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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Metode Penelitian yang Digunakan 

Metode adalah prosedur atau tata cara baku, standar untuk 

memenuhi kriteria ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam 

meneliti untuk mendapatkan data penelitian. Terdapat dua jenis metode 

pokok yang digunakan yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif 

(Priyanto, 2000, h. 29). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, 

yaitu menekankan analisisnya pada data-data numerikal atau angka yang 

diolah dengan metode statistika. Pendekatan kuantitatif dilakukan pada 

penelitian dalam rangka pengujian hipotesis dan menyandarkan 

kesimpulan hasilnya pada suatu probabilitas kesalahan penolakan 

hipotesis nihil. Dengan menggunakan metode kuantitatif akan diperoleh 

signifikasi hubungan antar variabel yang diteliti. Jadi dengan kata lain, 

pengambilan keputusan, interpretasi data, dan kesimpulan berdasarkan 

angka-angka yang diperoleh dari hasil analisis data statistik (Azwar, 

2007, h.5). 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Sebelum menguji hipotesis penelitian yang akan diajukan, terlebih 

dahulu akan dilakukan identifikasi variabel-variabel yang akan dipakai 

dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Variabel Tergantung  : Motivasi Berwirausaha 
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2. Variabel Bebas : Adversity Quotient 

   Tipe Kepribadian A dan B 

 

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Tujuan dari definisi operasional adalah untuk menghindari 

terjadinya salah pengertian dan penafsiran. Definisi operasional dari 

variabel-variabel penelitian ini adalah: 

1. Motivasi Berwirausaha 

Motivasi berwirausaha adalah dorongan dan usaha yang 

dilakukan oleh individu untuk mengerjakan sesuatu yang baru 

(creative), sesuatu yang berbeda (innovative) dan bermanfaat dengan 

jalan mengembangkan ide dan meramu sumber daya untuk 

menemukan peluang usaha dan mengembangkannya demi perbaikan 

hidup serta siap untuk terjun dalam dunia persaingan bisnis. 

Motivasi Berwirausaha diukur dengan menggunakan Skala Motivasi 

Berwirausaha, berdasarkan aspek pengaturan diri, pengarahan, dan 

tujuan. Semakin tinggi skor yang diperoleh, semakin tinggi pula 

motivasi berwirausaha yang dimiliki, begitu sebaliknya. 

2. Adversity Quotient 

Adversity Quotient adalah kemampuan seseorang bertahan 

terhadap segala kesulitan hidup, tantangan serta perubahan-

perubahan yang terus menghadang dan menghadapi kesulitan 

tersebut sebagai proses untuk mengembangkan potensi-potensi demi 

mencapai tujuannya. Adversity quotient ini diukur melalui Skala 

Adversity Quotient yang disusun berdasar dimensi-dimensi adversity 
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quotient yang meliputi control, origin dan ownership, reach, dan 

endurance. Semakin tinggi skor yang diperoleh, semakin tinggi pula 

adversity quotient yang dimiliki, begitu sebaliknya. 

3. Tipe Kepribadian A dan B 

Kepribadian adalah keseluruhan dari individu yang terorganisir 

dan terdiri atas disposisi-disposisi psikis serta fisis, yang 

memberikan kemungkinan untuk memperbedakan cirinya yang 

umum dengan pribadi lain.  Kepribadian disini adalah kepribadian 

tipe A dan tipe B. Data tentang kepribadian tipe A dan tipe B 

diperoleh dengan menggunakan Skala Tipe Kepribadian dari skala 

Bortner yang terdiri dari 14 pasang item yaitu tidak pernah 

terlambat, tergesa-gesa, tidak sabar menunggu, antisipasi terhadap 

masalah, pergaulan, berusaha mengerjakan semua pekerjaan 

sekaligus, empati, rekognisi, mengerjakan tugas dengan cepat, serius 

mengerjakan tugas, ekspresif, minat di luar pekerjaan, ambisius. 

Individu dikategorikan memiliki kecenderungan kepribadian tipe A 

apabila skor total untuk item tipe A lebih tinggi dari skor total item 

tipe B. Sebaliknya individu dikategorikan memiliki kecenderungan 

kepribadian tipe B apabila skor total item tipe B lebih tinggi dari 

skor total item tipe A. 

