
 
 
 

BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitan yang Digunakan. 

       Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Metode 

kuantitatif, yaitu metode yang menekankan analisis pada data-data berupa angka. 

Data berupa angka didapatkan dari pengukuran dengan menggunakan skala 

terhadap variabel-variabel yang ada dalam penelitian. 

3.2 Identifikasi Variabel Penelitian. 

       Penelitian ini mencari hubungan antara variabel bebas dan variabel 

tergantung, kedua variabel diuraikan sebagai berikut : 

Variabel tergantung (Y) : Intensi wirausaha 

Variabel bebas (X)  : Psychological capital 

3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian.  

       Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu 

variabel degan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan kegiatan. Definisi 

operasional juga berarti memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk 

mengukur variabel tersebut (Moh.Nazir, 2013). Berikut adalah definisi operasional 

dalam penelitian ini adalah : 

3.3.1 Intensi wirausaha 

       Intensi wirausaha adalah niat seseorang untuk membangun sebuah usaha. 

Intensi berwirausaha ini diukur dengan menggunakan skala intensi wirausaha. 



 
 
 

Aspek intensi wirausaha terdiri dari Target, Action, Context dan Time. Semakin 

tinggi skor yang diperoleh oleh subyek penelitian maka intensi berwirausaha 

semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya apabila skor yang diperoleh rendah maka 

intensi berwirausaha yang dimiliki subyek penelitian juga rendah.  

3.3.2 Psychological capital 

       Psychological capital adalah potensi psikologis yang positif dalam diri 

seseorang. Variabel ini diukur dengan skala psychological capital yang 

mencangkup empat dimensi yaitu, self-efficacy, optimism, hope, dan resiliency. 

Semakin tinggi skor yang diperoleh oleh subyek penelitian maka  semakin tinggi 

pula psychological capital nya. 

3.4 Subjek Penelitan. 

3.4.1 Populasi  

       Karakteristik populasi penelitian pada penelitian ini adalah mahasiswa 

Universitas Katolik (UNIKA) Soegijapranata Semarang. Subjek diambil dari 

semester enam dan delapan di Fakultas Psikologi UNIKA Soegijapranata. 

Mahasiswa di semester ini sudah mulai mencari referensi pekerjaan. Mahasiswa 

yang menjadi subjek yaitu mahasiswa yang ingin untuk berwirausaha dalam waktu 

dekat. 

3.4.2 Sampel 

       Sampel adalah perwakilan dari keseluruhan populasi. Dengan adanya sampel 

maka dapat diambil kesimpulan berupa generalisasi, yang dianggap berlaku bagi 

keseluruhan populasi (Nasution, 2014).  Memilih sejumlah kriteria tertentu dari 

keseluruhan populasi disebut sampling. 



 
 
 

       Metode sampling yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  accidental 

sampling.  Accidental sampling adalah teknik sampling dimana anggota sampel 

ditentukan dengan memilih responden terdekat yang dijumpai oleh peneliti dan 

sesuai dengan ciri populasi. 

3.5 Metode Pengumpulan Data.  

3.5.1 Alat pengumpulan data  

       Metode pengumpulan data adalah sebuah cara yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data untuk penelitian. Metode pengumpulan data yang 

peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan skala psikologi. 

3.5.2 Blueprint dan cara penilaian 

      Dalam penelitian ini menggunakan dua macam skala yaitu skala untuk 

mengungkapkan intensi wirausaha dan skala untuk mengungkapkan 

psychological capital. 

3.5.2.1 Skala intensi wirausaha 

       Skala   yang   disusun   untuk   mengukur   intensi  wirausaha   dalam penelitian 

ini didasarkan pada aspek intensi wirausaha yaitu, Target, Action, Context dan 

Time. Skala intensi wirausaha berisi 12 item favorable. Subjek diminta memilih 

satu di antara empat kemungkinan jawaban yang menggambarkan keadaan yang 

sesungguhnya dengan skor,  Sangat  Sesuai  (SS=4),  Sesuai  (S=3),  Tidak  

Sesuai  (TS=2),  Sangat  Tidak Sesuai (STS=1). 

