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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Rancangan penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitaf dengan desain 

korelasional untuk melihat hubungan antara kedua variable yang akan di uji, yaitu 

person job fit dan psychological ownership pada generasi penerus bisnis keluarga. 

Penelitian kuantitatif menurut Suryani (2015) adalah penelitian yang 

menggunakan analisis data dalam bentuk angka.  

 

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional  

3.2.1 Variabel Terikat: Psychological Ownership 

 Psychological ownership yang dimaksud pada penelitian ini adalah 

seberapa besar perasaan yang dirasakan generasi penerus bahwa ia merupakan 

bagian dari bisnis keluarganya sehingga generasi penerus akan memiliki sifat 

untuk berusaha melindungi, mengembangkan dan meningkatkan bisnis 

keluarganya. 

 Menurut Avey et al. (2009), empat dimensi psychological ownership yaitu: 

- Self efficacy, seberapa besar keyakinan generasi penerus dengan kemampuan 

dirinya untuk mengelola bisnis keluarga. Semakin tinggi skor, maka semakin 

tinggi pula Self efficacy pada generasi penerus. 
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- Accountabillity, seberapa besar tanggung jawab generasi penerus atas dirinya 

sendiri dan bisnis keluarganya. Semakin tinggi skor, maka semakin tinggi pula 

accountability pada generasi penerus. 

- Sense of belongingness, seberapa besar ikatan generasi penerus dengan 

perusahana keluarganya. Semakin tinggi skor, maka semakin tinggi pula sense of 

belongingness pada generasi penerus. 

- Self identity, seberapa besar generasi penerus merasa konsep dirinya sesuai 

dengan bisnis keluarganya. Semakin tinggi skor, maka semakin tinggi pula self 

identity pada generasi penerus. 

 

3.2.3 Variabel Bebas: Person Job Fit 

 Person job fit yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kesesuaian 

pengetahuan, keterampilam dan kemampuan individu generasi penerus dengan 

tuntutan pekerjaannya yang ada dalam bisnis keluarga. semakin tinggi skor, maka 

semakin tinggi pula kesesuaian pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan 

individu generasi penerus dengan tuntutan pekerjaan dalam bisnis keluarga. 

 

3.3 Instrumen Penelitian  

3.3.1 Metode dan Alat Pengumpul Data   

 Peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan kuesioner online. 

Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan skala person job fit yang diadaptasi 



23 
 

dari Brkich, Jeffs, & Carless. (2002), dan skala psychological ownership yang 

diadaptasi dari Avey et al. (2009) dan dimodifikasi. 

 

3.3.1.1 Skala Psychological Ownership 

 Skala psychological ownership diadaptasi dari Avey et al. (2009) terdiri dari 

4 dimensi yaitu self-efficacy, accountability, sense of belongingness, dan self identity.  

Tabel 3.1  
Blue print Skala Psychological Ownership 

Dimensi Favorabel Unfavorabel Jumlah Aitem 

Self Eficacy 1, 5, 9, 13, 17 - 5 
Accountability 2, 6, 10, 14, 18 - 5 

Sense of 
Belongingness 

3, 7, 11, 15, 19 - 5 

Self Identity 4, 8, 12, 16, 20 - 5 

Jumlah Aitem 20 

 

3.3.1.2 Skala Person Job Fit 

 Skala person job fit diadaptasi dari Brkich, Jeffs, & Carless. (2002), person 

job fit merupakan variabel unidimensi.  

Tabel 3.2  

Blue Print Skala Person-Job Fit 

Dimensi Favorabel Unfavorabel Jumlah Aitem 

Person-Job Fit 3, 5, 6, 7, 9 1, 2, 4, 8 9 
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3.3.2 Validitas dan Reliabilitas Alat Pengumpul Data 

 Validitas adalah ketepatan alat ukur untuk mengukur apa yang 

ingin diukurnya (Christensen, Johnson & Turner, 2011). Semakin 

tinggi validitas alat ukur maka penggunaan alat ukur sesuai 

konstruk yang diukur semakin tepat. Menurut Azwar (2013) suatu 

alat ukur dikatakan valid apabila memiliki kekuatan korelasi 

sebesar ≥0,3.  Alat ukur psychological ownership memiliki skor validitas 

masing-masing aitem dengan range 0,6–0,9 (Avey et al, 2009). Alat ukur person 

job fit memiliki skor validitas masing-masing aitem dengan range 0,6-0,8 (Brkich, 

Jeffs, & Carless, 2002). 

 Reliabilitas adalah apabila suatu alat ukur digunakan pada 

subjek dan hasil tidak berubah-ubah maka alat ukur tersebut 

dikatakan reliabel. Menurut Hair, Black, Babin, Anderson & Tatham 

(2006) suatu alat ukur dikatakan reliabel apabila pada saat 

pengujian nilai Alpha-Cronbach sebesar ≥0,6 selama dimensi tersebut  

memiliki korelasi ≥0.3. Alat ukur psychological ownership memiliki skor 

reliabilitas sebesar 0,8 (Avey et al, 2009). Alat ukur person job fit memiliki skor 

reliabilitas sebesar 0,9 (Brkich, Jeffs, & Carless, 2002). Semakin tinggi skor 

validitas dan reliabilitas yang dihasilkan maka alat ukur semakin baik untuk 

digunakan.  
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 Dibawah ini merupakan tabel reliabilitas variabel psychological ownership 

dan person job fit yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan bantuan 

SPSS. 