 

D. Subjek Penelitian 

1. Populasi 

Menurut Arikunto (1998, h.115) mengartikan populasi sebagai 

keseluruhan subjek penelitian. Lebih lanjut lagi dijelaskan oleh Hadi 
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(2001, h.70) bahwa populasi merupakan semua individu untuk siapa 

kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari sampel hendak 

digeneralisasikan. 

Arikunto (1998, h.117) mengartikan sampel adalah sebagian 

atau wakil populasi yang diteliti. Jika peneliti hanya akan meneliti 

sebagian populasi, maka penelitian tersebut disebut penelitian 

sampel. Dengan menyelidiki sampel kemudian diambil kesimpulan 

berupa generalisasi yang dianggap berlaku juga bagi keseluruhan 

populasi. 

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang sedang 

menyusun skripsi dengan pertimbangan sebentar lagi mahasiswa 

tersebut akan segera lulus dan akan bekerja. 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Supranto (2003, h.70) berpendapat teknik sampling ialah suatu 

cara pengumpulan data yang sifatnya tidak menyeluruh akan tetapi 

hanya sebagian dari populasi saja. Penelitian ini menggunakan 

teknik Incidental Sampling, yaitu menggunakan individu-individu 

yang telah memenuhi karakteristik penelitian dan kebetulan dijumpai 

oleh peneliti (Hadi, 2001. h.75). 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan skala untuk mengumpulkan data 

penelitian. Skala merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan 

untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat 
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ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan 

menghasilkan data kuantitatif (Sugiyono, 2008, h.92).  

Penjelasan lebih rinci mengenai masing-masing skala sebagai 

berikut: 

1. Skala Motivasi Berwirausaha 

Skala ini digunakan untuk mengukur Motivasi Berwirausaha 

pada seseorang yang disusun berdasarkan aspek pengaturan diri, 

pengarahan, dan tujuan yang kemudian dikaitkan dengan 

berwirausaha. 

Skala yang digunakan dalam penelitian ini dibuat dengan dua 

variasi yaitu pernyataan positif (favorable) dan pernyataan negatif 

(unfavorable). Pernyataan positif adalah pernyataan yang 

mendukung adanya motivasi berwirausaha dan pernyataan negatif 

adalah pernyataan yang tidak mendukung adanya motivasi 

berwirausaha. Untuk setiap item disediakan empat jawaban. Sistem 

penilaian yang digunakan adalah skor 4 untuk jawaban sangat sesuai 

(SS), skor 3 untuk jawaban sesuai (S), skor 2 untuk jawaban tidak 

sesuai (TS), dan skor 1 untuk jawaban sangat tidak sesuai (STS). 

Pada pernyataan negatif (unfavorable) penilaian diberikan kebalikan 

dari penilaian positif (favorable). Skor 1 untuk jawaban sangat 

sesuai (SS), skor 2 untuk jawaban sesuai (S), skor 3 untuk jawaban 

tidak sesuai (TS), dan skor 4 untuk jawaban sangat tidak sesuai 

(STS). Subjek penelitian diminta untuk memilih salah satu jawaban 

yang tersedia. Semakin tinggi skor yang diperoleh menunjukkan 

semakin tinggi motivasi berwirausaha dan sebaliknya semakin 
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rendah skor yang diperoleh menunjukkan semakin rendah pula 

motivasi berwirausaha. Blue print sebaran item Skala Motivasi 

Berwirausaha dapat dilihat pada tabel 1. 

 

Tabel 1 

Blue Print Skala Motivasi Berwirausaha 

No Aspek Motivasi Berwirausaha Favorable Unfavorable 
Jumlah 

Item 

1 
Pengaturan diri yang dikaitkan 

dengan berwirausaha 
4 4 8 

2 
Pengarahan yang dikaitkan 

dengan berwirausaha 
4 4 8 

3 
Tujuan yang dikaitkan dengan 

berwirausaha 
4 4 8 

Jumlah 12 12 24 

Definisi berwirausaha adalah upaya untuk mengerjakan sesuatu yang baru 

(creative), sesuatu yang berbeda (innovative) dan bermanfaat dengan jalan 

mengembangkan ide dan meramu sumber daya untuk menemukan peluang usaha 

dan mengembangkannya demi perbaikan hidup serta siap untuk terjun dalam 

dunia persaingan bisnis. 

