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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Metode Penelitian yang Digunakan 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang menitik beratkan pada 

penghitungan angka, yang diolah dengan metode statistika. Dengan metode 

kuantitatif akan didapatkan signifikansi hubungan antara variabel yang diteliti 

(Azwar, 2013) 

 

3.2. Identifikasi Variabel Penelitian 

Identifikasi variabel adalah pernyataan ekplisit mengenai apa dan bagaimana 

fungsi masing-masing variabel yang diperhatikan (Azwar, 2013). Variabel dalam 

penelitian : 

1. Variabel tergantung : Minat Berwirausaha 

2. Variabel bebas : Self - Efficacy 

 

3.3. Definisi Operasional Variabel Penelitian  

Definisi operasional berfungsi untuk merumuskan variabel secara 

operasional agar dapat diukur. Berikut adalah definisi operasional variabel dalam 

penelitian ini 
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3.3.1. Minat Berwirausaha 

Minat berwirausaha adalah suatu ketertarikan, keinginan, dan kesediaan 

individu untuk bekerja keras, berani mengambil resiko dan siap menghadapi 

tantangan dalam bertindak kreatif, menciptakan sesuatu yang yang tidak bernilai 

menjadi sesuatu yang berharga yang kemudian menggorganisir, mengatur dan 

mengembangkannya. Minat berwirausaha akan diungkap dengan menggunakan 

skala minat berwirausaha, dengan aspek keyakinan, keinginan, ketertarikan, 

percaya diri dan pengambil risiko. Semakin tinggi skor yang dihasilkan, menunjukkan 

bahwa semakin tinggi pula minat berwirausaha, demikian juga sebaliknya. 

3.3.2. Self Efficacy 

Self Efficacy adalah keyakinan sesorang, pada kemampuannya untuk 

melakukaan suatu tugas dengan baik demi mewujudkan keberhasilannya dalam 

berwirausaha Self Efficacy akan diungkap dengan skala self - efficacy dengan aspek 

pengharapan efikasi, pengharapan hasil, dan nilai hasil. Semakin tinggi skor yang 

dihasilkan menunjukkan bahwa semakin tinggi pula Self Efficacy, demikian juga 

sebaliknya. 

 

3.4. Subjek Penelitian 

3.4.1.  Populasi 

Menentukan populasi dilakukan untuk memperoleh deskripsi yang objektif 

mengenai keadaan populasi. Dalam penelitian ini,  peneliti menetapkan populasi 

dalam penelitian ini adalah Siswa/i SMA Theresiana Weleri. 
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3.4.2. Teknik Pengambilan Sampel 

Menurut Azwar (2013) sampel adalah sebagian dari populasi yang memiliki 

ciri-ciri yang sama dengan populasinya. Teknik pengambilan sampel pada penelitian 

ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik ini dilakukan dengan cara 

memilih subjek yang sudah ditentukan untuk tujuan tertentu (Setyorini dan Wibhowo, 

2008). Pada penelitian ini karakteristik subjek yang digunakan adalah siswa kelas 11 

dan 12 serta telah mengikuti program SMA Plus. 

 

3.5. Metode Pengumpulan Data 

Menurut Azwar (2013)  metode pengumpulan data dalam kegiatan penelitian 

mempunyai tujuan mengungkap fakta mengenai variabel yang diteliti. Dalam hal ini 

yang akan digunakan dalam instrument adalah skala model Likert. Skala Likert 

terdiri dari dua macam pernyataan sikap, yaitu favorabel, dan unfavorabel. Skala 

yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu untuk mengungkap Minat 

Berwirausaha dan mengungkap Self - Efficacy. 

Alternatif pilihan jawaban yang digunakan pada skala dibedakan menjadi 

empat bagian yaitu : 

SS : Apabila pernyataan sangat sesuai dengan kondisi subjek 

S : Apabila pernyataan sesuai dengan kondisi subjek 

TS : Apabila pernyataan tidak sesuai dengan kondisi subjek 

STS : Apabila pernyataan sangat tidak sesuai dengan kondisi subjek. 

Sistem penilaian setiap nomor diberlakukan sebagai berikut : Untuk 

pernyataan favorabel jawaban SS (sangat sesuai) diberikan skor 4, jawaban S 
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(sesuai) diberikan skor 3, jawaban TS (tidak sesuai) diberikan skor 2, sedangkan 

jawaban STS (sangat tidak sesuai) diberikan skor 1. Untuk sistem penilaian 

unfavorabel diberikan skor 4 pada jawaban STS (sangat tidak sesuai), skor 3 pada 

jawaban TS (tidak sesuai), skor 2 diberikan pada jawaban  S (sesuai) dan skor 1 

pada jawaban SS (sangat sesuai. 

3.5.1. Skala Minat Berwirausaha  

Skala yang disusun untuk mengukur minat wirausaha dalam penelitian ini 

didasarkan pada lima aspek, yaitu: 

1) Ketertarikan 

2) Keinginan 

3) Keyakinan 

4) Percaya diri 

5) Pengambil Risiko 

Tabel 3.1. Blueprint Skala Minat Berwirausaha 

Aspek-aspek 

Minat Berwirausaha 

Jumlah 
Favorable Unfavorable 

Ketertarikan 3 3 6 

Keinginan 3 3 6 

Keyakinan 3 3 6 

Percaya Diri 3 3 6 

Pengambil 

Risiko 
3 3 6 

Jumlah  15 15 30 
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3.5.2. Skala Self Efficacy 

Skala yang disusun untuk mengukur efikasi diri dalam penelitian ini 

didasarkan pada tiga aspek, yaitu: 

1) Pengharapan efikasi 

2) Pengharapan hasil. 

3) Nilai Hasil 

Tabel 3.2. Blueprint Skala Self Efficacy 

Aspek-aspek 

Self Efficacy 

Jumlah 
Favorable Unfavorable 

Pengharapan 

Efikasi 
5 5 10 

Pengharapan 

Hasil 
5 5 10 

Nilai Hasil 5 5 10 

Jumlah  15 15 30 

 

3.6. Uji Coba Alat Ukur 

3.6.1.  Uji Validitas Alat Ukur 

Validitas adalah kemampuan sebuah alat ukut untuk mengukur apa yang 

seharusnya diukur sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Semakin tinggi validitas 

alat ukur, maka alat ukut tersebut semakin valid digunakan.  
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Perhitungan korelasi skor dari setiap item kedua variabel penelitian dengan 

skor total akan menggunakan teknik Korelasi Product Moment dari Pearson, 

dilanjutkan dengan Korelasi Part Whole. 

 

3.6.2.  Uji Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas alat ukur menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran dengan 

alat atau seperangkat tes yang diberikan kepada subyek satu kali tersebut dapat 

dipercaya, lalu dengan cara tertentu dihitung estimasi reliabilitas tes tersebut. Untuk 

menguji estimasi reliabilitas, analisis data yang digunakan adalah Alpha Cronbach 

(Suryabrata, 2000) 

 

3.7. Metode Analisis Data 

          Dalam penelitian ini metode analisis data yang akan digunakan adalah 

Product Moment Pearson. Metode ini akan menguji hipotesis ada atau tidaknya 

hubungan antara self - efficacy dengan minat berwirausaha pada siswa SMA 

Theresiana Weleri. 
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