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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Hasil Penelitian 

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh dari Skala Motivasi 

Berwirausaha, Skala Adversity Quotient, dan Skala Kepribadian Tipe A 

dan B, peneliti melakukan pengujian hipotesis. Hipotesis diuji dengan 

menggunakan teknik analisis korelasi Product Moment untuk menguji 

hipotesis (1) melihat hubungan antara Adversity Quotient dan Motivasi 

Berwirausaha pada mahasiswa dan t-test untuk menguji hipotesis (2) 

melihat perbedaan Motivasi Berwirausaha antara Tipe Kepribadian A 

dan B. Sebelum melakukan analisis data, terlebih dahulu melakukan uji 

normalitas, uji linieritas dan uji homogenitas berdasarkan data penelitian 

yang diperoleh dari variabel bebas dan variabel tergantung. 

1. Uji Asumsi 

Uji asumsi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji 

normalitas dan uji linieritas. Tujuan uji asumsi adalah untuk 

mengetahui normal atau tidaknya sebaran variabel-variabel yang 

digunakan dan nantinya akan diuji linearitas dan hipotesisnya. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan tes 

Kolmogorov-Smirnov dan normalitas ditunjukkan apabila p>0,05. 

Adapun hasil uji normalitas yang diperoleh sebagai berikut:  
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1. Pada Skala Motivasi Berwirausaha diperoleh nilai K-S Z= 

0,648 dengan nilai p sebesar 0,738 (p>0,05), yang berarti data 

pada Motivasi Berwirausaha memiliki distribusi normal. 

2. Pada Skala Adversity Quotient diperoleh nilai K-S Z= 0,062 

dengan nilai p=1,318 (p>0,05), yang berarti data pada 

adversity quotient memiliki distribusi normal. 

b. Uji Linearitas 

Uji linear bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan 

yang linear antara variabel independen dengan variabel 

dependen. Hasil uji linear variabel Adversity Qoutient dan 

Motivasi Berwirausaha pada penelitian ini ditunjukkan dengan 

nilai Flin sebesar 15,419 nilai p=0,000 (p<0,01). Dengan 

demikian dapat diartikan bahwa terdapat hubungan yang linear 

antara data Adversity Quotient dengan data Motivasi 

Berwirausaha. 

c. Uji Homogenitas 

Hasil uji homogenitas yang diperoleh adalah nilai F sebesar 

2,874 dengan nilai p=0,093 (p>0,05). Dengan demikian dapat 

diartikan sebaran data Motivasi Berwirausaha pada Tipe 

Kepribadian A dan B homogen. 

 

2. Uji Hipotesis 

Berdasarkan hasil uji asumsi yang telah dilakukan, selanjutnya 

adalah menguji hipotesis. Teknik yang digunakan untuk menguji 

hipotesis penelitian ini ada dua, yaitu korelasi product moment 
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Pearson dan uji-t. Teknik korelasi product moment Pearson 

digunakan untuk mencari korelasi antara Adversity Quotient dengan 

Motivasi Berwirausaha. Sedangkan teknik uji-t digunakan untuk 

mengetahui perbedaan Motivasi Berwirausaha antara Tipe 

Kepribadian A dan B. 

Hasil uji korelasi product moment Pearson yang menguji 

hubungan antara Adversity Quotient dengan Motivasi Berwirausaha 

menunjukkan nilai rxy= 0,375 dengan p=0,000 dimana p<0,01. 

Berdasarkan hasil uji tersebut, menyatakan bahwa hipotesis (1) pada 

penelitian ini diterima yang menunjukkan adanya hubungan positif 

sangat signifikan antara Adversity Quotient dengan Motivasi 

Berwirausaha. 

Dari hasil penelitian uji-t diketahui bahwa nilai t=2,768 dengan 

p sebesar 0,007 (p<0,01), maka dapat disimpulkan bahwa ada 

perbedaan Motivasi Berwirausaha antara Tipe Kepribadian A dan B. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis (2) pada penelitian ini 

diterima. Mean empirik untuk kepribadian tipe A sebesar 65,40 

sedangkan mean untuk kepribadian tipe B sebesar 60,44. Hal 

tersebut menunjukkan mahasiswa dengan kepribadian tipe A 

memiliki motivasi berwirausaha lebih tinggi dibanding dengan 

mahasiswa yang memiliki kepribadian tipe B. 

