
BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian 

Penelitianmini bermaksud untuk mengungkap hubungan antar variabel 

terhadap subjek penelitian. Penelitian ini akan menggunakan metode pendekatan 

kuantitatif, sehingga semua datanya akan diwujudkan dalam bentuk angka dan 

analisis datanya berdasarkan analisis statistik. Desain dari penelitian ini adalah 

penelitian korelasional. Penelitianmkorelasional merupakan penelitian yang bertujuan 

untuk menyelidiki sejauh mana variasi pada satu variabel berkaitan dengan variasi 

pada satu atau lebih variabel lainnya berdasarkan pada koefisien korelasional (Azwar, 

2001:8).  

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.2.1 Variabel Bebas 

 Variabel bebas (X) atau disebut juga variabel independen merupakan bentuk 

perlakuan atau intervensi dan menandai "peristiwa kausal yang sedang diselidiki" 

(Kirk RE, 1995). Variabel independen, yang dimanipulasi oleh peneliti, 

menggambarkan apa yang diharapkan mempengaruhi hasil. Perlakuan dalam konteks 

ini adalah kondisi spesifik dari variabel independen ini. Variabel independen 

terhubung ke variabel dependen, yang mengukur hasilnya dengan menggunakan 

hipotesis (Caroll, 2002). Pada penelitian ini, variabel bebasnya yaitu self efficacy 

berwirausaha (X). Self efficacy berwirausaha menjadi variabel independen karena self 

efficacy berwirausaha sebagai variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

penyebab terbentuknya intensi berwirausaha. 



3.2.2 Variabel Terikat  

Variabel terikat (Y) atau disebut juga variabel dependen juga disebut variabel 

hasil atau respon (Starks, Diehr, & Curtis, 2009). Variabel dependen harus dipilih 

sehingga seseorang dapat membuat kesimpulan tentang perlakuan sehubungan dengan 

tujuan yang dianut. Diharapkan bahwa variabel dependen ini akan menunjukkan hasil 

yang berbeda untuk kondisi eksperimental yang berbeda, karena adanya variabel 

bebas. Yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini, yaitu intensi berwirausaha, 

karena intensi berwirausaha menjadi variabel yang dipengaruhi oleh variabel self 

efficacy berwirausaha. Variabel intensi berwirausaha pada penelitian ini bersifat 

unidimensi, karena setiap aitemnya hanya mengukur satu kemampuan.  

3.2.3 Definisi Operasional Variabel  

Dalam melakukan penelitian perlu ditentukan batasan-batasan dari variabel 

penelitian yang hendak dilaksanakan agar penelitian tidak menyimpang. Definisi 

operasional variabel merupakan penjelasan mengenai variabel yang dirumuskan 

berdasarkan karakteristik variabel tersebut yang dapat diamati.  

3.2.3.1 Self Efficacy Berwirausaha 

Yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah mengukur seberapa besar 

keyakinan yang ada dalam diri indvidu bahwa individu tersebut memiliki kemampuan 

untuk berwirausaha langsung setelah mendapat gelar S1 sehingga dapat mencapai 

keberhasilan dalam berwirausaha seperti apa yang diharapkan. Skor total yang 

diperoleh individu pada skala self efficacy berwirausaha menunjukkan tinggi 

rendahnya keyakinan seseorang akan kemampuan dirinya dalam berwirausaha. 

Semakinmtinggi skor yang diperoleh pada alat ukur ini menunjukkan semakin tinggi 



pula keyakinan individuoakan kemampuan dirinya untuk berwirausaha. Sebaliknya, 

semakinmrendah skor total yang diperolehnpada alat ukur ini menunjukkan semakin 

rendah pula keyakinan individu akan kemampuan dirinya untuk berwirausaha. 

