan penelitian ini yaitu menggunakan 

pendekatan kuantitatif. Kasiram dalam Sujarweni (2014) mengatakan bahwa 

pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang menggunakan angka dalam suatu proses 

untuk menemukan pengetahuan dan juga sebagai analisis keterangan tentang apa yang 

ingin diketahui. 

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan 

variabel terikat. Penjelasan kedua variabel tersebut yaitu : 

a. Variabel Bebas 

Pada penelitian kali ini variabel bebasnya adalah prestasi akademik. Indeks Prestasi 

Komulatif didapat dari respon subjek pada saat mengisi skala dengan jangkauan nila 

0.00-4.00 

b. Variabel Terikat 

Kekuatan akan keyakinan dalam kemampuan seseorang untuk berhasil melakukan 

peran dan tugas dalam berwirausaha disebut Efikasi berwirausaha, seperti yang 

disampaikan oleh Chen, Greene, dan Crick (1998). Terdapat lima dimensi dalam efikasi 

berwirausaha seperti yang dijelaskan oleh Mueller dan Goic (2003). Keempat dimensi 



tersebut yaitu  (a) Searching, (b) Planning, (c) Marshaling, (d) Implementing people, 

(e) Implementing financial. Dari kelima dimensi tersebut, dapat ditentukan skala 

pengukuran seperti berikut: 

a. Searching  

Berkemampuan untuk menggali ide, menentukan sumber daya, dan potensi bisnis 

yang akan dijalankan 

b. Planning 

Dapat merencanakan secara terperinci bisnis yang akan dijalankan. Perencanaan ini 

tentunya lebih banyak berhubungan dengan segi teknis. 

c. Marshaling 

Dapat menguatkan koneksi atau hubungan dengan orang lain dengan tujuan 

pengembangan bisnis yang akan dijalani. 

d. Implementing People 

Dapat mengetahui secara tepat pengelolaan sumber daya manusia dengan tujuan 

meningkatkan proses produksi. 

e. Implementing Financial 

Dapat mengetahui dan menjalankan pengelolaan keuangan secara tepat dan efektif 

pada bisnis yang akan dijalani. 

 

 

 



 

Skor total inilah yang nantinya akan menunjukkan nilai tinggi dan rendahnya sebuah 

efikasi berwirausaha seorang mahasiswa yang menjadi subjek penelitian. Semakin 

tinggi skor efikasi berwirausaha, maka semakin tinggi efikasi berwirausaha seseorang, 

begitu pula sebaliknya. Semakin rendah skor efikasi berwirausaha makan semakin 

rendah efikasi berwirausaha seseorang. 

3.3 Instrumen Penelitian 

3.3.1 Metode dan Alat Pengumpulan Data 

 Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah 

berupa  skala. Skala tersebut diuji bahasa kepada 10 subjek yang mempunyai kriteria 

sesuai populasi penelitian ini. Tujuan uji bahasa adalah untuk mengetahui seberapa 

paham subjek akan skala yang dibuat guna memperlancar pengambilan data. Segala 

bentuk masukan yang didapat dari subjek uji bahasa digunakan untuk perbaikan alat 

ukur ini.  

3.3.2 Skala Prestasi Akademik 

 Pada seluruh skala tidak perlu dicantumkan nama, hanya inisial saja. Prestasi 

akademik, diperoleh melalui nilai IPK terakhir subjek pada rentang 0,0-4,0. Semakin 

mendekati 4,00 semakin tinggi indeks prestasi kumulatif, begitu pula semakin 

mendekati 0,00 maka indeks prestasi akademik semakin rendah.  

 



3.3.3 Skala Efikasi berwirausaha 

 Skala efikasi berwirausaha diadaptasi dari Mueller dan Goic (2003), yang 

berbentuk skala Likert. Skala tersebut terdiri dari 30 item efikasi berwirausaha. Subjek 

mengisi jawaban yang sesuai dengan kondisinya dengan memberikan tanda pada kolom 

yang disediakan. Masing-masing kolom jawaban berisi pernyataan sangat setuju, setuju, 

netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju.  

 Pada penelitian ini dilakukan uji coba sebanyak dua kali. Pada uji coba pertama 

terdapat 40 subjek dengan koefisien reliabilitas Alpha Cronbach skala efikasi 

berwirausaha ∂ 0.857. Terdapat empat item yang gugur nomor 1, 11, 19, dan 29. 

Korelasi antar item berada rentang 𝑟𝑥𝑦= 0.346-0.589. Setelah melakukan uji coba 

pertama dan mendapatkan 26 item yang sudah diseleksi, penelitian dilanjutkan dengan 

uji coba kedua terhadap 212 subjek dan memiliki hasil koefisien reliabilitas Alpha 

Cronbach ∂ 0.946. 

