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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian 

kuantitatif dengan desain penelitian korelasional. Desain korelasional bertujuan 

untuk mengetahui sejauh mana variabel berhubungan dengan variabel yang lainnya 

berdasarkan koefisien korelasi (Narbuko & Achmadi, 2008). Variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah efikasi berwirausaha, serta variabel tergantung penelitian ini 

adalah kecenderungan pengambilan risiko pada mahasiswa yang berwirausaha. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara efikasi 

berwirausaha dan kecenderungan pengambilan resiko pada mahasiswa yang 

berwirausaha di universitas X.  

 

3.2. Efikasi Berwirausaha 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah efikasi berwirausaha. Menurut 

Peterson, Mueller dan Sequeira (2009), efikasi berwirausaha adalah keyakinan 

bahwa dirinya mampu untuk mengerjakan sesuatu dalam membuka usaha baru yang 

meliputi aspek-aspek:  

(1) Pencarian :  seberapa yakin individu mampu mengembangkan ide usahanya. 

(2) Perencanaan: seberapa yakin individu yakin untuk merencanakan produk 

usahanya. 

(3) Pengumpulan : seberapa yakin individu mampu mengumpulkan sumber daya 
dan pemasok di bidang usahanya. 
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(4) Implementasi: seberapa yakin individu untuk mengembangkan bisnis dan 

mempertahankan bisnis  

(5) Pelaksanaan keuangan: seberapa yakin individu mampu untuk mengatur 

keadaan dan permasalahan ekonomi atau keuangan yang dihadapi dalam 

berwirausaha 

3.2.1 Kecenderungan Pengambilan Resiko 

Sedangkan variabel terikat penelitian ini adalah kecenderungan 

pengambilan resiko, Hung dan Tangpong (2010) menunjukan bahwa 

kecenderungan risiko adalah sifat kepribadian yang beragam. Kecenderungan 

risiko tampaknya bervariasi di berbagai konteks keputusan yang secara signifikan 

berbeda seperti investasi, spekulasi, dan pertimbangan sosial. Kecenderungan 

pengambilan resiko mempunyai beragam risiko dan yang mempengaruhi nya 

adalah pengambilan keputusan, efek dari kecenderungan risiko dalam 

pengambilan keputusan tergantung pada konteks suatu situasi seperti 

kecenderungan risiko dalam pengambilan keputusan bisnis cenderung menjadi 

konteks yang lain dan khusus. 

3.3 Instrumen Penelitian 

3.3.1 Metode dan Alat Pengumpul Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

kuesioner dengan menggunakan skala, yang berwujud pernyataan-pernyataan sikap 

yang ditulis,  
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disusun dan dianalisis sehingga respons seseorang terhadap pertanyaan tersebut 

dapat diberikan angka (skor) dengan rentang angka satu sampai lima dan 

kemudian dapat diinterpretasikan. Tedapat dua skala yang digunakan dalam 

penelitian ini. Skala pertama mengukur efikasi berwirausaha yang dikembangkan 

oleh Peterson, Mueller dan Sequeira (2009), sedangkan skala kedua mengukur 

kecenderungan pengambilan risiko yang dikembangkan oleh Hung dan Tangpong 

(2010). 

3.3.1.2 Skala Efikasi Berwirausaha  

 Pada penelitian ini, skala entrepreneurial self-efficacy (ESE) dikembangkan 

oleh Mc.Gee, Mueller, Sequeira (2009).  Pada saat pengisian skala, subjek diberikan 

beberapa pernyataan dan diminta untuk memberikan respon berdasarkan angka 1 

hingga 5, yang menggambarkan respon sangat tidak yakin (1), tidak yakin (2), ragu-

ragu (3), yakin (4), sangat yakin (5). Skala ESE terdiri dari 30 aitem pernyataan 

dengan masing-masing dimensi berisi enam butir pernyataan. Berikut terlampir 

blueprint dari skala ESE.  

 

 

 

 

 



18	

	

Tabel 3.1   

Blueprint Skala Entrepeneur Self-Efficacy 

 

3.3.1.3 Skala Kecenderungan Pengambilan Resiko  (risk-taking propensity scale) 

 

 Skala kecenderungan pengambilan resiko bersifat unidimensional yang 

dikembangkan oleh  Hung dan Tangpong (2010). Skala kecenderungan pengambilan 

resiko menggunakan skala likert, dimana subjek diminta untuk memberikan respon 

dari angka 1 hingga 5, yaitu 1=sangat tidak setuju; 2=tidak setuju; 3=ragu-ragu; 

4=setuju; 5= sangat setuju. Skala kecenderungan pengambilan resiko terdiri dari 10 

butir pernyataan yang terbagi menjadi 5 butir pernyataan favorable dan 5 butir 

pernyataan unfavorable. 