Pada penelitian ini self efficacy akan diukur dengan menggunakan skala yang 

disusun oleh peneliti dan dikembangkan berdasarkan aspek-aspek yang  mendukung 

self efficacy berwirausaha antara lain:  

a. Pencarian (Searching), yaitu seberapa besar keyakinan 

individu dengan kemampuannya untuk mencari atau 

menemukan peluan untuk berwirausaha. planning, 

marshaling, dan implementing.  

b. Perencanaan (Planning), yaitu seberapa besar keyakinan 

individu akan keyakinannya untuk merencanakan agar bisnis 

yang akan dijalankan dapat berjalan.  

c. Pengumpulan (Marshaling), yaitu seberapa besar keyakinan 

individu akan kemampuannya untuk mengumpulkan segala 

kebutuhan yang diperlukan untuk berwirausaha.  

d. Implementasi (Implementing), yaitu seberapa besar keyakinan 

individu akan kemampuannya untuk mengatur dan 

bertanggung jawab dalam segala hal yang berhubungan 

dengan bisnis yang hendak diciptakan dan dijalankan.  



3.2.3.2 Intensi Berwirausaha  

Dalam penelitian ini yang dimaksud yaitu mengukur seberapa besar niatan 

yang ada dalam diri individu tersebut untuk menciptakan lapangan kerja baru atau 

dengan kata lain menjadi seorang wirausaha.  

Skor total yang diperoleh oleh individu pada skala intensi berwirausaha 

menunjukkan tinggi rendahnya intensi seseorang akan kemampuan dirinya dalam 

berwirausaha. Semakin tinggi skor yang diperoleh pada alat ukur ini, semakin tinggi 

pula keyakinan individu akan niatannya untuk berwirausaha. Sebaliknya, semakin 

rendah skor total yang diperoleh pada alat ukur ini menunjukkan semakin rendah pula 

niatan individu akan niatannya untuk berwirausaha.  Pada variabel intensi 

berwirausaha dimensinya bersifat unidimensi karena tiap butirnya mengukur satu 

kemampuan.  

3.3 Instrumen Penelitian 

3.3.1 Metode dan Alat Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 

menggunakan survey dengan alat ukur berupa skala Likert dengan 5 skala 

pengukuran, dengan bobot penilaian 1 dengan nilai Sangat Rendah dan 5 dengan nilai 

Sangat Tinggi. Semakin tinggi nilai yang dipilih, maka semakin tinggi keyakinan 

individu tersebut akan pernyataan yang diberikan. Skalampengukuran untuk 

memberikan bobotnpenilaian terhadap variabel self efficacy berwirausaha dan intensi 

berwirausaha menggunakan model bertingkat dengan 5 alternatif jawaban.  

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan kuisioner. Kuisioner digunakan untuk pengambilan data mengenai self 



efficacy berwirausaha dan intensi berwirausaha. Alasan peneliti menggunakan teknik 

ini adalah untuk memudahkan responden dalam memberikan jawaban juga 

memudahkan peneliti untuk mengambil data agar lebih cepat. Setelah kuisioner 

terbentuk, dilakukan uji bahasa terhadap 15 orang untuk menguji apa saja yang perlu 

diperbaiki dalam kuisioner tersebut agar menjadi kuisioner yang lebih baik. Setelah 

selesai dilakukan uji bahasa, kuisioner disebarkan langsung kepada mahasiswa 

semester akhir di universitas X di Surabaya sesuai dengan waktu yang telah 

ditetapkan oleh peneliti.  

3.3.1.1 Skala Intensi berwirausaha 

Pada penelitian ini, skala intensi berwirausaha dimodifikasi dari alat ukur 

Krueger (1993), kemudian dikembangkan oleh Davidsson (1995), dalam Sanchéz 

(2011), kemudian digunakan oleh pemerintah Thailand dan diuji kembali pada murid-

murid di salah satu sekolah menengah atas yang ada di Vietnam pada tahun 2016. 