 

2. Skala Adversity Quotient (AQ) 

Skala AQ ini bertujuan untuk mengukur skor AQ yang dimiliki 

oleh seseorang. Semakin tinggi skor yang diperoleh menunjukkan 

bahwa AQ yang dimiliki juga tinggi dan sebaliknya jika skor yang 

diperoleh rendah menunjukkan bahwa AQ yang dimiliki juga rendah. 

Skala AQ ini dirancang berdasarkan dimensi-dimensi AQ antara lain: 

Control (Kendali), Origin dan ownership (Asal usul dan pengakuan), 

Reach (Jangkauan), Endurance (Daya tahan). 

Masing-masing terdiri dari dua kelompok item, yaitu item yang 

berbentuk positif (favorable) dan item yang berbentuk negatif 

(unfavorable). Setiap item mempunyai empat alternatif jawaban 

yaitu sangat sesuai (SS), sesuai (S), tidak sesuai (TS), dan sangat 
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tidak sesuai (STS). Untuk pernyataan favorable nilai tertinggi 4 

diberikan untuk jawaban sangat sesuai (SS), nilai 3 diberikan untuk 

jawaban sesuai (S), nilai 2 untuk jawaban tidak sesuai (TS), dan nilai 

1 untuk jawaban sangat tidak sesuai (STS). Sebaliknya untuk 

pernyataan negatif (unfavorable), penilaian diberikan kebalikan dari 

penilaian positif (favorable). Adapun rancangan Skala AQ dapat 

dilihat pada tabel 2. 

 

Tabel 2 

Blue Print Skala Adversity Quotient (AQ) 

No.  Dimensi AQ Favorable Unfavorable 
Jumlah 

Item 

1. Control 3 3 6 

2. Origin dan Ownership 3 3 6 

3. Reach 3 3 6 

4. Endurance 3 3 6 

Jumlah 12 12 24 

 

3. Skala Tipe Kepribadian A dan B 

Skala Tipe Kepribadian A dan B yang penulis pakai adalah 

skala Ribkah Wijaya yang diadaptasi dari skala Bortner (Santoso, 

2009). Bortner menyusun skala ini berdasarkan hasil penelitian 

Friedman & Rosenman. Adapun alasan digunakannya skala Bortner 

adalah skala ini mudah dan ringkas sehingga tidak melelahkan 

subyek serta skala ini sudah diadaptasi dalam bahasa Indonesia. 

Skala ini terdiri dari 14 pasang item dengan setiap item terdiri 

dari 2 pernyataan dengan ciri-ciri, yaitu: tidak pernah terlambat, 

sikap kompetitif, tergesa-gesa, tidak sabar menunggu, antisipasi 

terhadap masalah, pergaulan, berusaha mengerjakan semua 
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pekerjaan sekaligus, empati, rekognisi, mengerjakan tugas dengan 

cepat, serius mengerjakan tugas, ambisius, ekspresif, minat terhadap 

kerja. 

Alternatif pilihan jawaban dalam Skala Tipe Kepribadian yang 

digunakan dalam penelitian ini ada 2. Subjek diminta untuk memilih 

jawaban yang sesuai dari 2 alternatif jawaban. Penggolongan subjek 

ke dalam suatu kepribadian dilihat dari perbandingan skor total item 

untuk kepribadian tipe A dan skor total item untuk kepribadian tipe 

B. Setiap jawaban yang dipilih akan diberi skor 1. Individu 

digolongkan berkepribadian tipe A apabila skor total item untuk tipe 

A lebih besar daripada skor total item tipe B dan sebaliknya individu 

digolongkan berkepribadian tipe B apabila skor total item untuk tipe 

B lebih besar daripada skor total item tipe A. Dalam penelitian ini, 

subjek yang mendapat skor yang seimbang antara tipe A dan tipe B, 

tidak masuk ke dalam penelitian. Adapun blue print Skala Tipe 

Kepribadian A dan B dapat dilihat pada tabel 3. 
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Tabel 3 