 

 



 
 
 

Tabel 3.1 Blueprint skala intensi wirausaha 

No. Aspek Indikator 
Jumlah item 

pernyataan 

1. Target  - Keinginan untuk menjadi 
wirausahawan 
 

3 

2. Action - Membuka sebuah usaha 
 

3 

3. Context - Situasi dalam perilaku wirusaha 
 

3 

4.  Time - Waktu yang diperlukan untuk 
memulai wirausaha 

3 

            Jumlah                                                                                              12 

 

3.5.2.2 Skala psychological capital 

       Alat ukur ini terdiri dari 24 item pernyataan favorable dan unfavorable,  yang 

menggambarkan empat dimensi pengukuran yaitu self-efficacy, optimism, hope, 

dan resiliency. Alat ukur diskoring menggunakan format  skala  dengan  empat  

kategori  respon. Subjek diminta  untuk memilih  salah  satu  di  antara  empat  

kemungkinan jawaban atas penyataan favorable yang menggambarkan keadaan 

yang sesungguhnya meliputi, Sangat  Sesuai  (SS=4),  Sesuai  (S=3),  Tidak  

Sesuai  (TS=2),  Sangat  Tidak Sesuai (STS=1). Kemungkinan atas penyataan 

unfavorable yang menggambarkan keadaan yang sesungguhnya meliputi, Sangat 

Sesuai (SS=1), Sesuai (S=2), Tidak Sesuai (TS=3), Sangat Tidak Sesuai (STS=4). 

 

 

 



 
 
 

 

Tabel 3.2 Blueprint Skala Psychological Capital 

No. Dimensi Indikator 
Jumlah item 

pernyataan 

1. Self 

Efficacy 

-mampu memotivasi diri untuk melihat 

kesempatan 

-menggunakan seluruh energi dan 

keterampilan untuk memenuhi keinginan 

-mampu mempelajari diri sendiri\ 

 

6 

2. Optimism -mampu memberikan atribusi positif pada 

situasi apapun 

-melihat pengalaman buruk dengan objektif 

-berpikiran positif akan masa depan 

 

6 

3. Hope -memiliki langkah konkrit dalam mencapai 

tujuan 

-membuat rencana cadangan 

-menikmati dan bangga akan hasil usaha 

 

6 

4. Resiliency -merasa, mengetahui dan mengerti masa 

lalunya dan mampu mempelajari perilaku 

yang tepat 

-mampu memberi jarak (emosional maupun 

fisik) dari sumber masalah 

-mengembangkan hubungan yang jujur,saling 

mendukung dan berkualitas 

6 

 Jumlah                                                                                                24 

 



 
 
 

3.6 Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur. 

3.6.1 Validitas alat ukur 

       Sebuah alat ukur dapat dikatakan valid apabila alat ukur tersebut dapat 

mengukur dengan tepat apa yang hendak di ukur. Validitas alat ukur dapat 

diselidiki dengan logika dan statistik (Nasution, 2014). Kedua skala tersebut akan 

diuji dengan program Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

menggunakan teknik Korelasi Product Moment dari Karl Pearson dan dikoreksi 

dengan Part whole. 

3.6.2 Reliabilitas alat ukur 

       Menurut Gronlund dan Linn (1990) reliabilitas adalah ketepatan hasil yang 

diperoleh dari suatu pengukuran. Reliabilitas berkaitan dengan keterandalan suatu 

indikator dari alat ukur. Dalam penelitian ini peneliti memeriksan ketepatan alat 

ukur menggunakan teknik Alpha Cronbach pada program Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS). 

3.7 Metode Analisis Data. 

       Peneliti melakukan analisis data dengan menggunakan program Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS). SPSS yang digunakan adalah SPSS 

versi 16. Teknik yang digunakan untuk pengolahan data dalam penelitian ini 

adalah menggunakan teknik Korelasi Product Moment. Metode ini digunakan 

menguji hipotesis ada atau tidaknya hubungan antar variabel tergantung dan 

variabel bebas. 

  