Tabel 3.1 

Blue Print Efikasi Berwirausaha  

Dimensi Penomoran (favorable) Jumlah Item 

Searching 5, 14, 18, 23 4 

Planning 1, 6, 10, 15, 19, 24 6 

Marshalling 2, 7, 11, 16, 20, 25 6 

Implementing 

people 

3, 8, 12, 21 4 



Implementing 

finance 

4, 9, 13, 17, 22, 26 6 

Total Item               26 

   

 

 

 

3.4 Validitas dan Reliabilitas Alat Pengumpulan Data  

 Setelah dilakukan uji coba pada skala ini, diperoleh validitas dan reliabilitas alat 

ukur. Arikunto (2010) merupakan suatu tujuan dari ujicoba instrumen berupa kualitas 

adalah cara untuk mengetahui validitas dan reliabilitas. 

a. Validitas 

Uji validitas menggunakan validitas konten. Pada penelitian ini uji validitas 

dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor aitem dan skor total aitem pada skala 

efikasi berwirausaha. Uji validitas dibantu dengan menggunakan program  software 

SPSS. Azwar (2013) mengatakan bahwa suatu data dapat dikatakan valid apabila 

memenuhi kriteria koefisien korelasi 𝑟𝑥𝑦   0.3 dan p < 0.05. 

b. Reliabilitas 

Azwar (2013) mengatakan bahwa reliabilitas adalah sejauh mana hasil 

pengukuran dapat dipercaya. Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai Alpha 

Cronbach  ∂ > 0.6. Uji reliabilitas diadaptasi dari penelitian sebelumnya milik 



Mueller and Goic dimana uji reliabilitasnya memiliki nilai Cronbach Alpha yaitu  

sebesar ∂ 0,840 dan dapat dikatakan reliabel. 



3.5 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

3.5.1 Populasi dan Sampel 

 Sugiyono (2013) mengatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi 

dari penelitian ini adalah mahasiswa program studi bisnis manajemen di universitas X. 

Sugiyono (2013) berpendapat bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh suatu populasi. Sampel yang diambil dari suatu populasi harus benar-

benar mewakili populasi tersebut. Dari pernyataan tersebut, dapat dilihat bahwa kriteria 

subjek yang tepat untuk dijadikan sampel yaitu : 

a. Mahasiswa Universitas X. 

b. Merupakan mahasiswa program studi bisnis manajemen. 

c. Mahasiswa sedang menjalani perkuliahan semester delapan. 

d. Pernah mempunyai / sedang menjalankan bisnis. 

3.5.2 Teknik Pengambilan Sampel 

 Populasi penelitian ini yaitu mahasiswa semester 8 program studi Bisnis 

Manajemen Universitas X yang jumlahnya yaitu 452 orang. Berdasarkan rumus slovin 

jumlah ideal sampel berjumlah 212 orang. Sampel diambil berdasarkan kriteria yaitu 

mahasiswa yang mempunyai bisnis atau yang akan menjalani bisnis setelah lulus. 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah acccidental sampling, yang 



artinya akan diambil secara kebetulan sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan pada 

populasi penelitian.  

Untuk mendapatkan jumlah sampel secara akurat, digunakan rumus Slovin yaitu : 

 

Keterangan: 

n = sampel 

N = populasi 

E = batas toleransi kesalahan  

Populasi dari subjek penelitian ini yaitu berjumlah 452 subjek. Dengan batas toleransi 

kesalahan setinggi 5%. Dengan perhitungan sebagai berikut, maka : 

n = N / ( 1 + N e² ) = 452 / (1 + 452 x 0,05²) = 212,20 » 212. 

Dihitung menggunakan rumus Slovin, maka didapat jumlah sampel yang dapat 

menggambarkan seluruh populasi yaitu 212 subjek, dengan catatan mempunyai error 

tolerance sebesar 5%. 

 

 

 

 



3.6 Analisis Data 

3.6.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah berdistribusi normal atau 

tidak (Ghozali, 2011). Santoso (2010) mengatakan bahwa suatu data agar dapat 

dikatakan normal, data harus memiliki nilai koefisien p 0.05. Distribusi normal sangat 

penting dalam melakukan analisis statistik untuk memenuhi ekspektasi peneliti 

mengenai distribusi data yang normal, memenuhi standar logika dari pengujian statistik, 

serta memastikan bahwa data telah diambil dari sampel yang representatif. 

3.6.2 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dalam penelitian ini  menggunakan uji korelasi sederhana dengan 

menggunakan metode Spearmen Rank. Pengujian dengan Spearmen Rank dilakukan 

karena distribusi data tidak normal. 
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