 
Tabel 3.3 
Tabel Reliabilitas Psychological Ownership 

Dimensi 

variabel 

Psychological 

Ownership 

α Akhir CITC Jumlah 

butir 

akhir 

Kesimpulan 

Tertinggi Terendah 

Self-efficacy 0.846 0.724 0.594 5 Reliabel 
Accountability 0.639 0.566 0.304 5 Reliabel 

Sense of 
Belongingness 

0.881 0.790 0.534 5 Reliabel 

Self Identity 0.766 0.687 0.437 5 Reliabel 

 

 Pada variabel psychological ownership, dimensi self-efficacy memiliki nilai 

alpha akhir sebesar 0.846, data ini dinyatakan reliabel karena memenuhi nilai 

diatas 0,6. Kemudian nilai CITC tertinggi sebesar 0.724 dan nilai terendah 

sebesar 0.594, tidak ada aitem yang gugur dan aitem dinyatakan valid karena 

memenuhi nilai validitas 0,3. 

 Dimensi accountability memiliki nilai alpha akhir sebesar 0.639, data 

dinyatakan reliabel karena memenuhi nilai diatas 0,6. Kemudian nilai CITC 

tertinggi sebesar 0.566 dan terendah sebesar 0.304, tidak ada aitem yang gugur 

dan aitem dinyatakan valid karena memenuhi nilai validitas 0,3. 

 Dimensi sense of belongingness memiliki nilai alpha akhir sebesar 0.881, 

data dinyatakan reliabel karena memenuhi nilai diatas 0,6. Kemudian nilai CITC 
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tertinggi sebesar 0.790 dan nilai terendah sebesar 0.534, tidak ada aitem yang 

gugur dan aitem dinyatakan valid karena memenuhi nilai validitas 0.3. 

 Dimensi self identity memiliki nilai alpha akhir 0.766, data dinyatakan 

reliabel karena memenuhi nilai diatas 0,6. Kemudian nilai CITC tertinggi sebesar 

0.687 dan nilai terendah sebesar 0.437, tidak ada aitem yang gugur dan aitem 

dinyatakan valid karena memenuhi nilai validitas 0,3. 

Tabel 3.4 
Tabel Reliabilitas Person Job Fit 

Dimensi α Akhir 

  

CITC Jumlah 

butir 

akhir 

Simpulan 

Tertinggi Terendah 

Unidimensi 0.808 0.653 0.399 8 Reliabel 

  

 Pada variabel person job fit, dimensinya bersifat unidimensi dengan nilai 

alpha akhir sebesar 0.808, sehingga dinyatakan reliabel karena memenuhi nilai 

diatas 0,6. Nilai CITC tertinggi sebesar 0.653 dan nilai terendah sebesar 0.399, 

sehingga dapat dinyatakan valid karena memenuhi nilai validitas 0,3 dan terdapat 

satu aitem yang gugur karena memiliki nilai CITC sebesar 0.182.  

 

3.4 Populasi dan Sampel  

3.4.1 Populasi dan Sampel 

 Menurut Sarwono, Arikunto & Arikunto (2006) populasi adalah wilayah 

generalisasi subjek atau objek yang akan diteliti, sedangkan sampel adalah bagian 

dari populasi yang diteliti. Subjek yang akan di teliti adalah mahasiswa di salah 
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satu universitas X yang mengikuti mata kuliah entrepreneurship dan bergabung 

dengan guild Family Business. Guild family business memiliki program untuk 

mengembangkan kemampuan entrpreneurship mahasiswa untuk menjadi generasi 

penerus bisnis keluarga sehingga dapat bersama-sama mengembangkan bisnis 

keluarganya  dengan generasi sebelumnya.  

 

3.4.2 Teknik Pengambilan Sampel 

 . Jumlah keseluruhan responden penelitian sebanyak 146 mahasiswa. 

Jumlah tersebut terdiri atas mahasiswa angkatan 2017 sebanyak 86 mahasiswa 

dan mahasiswa angkatan 2016 sebanyak 60 mahasiswa. Keseluruhan responden 

penelitian tergabung dalam guild family business. Dalam penelitian ini akan 

digunakan teknik total population sampling, karena jumlah responden yang 

terbatas dan memiliki karakteristik responden harus bergabung dengan guild 

family business.  

 

3.5 Analisis Data 

 Data penelitian akan diuji normalitas menggunakan Kolmogorov smirnov. 

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan kolmogrov smirnov terdapat hasil 

bahwa variabel memiliki data tidak normal, sehingga data tersebut diuji 

menggunakan uji hubungan non parametric Spearman. 

 