 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis penelitian, 

diperoleh hasil bahwa hipotesis pertama yang diajukan dapat diterima, 
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yaitu ada hubungan positif antara Adversity Quotient dengan Motivasi 

Berwirausaha. Semakin tinggi Adversity Quotient maka semakin tinggi 

pula Motivasi Berwirausaha begitu pula sebaliknya semakin rendah 

Adversity Quotient maka semakin rendah pula Motivasi Berwirausaha. 

Penelitian ini juga menunjukkan  ada perbedaan Motivasi Berwirausaha 

antar subyek kepribadian tipe A dan tipe B. 

Dengan diterimanya kedua hipotesis diatas, Motivasi 

Berwirausaha dapat ditumbuhkan atau ditingkatkan dengan cara 

mengembangkan Adversity Quotient (AQ) dari seseorang khususnya 

mahasiswa. Hasil penelitian ini sependapat dengan pernyataan Stoltz 

(2000, h.162-165) yang mengatakan bahwa adanya adversity quotient 

dalam diri seseorang berakibat pada perkembangan pola pikir seseorang 

dalam memandang sebuah kesuksesan. Seseorang cenderung akan 

menganggap kesulitan dan faktor penyebab kesulitan tersebut sebagai 

sesuatu yang bersifat sementara, cepat berlalu, dan kecil 

kemungkinannya terjadi lagi. Perilaku ini menurut Irwanto (2002, 

h.193) sebagai salah satu bentuk pengaturan diri ketika seseorang berada 

dalam fase sulit. Pengaturan diri tersebut akan semakin membentuk 

motivasi yang kuat, cenderung memudahkan seseorang untuk menjadi 

semakin ulet dan pantang menyerah dalam mencapai tujuannya. 

Menurut Akbar (Wisesa dan Indrawati, 2016, h.192), individu 

yang memiliki AQ yang tinggi dapat mengurangi faktor pemikiran 

negatif seperti menganggap dirinya tidak mampu mengatasi masalah 

dan berpikiran tentang hal buruk yang akan terjadi. Individu yang 

memiliki kecerdasan menghadapi rintangan akan memiliki kemampuan 
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untuk menangkap peluang wirausaha karena memiliki kemampuan 

menanggung resiko, orientasi pada peluang/inisiatif, kreativitas, 

kemandirian dan pengerahan sumber daya, sehingga AQ dalam diri 

individu memiliki hubungan dengan keinginan atau motivasi untuk 

berwirausaha (Sunarya, dkk, dikutip Wisesa dan Indrawati, 2016, 

h.192). Hal ini sesuai dengan hasil dari penelitian ini. AQ memiliki 

korelasi positif yang sangat signifikan terhadap motivasi berwirausaha. 

Adversity Quotient adalah kemampuan untuk mengubah sesuatu 

yang negatif menjadi energi positif yang luar biasa. Dalam studinya, 

Haller (dikutip Venkatesh dan Shivaranjani, 2015, h.24) menyebutkan 

bahwa tingkat adversity pada kehidupan awal seseorang cenderung tidak 

mempengaruhi dan mereka memandang hambatan atau kesulitan pada 

kehidupan dewasalah sebagai suatu tantangan yang bisa diartikan atau 

dijadikan suatu peluang. Seorang wirausaha, menurut Timmons dan 

McClelland (dalam Suryana, 2009, h.27), juga dituntut untuk bertahan 

terhadap resiko dan ketidakpastian. Selain itu, ia menambahkan bahwa 

entrepreneur juga cenderung memiliki tanggung jawab untuk selalu 

belajar dari kegagalan. 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap responden, mereka lebih 

memilih bekerja pada perusahaan setelah menyelesaikan masa kuliahnya 

karena mereka takut kehilangan biaya atau merugi ketika ia berdagang. 