Pada saat pengisian skala, subjek diberikan beberapa pernyataan yang berisi seputar 

niat berwirausaha pada saat ini. Subjek diminta untuk menunjukkan seberapa tinggi 

niat berwirausaha sejauh ini, dari skala 1 sampai dengan 5. Semakin tinggi angka 

yang dipilih maka semakin tinggi pula tingkat intensi berwirausaha individu tersebut. 

Sebaliknya, apabila angka yang dipilih semakin rendah, maka semakin rendah pula 

tingkat intensi berwirausaha individu tersebut.  

Skala intensi berwirausaha terdiri dari 5 aitem, antara lain seputar pernyataan 

mengenai seberapa besar niatan individu untuk berwirausaha. Krueger (1993) 

menggunakan variabel dikotomis dengan pernyataan ya / tidak : "Apakah Anda pikir 

Anda akan pernah memulai bisnis?" Davidsson (1995) menggunakan pendekatan 

yang berbeda yang menerapkan operasionalisasi niat pada indeks tiga pertanyaan 



seperti "Pernahkah Anda mempertimbangkan untuk mendirikan perusahaan Anda 

sendiri ?," "Seberapa besar kemungkinan Anda menganggapnya dalam satu tahun dari 

sekarang Anda akan menjalankan perusahaan Anda sendiri ?", dan “Seberapa besar 

kemungkinan Anda menganggapnya dalam lima tahun dari sekarang Anda akan 

menjalankan perusahaan Anda sendiri."  



3.1 Tabel Blue Print Skala Intensi berwirausaha 
No Aitem Favorabel  Jumlah Aitem  

1. Saya selalu ingin menjadi seorang pengusaha.  1 

2. Menjadi seorang pengusaha adalah salah satu tujuan 
karir terpenting saya.  

1 

3. Saya memiliki pertimbangan serius untuk memulai 
usaha  

1 

4. Saya memiliki rencana rinci untuk memulai usaha saya 
dalam kurun waktu 5 tahun dari sekarang. 
 

1 

5. Saya akan memulai usaha saya dalam waktu 1 tahun 
dari sekarang.  

1 

 

3.3.1.2 Skala Self efficacy Berwirausaha  

Pada penelitian ini, skala self efficacy berwirausaha dimodifikasi dari alat ukur 

Mueller dan Goic (2003), yang kemudian dikembangkan pertama kali oleh Stevenson, 

dkk (1985). Alat ukur ini terdiri dari skala interval dengan rentang angka 1 hingga 5. 

Pada saat pengisian skala, subjek diberikan beberapa pernyataan yang berisi seputar 

keyakinan individu untuk berwirausaha. Subjek diminta untuk menunjukkan seberapa 

tinggi keyakinan berwirausaha sejauh ini, dari skala 1 sampai 5. Semakin tinggi angka 

yang dipilih maka semakin self efficacy berwirausaha individu tersebut. Sebaliknya, 

apabila angka yang dipilih semakin rendah, maka semakin rendah pula self efficacy 

individu tersebut.	



3.2 Tabel Blue Print Skala Self Efficacy Berwirausaha 

Variabel  Aitem Favorabel  Jumlah 

Aitem  

Aspek – aspek 

self efficacy 

berwirausaha 

Pencarian Perencanaan Pengumpulan  Implementasi 

a. Orang 

b. Finansial  

 

1, 6, 11, 

16, 21 ,26 

2, 7, 12, 17, 

22, 27 

3, 8, 13, 18, 

23, 28 

a. 4, 9, 14, 

19, 24, 29 

b. 5, 10, 15, 

20, 25, 30 

30 

 

3.3.2 Validitas dan Reliabilitas Alat Pengumpul Data  

Validitas adalah sejauh mana keakuratan alat ukur dapat mengukur apa yang 

dimaksudkannya untuk diukur (Thatcher, 2010). Sehingga, kuisioner sebagai 

alatmukurmharus bisa mengukur apa yang ingin diukur agar dapat diketahui kuisioner 

yang telah disusun tersebutsmampu mengukur apa yang hendak  diukur, maka perlu 

diuji dengan uji korelasi antara skor (nilai) tiap-tiap aitem pernyataan dengan skor 

total kuisioner tersebut.  