 

 

 

Dimensi   
Entrepeneur 
Self-Efficacy 

          Aitem Favorabel 
Jumlah Aitem   

Searching              1,6,11,16,21,26  6 
Planning             2,7,12,17,22,27  6 

Marshaling              3,8,13,18,23,28  6 
 

Implementing 
people 

 
            4,9,14,19,24,29 

  
6 

Implementing 
financial 

 
           5,10,15,20,25,30 

  
6 

         Total     30 
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Tabel 3.2  

Blueprint Skala Kecenderungan pengambilan resiko 

Aspek 
 

Nomor pernyataan 
Jumlah Aitem Favorable Unfavorable  

Kecenderungan 
pengambilan 
resiko 

1,3,6,7,10 2,4,5,8,9 10 

 

3.3.2 Validitas dan Reliabilitas Alat Pengumpul Data 

Validitas adalah tingkat keakuratan suatu tes atau skala dalam menjalankan 

fungsi pengukurannya. Data yang akurat dapat dihasilkan melalui suatu tes atau 

skala yang memiliki validitas yang tinggi sehingga mampu memberikan gambaran 

mengenai variabel yang hendak diukur. Akurat yang dimaksud dalam pengukuran 

ini meliputi ketepatan dan kecermatan suatu alat tes. Suatu tes atau skala yang 

memiliki validitas rendah dapat menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan 

pengukuran (Azwar, 2013). Sebelum menyebar angket peneliti menguji bahasa 

angket kuisioner yang akan diberikan oleh para mahasiswa, uji bahasa telah 

dilakukan kepada 10 subjek mahasiswa universitas X, untuk memastikan subjek 

memahami bahasa yang digunakan dan pernyataan yang diberikan sesuai dengan 

subjek penelitian.  

Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan 

skor aitem dan skor total aitem dari masing-masing skala efikasi berwirausaha dan 

kecenderungan pengambilan resiko pada wirausahawan. Uji validitas menggunakan 

Pearson Product Moment dengan bantuan program SPSS. Validitas aitem dapat 
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dilihat dari nilai Corrected Item- Total Correlation (CITC) yang dikatakan valid jika 

memenuhi kriteria koefisien korelasi ≥ 0,3 (Azwar, 2013). Namun selain kriteria 

tersebut isi domain dan tujuan penggunaan alat ukur perlu dipertimbangkan untuk 

acuan dalam penyeleksian item. Hasil uji statistik menunjukan bahwa nilai  CITC 

pada skala efikasi berwirausaha menunjukan rata-rata hasil yang ditunjukan reliabel. 

Skala ini disesuaikan pada subjek penelitian yang merupakan mahasiswa 

berwirausaha di Universitas X Surabaya. Semua aitem kecenderungan pengambilan 

resiko dikatakan valid karena memiliki koefisien korelasi antara skor aitem dan skor 

total aitem ≥ 0,3 dan p ≤ 0,05. Dalam penelitian ini reliabilitas skala kecenderungan 

pengambilan resiko sudah reliabel.  

Tabel 3.3  

 Reliabilitas skala efikasi berwirausaha 

 

Reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil suatu proses pengukuran dapat 

dipercaya (Azwar, 2013). 

 

 

Dimensi Alpha Cronbach Kesimpulan 

Searching        0,706 Reliabel 

Planning        0,737 Reliabel 

Marshalling        0,673 Cukup Realiabel 

Implementing people        0,725 Reliabel 

Implementing financial        0,679 Cukup Reliabel 
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Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode Alpha Cronbach dengan 

bantuan program SPSS. Suatu skala dikatakan reliabel jika memenuhi nilai  ≥ 0,7 

(Azwar, 2013).  