Dengan kata lain, ketika seseorang mempunyai Adversity Quotient 

dengan tingkat yang rendah, maka orang tersebut cenderung kurang 

memiliki motivasi untuk berwirausaha. 
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Dari hasil penelitian ini Adversity Quotient mempengaruhi  

Motivasi Berwirausaha sebesar 14,1% sedangkan 85,9% Motivasi 

Berwirausaha dipengaruhi oleh faktor lain. Faktor-faktor lain tersebut 

antara lain menurut Katona (dikutip Setyorini, 2006, h.169) dapat 

dipengaruhi oleh kebutuhan untuk berprestasi dan kepribadian Faktor 

lain yang mempengaruhi bisa juga karena adanya enterpreneur spirit 

serta independensi yang muncul dari dalam diri seseorang (Setyorini, 

2006, h.168). 

Hasil dalam penelitian ini mendukung hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Masykur (2007, h.43) yang menemukan bahwa terdapat 

hubungan positif yang signifikan antara adversity quotient dengan 

kewirausahaan pada mahasiswa. Adversity quotient merupakan sebuah 

inner dinamic factor yang dapat mempengaruhi kewirausahaan individu. 

Penelitian lain yaitu oleh Wisesa (2016, h.191) menyatakan ada 

hubungan positif antara Adversity Quotient dengan Motivasi 

Berwirausaha. Jika dikaitkan penelitian tersebut memiliki kesamaan 

dimana semakin tinggi Adversity Quotient yang dimiliki, motivasi 

berwirausaha yang dimunculkan akan semakin tinggi pula. 

Keempat aspek dari adversity quotient, yaitu aspek control, origin 

& ownership, reach, serta endurance, menjadi kuncinya. Stoltz (2000, 

h.140) mengemukakan bahwa aspek control memungkinkan seseorang 

untuk menghadapi kesulitan-kesulitan, dan teguh serta lincah dalam 

pendekatannya untuk mencari suatu penyelesaian. Seseorang mampu 

mengendalikan dirinya dalam permasalahan sehingga dapat mengontrol 

emosinya lebih baik dan bisa mengatasi kesulitan yang dihadapi.  
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Rasa bersalah memiliki dua fungsi penting. Pertama, rasa bersalah 

membantu seseorang belajar. Dengan menyalahkan diri, orang akan 

cenderung merenungkan, belajar, dan menyesuaikan tingkah laku. Inilah 

yang namanya perbaikan. Kedua, rasa bersalah itu menjurus pada 

penyesalan. Penyesalan merupakan motivator yang sangat kuat. Bila 

digunakan dengan sewajarnya, penyesalan dapat membantu 

menyembuhkan kerusakan yang nyata, dirasakan, atau yang mungkin 

dapat timbul dalam suatu hubungan. Menyikapi penyesalan atau rasa 

bersalah dengan positif inilah yang disebut Stoltz (2000, h.140) sebagai 

aspek ownership & origin. Tetapi jika terlampau banyak, dapat sangat 

melemahkan semangat, menjadi destruktif dan dapat menghancurkan 

energi, harapan, harga diri, dan sistem kekebalan. Dimensi ini sebaiknya 

tetap dimunculkan sewajarnya dan tidak mendominasi dimensi lain. 

Berbicara tentang Adversity Quotient, itu berarti berbicara tentang 

kesulitan dan bagaimana mengatasinya. Kemampuan untuk menjaga 

kesulitan supaya tetap berada ditempatnya merupakan salah satu 

dimensi dari Adversity Quotient dalam rangka membuat perasaan 

frustasi, kesukaran-kesukaran hidup, dan tantangan-tantangan hidup 

menjadi lebih mudah ditangani. Stoltz (2000, h.140) menyebut 

kemampuan tersebut sebagai reach. Dengan membatasi agar kesulitan 

tidak merambat ke aspek kehidupan lain, diharapkan seseorang lebih 

fokus pada kemampuan diri untuk mengatasi kesulitan tersebut. 

Rintangan atau kesulitan dijadikan tantangan atau peluang untuk 

semakin meningkatkan motivasi dalam berwirausaha.  
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Seseorang dengan tingkat Adversity Quotient yang tinggi 

mempunyai kecenderungan untuk menganggap kesulitan dan penyebab-

penyebabnya sebagai sesuatu yang bersifat sementara, cepat berlalu, dan 

kecil kemungkinannya terjadi lagi. Hal tersebut akan meningkatkan 

energi, optimisme, dan kemungkinan orang untuk bertindak. Dimensi ini 

sering disebut sebagai dimensi endurance (Stoltz, 2000, h.140). Daya 

tahan yang kuat akan membuat seseorang yang menghadapi kesulitan 

dapat lebih tegar, berani dan yakin serta sanggup menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi. Seseorang yang merespon kesulitan 

dengan seperti itu akan jadi pantang menyerah dalam mencapai 

tujuannya. Motivasi yang dimiliki akan semakin tinggi termasuk 

motivasi untuk berwirausaha. 