Blue Print Skala Tipe Kepribadian A dan B 

No. Ciri-ciri 
Item 

Tipe A 
Item 

Tipe B 
Total 

Item 

1 Tidak pernah terlambat 1 1 2 

2 Sikap kompetitif 1 1 2 

3 Tergesa-gesa 1 1 2 

4 Tidak sabar menunggu 1 1 2 

5 Antisipasi terhadap masalah 1 1 2 

6 Pergaulan 1 1 2 

7 
Berusaha mengerjakan semua pekerjaan 

sekaligus 
1 1 2 

8 Empati 1 1 2 

9 Rekognisi 1 1 2 

10 Mengerjakan tugas dengan cepat 1 1 2 

11 Serius mengerjakan tugas 1 1 2 

12 Ekspresif 1 1 2 

13 Minat terhadap kerja 1 1 2 

14 Ambisius 1 1 2 

Total 14 14 28 

 

Dalam penelitian ini penulis menguji kembali validitas skala 

Bortner. Hal ini disebabkan karena pengujian validitas dan 

reliabilitas skala Bortner sudah terlalu lama sehingga penulis ingin 

menguji kembali skala Bortner walaupun skala Bortner merupakan 

skala adaptasi yang keberadaannya sudah diakui di Indonesia. 

Namun demikian bukan berarti validitas skala Bortner yang dahulu 

diabaikan. Dalam penelitian ini disajikan uji kesahihan skala Bortner 

dan dapat dilihat pada tabel 4. 
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Tabel 4 

Uji Validitas Skala Tipe Kepribadian A dan B 

No Aspek rpq 

1 Tidak pernah terlambat 0,4446 

2 Sikap kompetisi 0,0363 

3 Tergesa-gesa 0,2309 

4 Tidak sabar menunggu 0,1778 

5 Antisipasi terhadap masalah 0,3909 

6 Pergaulan 0,4000 

7 Berusaha mengerjakan semua pekerjaan sekaligus 0,2469 

8 Empati 0,2990 

9 Rekognisi 0,1040 

10 Mengerjakan tugas dengan cepat 0,3522 

11 Serius mengerjakan tugas 0,3217 

12 Ekspresif 0,3441 

13 Minat diluar kerja 0,2184 

14 Ambisius 0,4475 

Sumber: Ribkah Wijaya. 1995. (Santoso, V.S. 2009. Prokrastinasi pada 

Mahasiswa yang Sedang Menempuh Skripsi Ditinjau dari Kepribadian 

Tipe A dan B. Skripsi. Semarang. Fakultas Psikologi Universitas Katolik 

Soegijapranata (tidak diterbitkan)). 

 

F. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

1. Validitas 

Validitas, dalam pengertiannya yang paling umum, adalah 

suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid 

apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan mengungkap 

data dari variabel yang diteliti secara tepat (Arikunto, 1998, h.160). 

Untuk mendapatkan hasil koefisien korelasi antara skor item 

dengan skor total, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan 

koefisien korelasi product-moment Pearson dan dikoreksi dengan 

Part-Whole. Untuk perhitungan uji validitas alat ukur, penulis 
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menggunakan program Statistical Packages for Social Scienes 

(SPSS) for Windows. 

2. Reliabilitas 

Menurut Arikunto (1998, h.170-172), suatu instrument 

dikatakan reliable jika instrument itu memberikan hasil yang relatif 

sama meskipun digunakan untuk mengukur berulang kali. Suatu 

skala instrument dianggap reliable, dapat dipercaya, bila secara 

konsisten memberi hasil yang sama jika diterapkan pada sampel 

yang sama pada waktu yang berbeda. Untuk menguji reliabilitas alat 

ukur dalam penelitian ini digunakan teknik uji reliabilitas koefisien 

Alpha Cronbach. Untuk perhitungan uji reliabilitas alat ukur, penulis 

menggunakan program SPSS for Windows. 

 

G. Metode Analisis Data 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji 

apakah ada hubungan antara Adversity Quotient dan Motivasi 

Berwirausaha, serta untuk mengetahui perbedaaan Motivasi 

Berwirausaha pada Kepribadian Tipe A dan B. 

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan menggunakan 

program Statistical Packages For Social Science (SPSS) for Windows. 

Untuk menguji hipotesis (1), hubungan antara Adversity Quotient 

dengan Motivasi Berwirausaha dengan menggunakan korelasi product 

moment. Pada pengujian hipotesis (2), mengetahui perbedaan Motivasi 

Berwirausaha pada mahasiswa antara Tipe Kepribadian A dan B 

menggunakan Uji-t. 