Pada penelitian ini angka reliabilitas yang didapatkan dari skala efikasi 

berwirausaha untuk dimensi searching (𝛼 = 0.706), dimensi planning (𝛼 = 0,737), 

dimensi marshaling (𝛼 = 0,673), dimensi implementing people (𝛼 = 0,725) dan 

dimensi implementing financial (𝛼 = 0,679). Nilai CITC pada masing-masing skala 

dimensi efikasi berwirausaha ≥ 0.3 sehingga aitem pada skala efikasi berwirausaha 

dikatakan valid. Pada skala kecenderungan pengambilan resiko didapatkan nilai 

CITC (𝛼 = 0,957) , nilai CITC yang didapatkan pada skala kecenderungan 

pengambilan resiko sebesar ≥ 0.3 sehingga aitem dikatakan valid.  Tabel dibawah 

ini menjabarkan nilai angka reliabilitas dari skala efikasi berwirausaha dan skala 

kecenderungan pengambilan resiko 

Tabel 3.4  

Reliabilitas kecenderungan pengambilan resiko 

Alpha cronbach Kesimpulan 

0,957 Sangat reliabel 
 

Sehingga terdapat 29 aitem efikasi berwirausaha dan 5 aitem kecenderungan 

pengambilan resiko yang valid dan reliabel, aitem yang gugur adalah nomor 20 

efikasi berwirausaha dengan dimensi implementing financial sedangkan untuk 

kecenderungan pengambilan resiko aitem yang gugur adalah nomor 1,3,6,7 dan 10.
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3.4. Populasi dan Teknik pengambilan Sampel 

3.4.1 Populasi dan Sampel  
 

Populasi merupakan kelompok subjek yang hendak digeneralisasikan melalui 

hasil penelitian. Populasi sebaiknya terdiri dari kelompok subjek yang memiliki ciri-

ciri atau karakteristik-karakteristik bersama yang membedakannya dari kelompok 

subjek lainnya (Azwar, 2013). Sampel adalah sebagian dari populasi. Karena ia 

merupakan bagian dari populasi, tentu ia harus memiliki ciri-ciri yang dimiliki oleh 

populasinya. Sampel yang representatif bagi populasi diperlukan untuk 

menghasilkan analisis penelitian yang didasarkan pada data sampel dan 

kesimpulannya yang dapat diterapkan pada populasi (Azwar, 2013). 

Populasi dan sampel dalam penelitian ini merupakan mahasiswa yang 

berwirausaha Univeritas X Surabaya. Populasi Mahasiswa yang mempunyai usaha 

sendiri  berjumlah 851 orang. Semakin banyak sampel dari besarnya populasi yang 

ada adalah semakin baik tetapi ada jumlah batas sampel yang harus dipenuhi 

sebanyak 30 sampel teori ini dikemukakan oleh Mahmud (2011). akan tetapi peneliti 

menentukan sendiri jumlah untuk mengambil sampel minimal 100 mahasiswa di 

Universitas X Surabaya. 

3.4.2 Teknik Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling. Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel bertujuan 

untuk mencari subjek karena adanya fokus dalam tujuan tertentu, Purposive 

sampling digunakan untuk memilih sampel untuk berpartisipasi dalam diskusi 
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kelompok terfokus (Tongco, 2007). Kriteria dari pengambilan sampel ini berupa 

mahasiswa yang sudah berwirausaha dan mempunyai usaha itu sendiri dalam arti 

merintis usaha nya dengan mandiri dalam jangka waktu minimal satu tahun dan 

usaha yang dipunyai cenderung stabil dan tidak beralih-alih.  

3.5 Analisis Data  

Pada penelitian ini, pengujian hipotesis menggunakan uji korelasi. Korelasi 

menyatakan hubungan antara beberapa variabel bebas dan variabel tergantung secara 

bersama-sama. Uji korelasi dilakukan untuk mengetahui hubungan antara Efikasi 

berwirausaha dan kecenderungan pengambilan resiko pada wirausahawan. Uji 

korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan antara efikasi berwirausaha dan 

kecenderungan pengambilan resiko pada wirausahawan. Sebelum melakukan uji 

korelasi dan uji korelasi, peneliti melakukan uji normalitas. Uji normalitas dilakukan 

untuk mengetahui distribusi data yang telah dihimpun termasuk distribusi normal 

atau tidak (Santoso,2010).  

Data yang memiliki distribusi normal adalah data yang memiliki distribusi 

dengan bentuk lonceng (bell shaped), data tersebut tidak miring ke kiri atau ke 

kanan (Santoso, 2010). Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan One-Sample 

Kolmogorov-Smirnov Test. Data dikatakan normal apabila memenuhi nilai koefisien 

≥ 0,05. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan uji korelasi sederhana (bivariate 

correlation). Bivariate correlation digunakan untuk mengetahui keeratan antara dua 

hubungan variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi 

(Priyatno,2014). Koefisien korelasi sederhana menunjukan seberapa besar hubungan 
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yang akan terjadi antara dua variabel. H1 dalam penelitian ini menggunakan uji 

Spearman rank correlation 

 

 