Menurut Scorborough dan Zimmerer (dalam Setyorini, 2006, 

h.171) faktor kepribadian merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi motivasi seseorang untuk berwirausaha. Ada 

kecenderungan yang berbeda antara kepribadian yang satu dengan 

kepribadian yang lain. Berdasarkan sudut pandang Friedman dan 

Rosenman (dalam Atkinson, dkk, 1991, h.225), manusia digolongkan ke 

dalam dua tipe kepribadian, yaitu tipe kepribadian A dan tipe 

kepribadian B. Beberapa ilmuwan mempunyai pendapat tersendiri 

ketika membagi-bagi kepribadian. Dalam penelitian ini, peneliti 

memilih untuk memakai sudut pandang Friedman dan Rosenman. 

Motivasi berwirausaha pada individu tipe A dan individu tipe B berbeda 

antara satu dengan yang lain. Hal ini dibuktikan dengan perbedaan 
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angka rata-rata antara responden tipe A dan responden tipe B pada 

penelitian ini. 

Individu dengan tipe A sering disebut oleh Friedman dan 

Rosenman, (dalam Shaheen, 2010, h.56) sebagai The Type A Behavior 

Pattern (TABP). TABP mencakup tiga unsur: (1) orientasi kompetitif 

yang cukup kuat, (2) tidak sabar dan urgensi waktu yang berlebih, dan 

(3) tingkat kemarahan dan permusuhan yang cenderung tinggi. Skor 

TABP cenderung stabil, dan bertahan. Menurut Friedman dan 

Rosenman, kepribadian tipe A mempunyai ciri-ciri kompetitif yang 

kuat dalam pencapaian suatu tujuan, memiliki perasaan yang berlebihan 

akan pentingnya waktu, cenderung bekerja keras pada tugas-tugas yang 

merupakan tantangan bagi mereka, adanya kecenderungan untuk agresif 

dan sikap permusuhan dalam perilaku interpersonal. Ciri-ciri tersebut 

sesuai dengan karakteristik seorang wirausahawan menurut Timmons 

dan McClelland (Suryana, 2009, h.27) diantaranya yaitu seseorang 

yang memiliki komitmen dan tekad yang bulat untuk mencurahkan 

semua perhatian terhadap usaha, tahan terhadap resiko dan 

ketidakpastian, berambisi untuk selalu mencari peluang, memiliki 

dorongan untuk selalu unggul dan selalu belajar dari kegagalan. 

Berdasarkan uraian tersebut, seseorang dengan kepribadian tipe A 

terlihat lebih memiliki motivasi berwirausaha dibanding dengan 

seseorang kepribadian tipe B 

Individu dengan kepribadian tipe B lebih tenang dan mengikuti 

kata hatinya (Atkinson, 1991, h.225). Robbins (2003, h.131) 

menggambarkan orang dengan tipe B cenderung tidak pernah merasa 
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tertekan dengan perasaan terburu-buru karena keterbatasan waktu, 

dengan ketidaksabaran yang selalu menyertai. Mereka juga merasa 

tidak perlu memperlihatkan atau mendiskusikan keberhasilan mereka 

kecuali dalam keadaan yang terpaksa, karena adanya permintaan dari 

situasi yang ada. Mereka juga cenderung bermain untuk bersenang-

senang dan bersantai, dibandingkan memperlihatkan superioritas 

mereka dengan pengorbanan yang seperti apapun. Ciri-ciri kepribadian 

tipe B ini kurang sejalan dengan karakteristik seorang wirausaha 

dimana karakteristik wirausaha lebih menekankan pada tingkat energi 

yang tinggi yang dimiliki sehingga mereka cenderung bekerja keras, 

berambisi untuk selalu mencari peluang dan selalu memerlukan umpan 

balik dengan segera agar bisa mengetahui hasil apa yang sudah 

dikerjakan. Kepribadian tipe B dirasa kurang memiliki motivasi untuk 

berwirausaha atau motivasi berwirausaha yang dimiliki rendah. 

