
 
 
 

BAB 4 

PENGUMPULAN DATA PENELITIAN 

4.1 Orientasi Kancah. 

       Persiapan awal sebelum melakukan penelitian yaitu peneliti perlu memahami 

kancah penelitian yang akan dilakukan dan persiapan apa saja yang berkaitan 

dengan penelitian. Persiapan awal berguna untuk mengetahui tujuan dari 

penelitian. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan 

dari psychological capital terhadap intensi wirausaha pada mahasiswa di 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 

       Universitas Katolik (UNIKA) Soegijapranata beralamat di Jalan Pawiyatan 

Luhur IV/1  Bendan Dhuwur Semarang. Kampus UNIKA Soegijapranya berada di 

sebelah barat Jatingaleh, pada jarak hanya ± 10 km dari pusat kota. Program studi 

di UNIKA Soegijapranata antara lain 1 program diploma Perpajakan, 18 program 

sarjana dan 9 program pascasarjana. Program sarjana meliputi Arsitektur, Desain 

Komunikasi Visual, Teknik Sipil, Teknik Elektro, Mekatronika Robotika, Hukum, 

Komunikasi, Manajemen, Akuntansi, Psikologi, Teknologi Pangan, Nutrisi dan 

Teknologi Kuliner, Bahasa dan Sastra Inggris, Kewirausahaan Bahasa Inggris, 

Teknik Informatika, Komputasi Seluler, Sistem Informasi, dan Teknologi Game. 

       Fakultas Psikologi UNIKA Soegijapranata telah berdiri sejak 1984. Fakultas 

Psikologi diadakan sebagai respon terhadap kebutuhan sosial yang membutuhkan 

tenaga ahli dibidang psikologi. Fakultas Psikologi UNIKA Soegijapranta 

menerapkan pendekatan biopsikososial yang ditujukan bagi masyarakat dengan 

dasar-dasar kristiani yaitu, cintakasih, keadilan dan kejujuran. 



 
 
 

       Subjek penelitian adalah mahasiswa Fakultas Psikologi aktif semester enam 

dan delapan dengan kriteria ingin memulai atau sedang menjalankan sebuah 

usaha. Jumlah mahasiswa aktif pada semester enam 246, dan mahasiswa aktif 

pada semester delapan 296. Subjek penelitian diambil dengan metode sampel 

insidental. Pertimbangan yang diambil oleh peneliti untuk mengambil subjek di 

Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata adalah 1) pengalaman 

peneliti menemukan mahasiswa yang aktif melakukan wirausaha dan atau ingin 

melakukan wirausaha, 2) tidak banyak penelitian yang dilakukan berkaitan dengan 

intensi wirausaha di fakultas selain manajemen dan bisnis serta, 3) ada ijin dari 

dekan Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata untuk melakukan 

penelitian ini. 

 

4.2 Persiapan Pengumpulan Data Penelitian. 

4.2.1 Penyusunan Alat Ukur 

      Penelitian ini menggunakan dua skala yaitu skala intensi wirausaha dan skala 

psychological capital. Kedua skala tersebut disusun berdasarkan aspek–aspek 

yang ada dalam theory of planned behavior (TPB) dan teori psychological capital. 

Skala berbentuk skala sikap atau skala Likert dimana subjek memilih salah satu 

alternatif jawaban sesuai dengan keadaannya.  



 
 
 

      Penilaian skala untuk item favorable akan diberi skor 4 untuk jawaban Sangat 

Sesuai (SS), 3 untuk jawaban Sesuai (S), 2 untuk jawaban Tidak Sesuai (TS), 1 

untuk jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS). Sedangkan untuk item unfavorable 

akan diberi skor 1 untuk jawaban Sangat Sesuai (SS), 2 untuk jawaban Sesuai 

(S), 3 untuk jawaban Tidak Sesuai (TS), 4 untuk jawaban Sangat Tidak Sesuai 

(STS).  

4.2.1.1 Skala intensi wirausaha 

      Elemen pengukuran intensi berdasarkan teori intensi oleh Ajzen yaitu, target, 

action, context, time. Berikut adalah rancangan skala pengukuran intensi 

wirausaha: 

     Tabel 4.1 Sebaran item intensi wirausaha 

Elemen Jumlah Item Total Item 

Favorable 

Target 1,5,9 3 

Action 2,6,10 3 

Context 3,7,11 3 

Time 4,8,12 3 

Total Item 12 

 

4.2.1.2 Skala psychological capital 

       Elemen pengukuran psychological capital berdasarkan teori oleh Luthans, 

Youssef dan Avolio yaitu, self efficacy, optimism, hope, resiliency. Berikut adalah 

rancangan skala psychological capital: 

 



 
 