Uji validitas dalam penelitiannini dilakukan dengan cara mengkorelasikan 

skor aitem dan skor total aitem darimmasing-masing skala. Uji validitas 

menggunakan uji korelasi dengan program SPSS 16.0. Suatu aitem dikatakan valid 

apabila memenuhi kriteria koefisien korelasi ≥ 0,3 dan p < 0,05 (Azwar, 2013).  

 

Reliabilitasnmerupakan indeks yang menunjukkan sejuhnmana suatu alat ukur 

dapat dipercaya atau diandalkan. Hal ini menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran 

itu tetap konsisten bila dilakukan dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama, 



dengan menggunakan alat ukur yang sama (Notoatmodjo, 2005:116). Suatu instrumen 

dapat dikatakan reliabel jika hasil pengukuran dengan alat tersebut adalah sama dari 

waktu ke waktu dengan orang yang sama atau dengan orang yang berbeda pada waktu 

yang sama (Nurgiyantoro, 2002: 330).  

Pada penelitian ini pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan 

pengujian Alpha Cronbach pada program SPSS. Peneliti menggunakan Alpha 

Cronbach karena penggunaan teknik Alpha Cronbach cocok untuk menguji 

reliabilitas instrumen yang memuat pertanyaan/pernyataan yang jawabannya berskala 

(Nurgiyantoro, Gunawan, & Marzuki dalam Barus, 2011). Suatu aitem dikatakan 

reliabel jika memenuhi nilai ≥ 0,7. (Azwar, 2013). 



Tabel 3.3 
Tabel Reliabilitas Intensi Berwirausaha  

Dimensi α Akhir CITC Jumlah 
Butir 
Akhir 

Simpulan 
Tertinggi Terendah 

Unidimensi 0.879 0.827 0.577 5 Reliabel 
 

Pada variabel intensi berwirausaha, dimensinya bersifat unidimensi dengan 

nilai alpha akhir sebesar 0.879, sehingga data ini dinyatakan reliabel karena 

memenuhi nilai di atas 0,7. Nilai CITC tertinggi sebesar 0.577 dan terendahnya 

sebesar 0.827, sehingga data ini dapat dinyatakan valid karena memenuhi nilai 

validitas di atas 0,3 dan tidak terdapat aitem yang gugur.  

Tabel 3.4 
Tabel Reliabilitas Self efficacy Berwirausaha 
Dimensi Variabel 

Self efficacy 
Berwirausaha 

α Akhir CITC Jumlah 
butir 
akhir 

Kesimpulan 
Tertinggi Terendah 

Pencarian 0.819 0.673 0.450 6 Reliabel 
Perencanaan 0.753 0.597 0.363 6 Reliabel 
Pengumpulan 0.779 0.615 0.426 6 Reliabel 
IO 0.761 0.650 0.358 6 Reliabel 
IF 0.805 0.628 0.468 6 Reliabel 
 

Dalam variabel self efficacy berwirausaha, dimensi pencarian memiliki nilai 

alpha akhir sebesar 0.813, data ini dinyatakan reliabel karena memenuhi nilai di atas 

0,7. Kemudian nilai CITC tertingginya sebesar 0.673 dan nilai terendahnya sebesar 

0.450, tidak ada aitem yang gugur dan dinyatakan valid karena memenuhi nilai 

validitas di atas 0,3.  

Pada dimensi perencanaan, nilai alpha akhirnya sebesar 0.753, dimana data ini 

memenuhi syarat reliabilitas yaitu nilai alpha di atas 0,7, maka dimensi ini dinyatakan 

reliabel. Kemudian didapati nilai CITC tertinggi 0.597 dan nilai terendahnya 0.363, 

sehingga dimensi ini dapat dinyatakan valid karena memenuhi syarat validitas di atas 

0,3.  