Dalam penelitian ini diketahui mean empirik mahasiswa dengan 

kepribadian tipe A sebesar 65,40 sedangkan kepribadian tipe B sebesar 

60,44. Mean mahasiswa dengan kepribadian tipe A lebih tinggi 

dibandingkan dengan mahasiswa berkepribadian tipe B. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa motivasi berwirausaha mahasiswa berkepribadian 

A lebih tinggi dibandingkan motivasi berwirausaha mahasiswa 

berkepribadian tipe B. Pernyataan tersebut didukung dari hasil 

penelitian Raufina (2012) dimana penelitian tersebut bertujuan untuk 

meneliti apakah ada perbedaan motivasi kerja berdasarkan tipe 

kepribadiannya. Hasil menunjukkan ada perbedaan motivasi kerja pada 
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pegawai negeri sipil berkepribadian tipe A dengan pegawai negeri sipil 

berkepribadian tipe B. 

Menurut Ruvina dan Zamralita (2007, h.172), kepribadian tipe A 

cenderung sangat berkomitmen terhadap pekerjaannya, berjuang 

dengan sangat keras atas dasar keinginan pribadinya dan sangat 

berorientasi pada prestasi. Adanya pengarahan dari dalam individu 

untuk berjuang agar mencapai suatu tujuan yakni berprestasi sesuai 

dengan aspek motivasi menurut Irwanto (2002, h.193).  

Menurut Bortner (dikutip Nugroho, 1995, h.29), orang dengan 

kepribadian tipe B tidak mempunyai perasaan urgensi, serta mampu 

berprestasi tanpa ribut dan marah-marah seperti halnya pada orang-

orang tipe A. Orang dengan tipe B lebih mudah merasa puas dalam 

pekerjaannya dan tidak terlalu memikirkan penilaian orang lain. 

Apabila tipe A menekankan pada kuantitas hasil pada pekerjaannya 

maka tipe B lebih menekankan pada kualitas pada hasil pekerjaannya 

(Ruvina dan Zamralita, 2007, h.174). Ciri kepribadian tipe B ini kurang 

sesuai dengan karakteristik wirausahawan, yaitu tidak mudah puas 

dalam pekerjaannya karena mereka selalu mencari peluang. Mungkin 

ini salah satu yang bisa membuat motivasi berwirausaha pada seseorang 

dengan kepribadian tipe B rendah. 

Penelitian ini tidak lepas dari kelemahan dan keterbatasan dari 

peneliti. Kelemahan dan keterbatasan tersebut antara lain: 

1. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan oleh peneliti. Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan teknik incidental sampling, 

dimana teknik ini menggunakan individu yang kebetulan dijumpai 



82 

 

 

 

oleh peneliti yang telah memenuhi karakteristik penelitian. Akan 

lebih baik jika menggunakan teknik pengambilan sampel yang bisa 

mewakili mahasiswa setiap fakultas dan program studi. Agar lebih 

merata bisa dengan misalnya menentukan kuota untuk setiap fakultas 

dan progdi akan diambil berapa subjek sebelum menyebarkan skala. 

2. Jumlah responden dalam penelitian ini. Peneliti hanya bisa 

mengambil 96 subyek saja di lapangan dikarenakan keterbatasan 

waktu yang dimiliki oleh peneliti sehingga kurang bisa mewakili 

populasi mahasiswa yang sedang mengambil skripsi di Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang. 

3. Pemilihan variabel bebas yang berada dalam konsep yang sama 

sehingga hasil penelitian menjadi hal yang biasa. 

4. Penelitian yang penulis lakukan terlihat seolah-olah peneliti 

melakukan dua penelitian sehingga terkesan membingungkan. 

Kenyataannya hanya satu penelitian yang dilakukan. 

5. Kelemahan alat ukur kepribadian yang peneliti pakai. Skala yang 

peneliti pakai untuk penelitian ada beberapa item yang nilai 

reliabilitasnya kurang. 

6. Pada Skala AQ, peneliti tidak memakai norma skor AQ yang ada 

tetapi peneliti hanya mengacu pada sebaran skor kasar dari skala 

yang peneliti sebar. 

 

 

 

 