 

Tabel 4.2 Sebaran item psychological capital 

Elemen Jumlah Item Total Item 

Favorable  Unfavorable 

Self-efficacy 1,9,17 2,10,18 6 

Optimism 3,11,19 4,12,20 6 

Hope 5,13,21 6,14,22 6 

Resiliency 7,15,23 8,16,24 6 

Total Item 12 12 24 

 

4.2.3 Permohonan ijin 

       Sebelum mulai mengambil data, peneliti mengurus perijinan melalui tata 

usaha Fakultas Psikologi UNIKA Soegijapranta. Surat permohonan ijin penelitian 

dikeluarkan oleh Fakultas Psikologi UNIKA Soegijapranata Semarang dengan 

No.Surat 1618/B.7.3/FP/V/2019 tertanggal 03 Mei 2019.  

4.3 Uji Coba Alat Ukur. 

       Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data try out 

terpakai dimana peneliti hanya melakukan pengumpulan data satu kali dan 

digunakan sekaligus untuk uji validitas, reliabilitas, uji asumsi serta analisis data 

dengan bantuan program SPSS 16.0 for Windows. Try out terpakai digunakan 

karena mahasiswa pada semester enam dan delapan Fakultas Psikologi UNIKA 



 
 
 

Soegijapranata tidak mengikuti perkuliahan secara penuh dan atau pada waktu 

yang berbeda-beda, sehingga jarang berada di wilayah fakultas. 

       Penelitian ini menggunakan teknik Incidental Sampling. Teknik ini dipilih 

karena waktu perkuliahan mahasiswa Fakultas Psikologi UNIKA Soegijapranata 

yang berbeda satu sama lain, sehingga peneliti akan mengambil subjek 

berdasarkan kriteria sampel pada mahasiswa yang kebetulan peneliti temui. 

4.3.1 Uji validitas item dan reliabilitas skala intensi wirusaha  

        Skala intensi wirausaha memiliki 12 item pernyataan. Item dikatakan valid jika 

nilai corrected item-total correlation > 0,235 (r tabel).  Berdasarkan hasil  olah data 

SPSS, 12 item dinyatakan valid. Hasil uji koefisien validitas skala intesi wirusaha 

antara 0,252 sampai dengan 0,715. Hasil uji koefisien Alpha Cronbach adalah 

0,885. Skala intensi wirausaha reliabel untuk digunakan. 

Tabel 4.3 Sebaran Item valid dan gugur skala intensi wirausaha 

Elemen Jumlah Item Total Item 

Favorable 

Target 1,5,9 3 

Action 2,6,10 3 

Context 3,7,11 3 

Time 4,8,12 3 

Total Item 12 

Dengan (*) item gugur 

 

 



 
 
 

4.3.2 Uji validitas item dan reliabilitas skala psychological capital 

        Skala psychological capital memiliki 24 item pernyataan. Item dikatakan valid 

jika nilai corrected item-total correlation > 0,235. Berdasarkan hasil olah data 

SPSS 2 kali putaran, 22 item dinyatakan valid.  Hasil uji koefisien validitas skala 

psychological capital antara 0,377 sampai dengan 0,611. Hasil uji koefisien Alpha 

Cronbach adalah 0,899. Skala psychological capital reliable untuk digunakan. 

Tabel 4.04 Sebaran Item valid dan gugur skala psychological capital 

Elemen Jumlah Item Total Item 

valid 
Favorable  Unfavorable 

Self-efficacy 1*,9,17 2,10*,18 4 

Optimism 3,11,19 4,12,20 6 

Hope 5,13,21 6,14,22 6 

Resiliency 7,15,23 8,16,24 6 

Total Item 11 11 22 

Dengan (*) item gugur 

4.4 Pengumpulan Data Penelian. 

       Pengambilan data dilakukan selama tiga hari mulai tanggal  7 Mei sampai 9 

Mei 2019. Pengambilan data dilakukan di Gedung Antonius Fakultas Psikologi 

UNIKA Soegijapranata. Peneliti berada di Gedung Antonius setiap pukul 09.00 

pagi sampai 13.00 siang.  Pada hari kedua penelitian, peneliti meminta ijin untuk 

masuk kelas 04 semester enam setelah selesai jam kuliah. Pengambilan data 



 
 
 

dilakukan selama tiga hari karena calon subjek sulit ditemui setelah perkuliahan 

dan ada pula yang menolak untuk mengerjakan. Subjek penelitian yang memenuhi 

kriteria sampel dan dapat menyelesaikan kuesioner, sebanyak 50 mahasiswa. 

Selama proses, peneliti mendampingi subjek, sehingga subjek tidak banyak 

menemukan kesulitan dalam mengerjakan.  

  