3.4 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

3.4.1 Populasi dan Sampel 

Sasaran dari populasi yaitu mengacu pada semua anggota yang memenuhi 

kriteria tertentu yang ditentukan untuk penyelidikan penelitian. Sebuah entitas tunggal 

dari populasi tertentu yang tidak terdekomposisi lebih jauh disebut sebagai elemen. 

Elemen tersebut dapat berupa individu, rumah tangga, pabrik, pasar, sekolah, dll 

(Alvi, 2016). Berdasarkan teori yang dikembangkan oleh Malhotra (2006:291), jika 

jumlah populasi tidak diketahui dengan pasti, maka penarikan jumlah sampel paling 

sedikit harus empat atau lima kali dari jumlah aitem pertanyaan atau pernyataan.  

Perkiraan populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa semester akhir di 

Universitas X. Alasan dipilihnya mahasiswa semeseter akhir di Universitas X karena 

mahasiswa tersebut akan segera lulus S1 dan perlu menentukan tujuan selanjutnya 

setelah lulus S1. Dikarenakan jumlah populasi tidak diketahui, maka pengambilan 

sampel dilakukan dengan menggunakan rumus Lemeshow: 

n = z21-α/2 p(1-p) 
    d2 

 

Keterangan:  

n = jumlah sampel  

z = skor z pada kepercayaan 95% = 1,96 

p = maksimal estimasi = 0,5 

d = alpha (0,1) atau sampling error = 10%  

 Melalui rumus di atas, maka jumlah sampel yang akan diambil adalah: 

 n = z21-α/2 p(1-p) 
        d2 

  
n = 1,962 . 0,5 (1 – 0,5) 

     0,12 



 

 n = 3.8416 . 0,25 
     0.01 
 
 n = 96,04 = 100 
 
 Berdasarkan rumus tersebut maka nilai n yang didapatkan adalah 96,04 = 100 

orang, sehingga pada penelitian ini peneliti harus mengambil sampel minimal 100 

orang.  

Untuk pengambilan sampel, peneliti menggunakan teknik accidental 

sampling, sehingga yang diambil sebagai anggota sampel adalah orang-orang yang 

mudah ditemui dan dijangkau. Kemudian didapatkan responden dengan jumlah 108 

orang.  

3.5 Analisis Data  

3.5.1 Uji Normalitas 

Uji normalitasndigunakan untuk mengetahuinapakah distribusi variabel bebas 

dan variabel terikat normal atau tidak. Pengujian ini dapat dilakukan dengan 

menggunakan pengujian Kolmogorov-Smirnov dan dilakukan dengan program SPSS 

for Windows versi 20.0. Menurut DuwimPriyatno (2009:15) kriteria pengambilan 

keputusan adalah jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05 maka data berdistribusi 

normal dan sebaliknya jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka datanya 

berdistribusi normal.  

Tabel 3.5 
Hasil Deskriptif Uji Normalitas 
Variabel DV  Sig. kolmogoriv Smirnov Simpulan  
IB 0.000 Tidak Normal  
 

Berdasarkan tabel di atas, didapati hasil uji normalitas dengan hasil 

signifikansinya kurang dari 0.05, yaitu sebesar 0.000. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa data dari variabel dependen berdistribusi tidak normal.   



3.5.2 Uji Korelasi 

Pada penelitian ini, analisis datanya akan menggunakan analisis data dengan 

teknik korelasi yang dilakukan untuk mengetahui hubungan antara varibel independen 

dengan variabelndependen, makandalamnpenggunaan analisis uji korelasi 

inimpengambilan sampel penelitian dari banyaknya populasi yang ada harus 

menggunakan ukuran besaran sampel. 	

	


