
 

 

34
 

 
 

 
 

BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Sebelum penelitian dilaksanakan, tahap awal yang harus 

dilakukan adalah menentukan tempat dimana penelitian akan dilakukan 

serta mempersiapkan segala sesuatunya agar kegiatan penelitian 

menjadi lancar. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil subjek 

penelitian dengan karakteristik mahasiswa Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang, berusia 18 – 24 tahun dan masih aktif 

mengikuti perkuliahan.  

Universitas Katolik Soegijapranata merupakan salah satu 

Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Semarang, yang merupakan 

kelanjutan dari Universitas Katolik Atmajaya dan bentuk 

pengembangan dari Institut Teknologi Katolik Semarang. Didirikan 

tanggal 5 Agustus 1982 berdasarkan keputusan koordinator Perguruan 

Tinggi Swasta Wilayah Jawa Tengah No. 059/K/VII/1982 dengan Surat 

Keputusan Mendikbud Republik Indonesia tanggal 24 September 1983 

Nomor 0400/0/1983. Universitas Katolik Soegijapranata terletak di 

Jalan Pawiyatan Luhur IV No.1, Bendan Dhuwur, Semarang 50234. 

Lembaga Pendidikan ini berdasarkan Surat Keputusan Yayasan 

Sandjaja No.175/YS/SK/VII/1981. 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang memiliki Program 

D1-D3, Sarjana dan Magister. Program D1-D3 meliputi Pendidikan 

Guru Sekolah Dasar (PGSD), Akuntansi, Pajak, Bahasa Inggris, dan 
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Komputer. Program Sarjana meliputi Ekonomi Manajemen dan 

Akuntansi, Arsitektur, Sipil, Elektronika, Industri Pangan, Psikologi, 

Hukum, Bahasa Inggris, dan Komputer. Program Magister meliputi 

Psikologi Profesi dan Sains, Ekonomi, Hukum, dan Lingkungan. 

Penelitian ini dilaksanakan di Total mahasiswa 6.187 orang terdiri dari 

3.347 perempuan dan 2.840 laki-laki. Secara khusus, mahasiswa 

angkatan 2004 dan 2005 (umumnya berusia 18-24 tahun) adalah : 

angkatan 2004 sejumlah 940 orang dan angkatan 2005 sejumlah 891 

orang (Hasil wawancara dengan pegawai BAAK Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang tanggal 20 Oktober 2008). 

Alasan peneliti menggunakan Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang sebagai lokasi penelitian sebagai berikut : 

a. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa mahasiswa diperoleh 

hasil ada indikasi mereka kurang termotivasi dalam berwirausaha 

yang tampak dari lebih memilih bekerja sebagai pegawai daripada 

membuka usaha sendiri, ragu-ragu membuka usaha karena khawatir 

akan rugi atau bangkrut, dan kurang ulet. 

b. Belum pernah dilakukan penelitian yang berjudul “Motivasi 

Berwirausaha pada Mahasiswa ditinjau dari Persepsi terhadap Pelaku 

Wirausaha”. 

c. Adanya ijin dari Wakil Rektor I Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang. 

 

B. Persiapan Penelitian 
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Persiapan penelitian mencakup dua tahap, yaitu penyusunan 

skala dan perijinan penelitian. 

1. Penyusunan Skala 

Penelitian ini menggunakan skala sebagai alat pengumpul 

data. Skala yang digunakan ada dua macam, yaitu skala motivasi 

berwirausaha pada mahasiswa dan skala persepsi terhadap pelaku 

wirausaha. Kedua skala ini disusun sendiri oleh peneliti, sehingga 

masih perlu diuji validitas dan reliabilitasnya.  

a. Skala Motivasi Berwirausaha pada Mahasiswa 

Skala ini disusun berdasarkan tiga aspek motivasi, yaitu 

pengaturan diri, pengarahan dan tujuan. Jumlah item skala 

motivasi adalah sebanyak 18 item, yang terdiri dari sembilan 

item pernyataan favourable dan sembilan item pernyataan 

unfavourable. Setiap item mempunyai empat kemungkinan 

jawaban, yaitu “Sangat Sesuai” (SS), “Sesuai” (S), “Tidak 

Sesuai” (TS) dan “Sangat Tidak Sesuai” (STS).  

Pernyataan yang bersifat mendukung atau favourable 

memiliki 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). Sedangkan penyataan yang bersifat tidak mendukung atau 

unfavourable memiliki skor 4 untuk jawaban “Sangat Tidak 

Sesuai” (STS), skor 3 untuk jawaban jawaban “Tidak Sesuai” 

(TS), skor 2 untuk jawaban “Sesuai” (S), dan skor 1 untuk 

jawaban “Sangat Sesuai” (SS). 
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Sebaran nomor item dan jumlah item tiap-tiap aspek 

motivasi dapat dilihat di bawah ini : 

Tabel 3 
Sebaran Nomor Item  

Skala Motivasi Berwirausaha Pada Mahasiswa 
 

Aspek Jumlah Item Jumlah
Item  Favourable Unfavourable 

Pengaturan diri 3,13, 15 4,12,14 6 
Pengarahan 1,5,9 10,11,18 6 
Tujuan 2,8,17 6,7,16 6 

Jumlah Item  9 9 18 
 

 

b. Skala Persepsi terhadap Pelaku Wirausaha 

Skala ini disusun berdasarkan dua aspek persepsi, yaitu 

kognisi dan afeksi. Jumlah item skala persepsi adalah sebanyak 

20 item. Setiap item mempunyai empat kemungkinan jawaban, 

yaitu “Sangat Sesuai” (SS), “Sesuai” (S), “Tidak Sesuai” (TS) 

dan “Sangat Tidak Sesuai” (STS).  

Pada kemungkinan jawaban yang muncul memiliki 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). 

Sebaran nomor item dan jumlah item tiap-tiap aspek 

persepsi dapat dilihat pada tabel. 

Tabel 4 
Sebaran Nomor Item  

Skala Persepsi terhadap Pelaku Wirausaha 
 

Aspek Item Jumlah 
Kognisi 1,3,4,6,8,9,11,13,18,20 10 



 

 

38
 

 
 

 
 

Afeksi 2,5,7,10,12,14,15,16,17,19 10 
Jumlah 20 20 

 

2. Perijinan Penelitian 

Untuk dapat melakukan suatu penelitian, peneliti terlebih 

dahulu harus mendapatkan ijin dari pihak yang terkait. Prosedur 

pembuatan surat permohonan diawali dengan membuat surat ijin 

penelitian kepada Dekan Fakultas Psikologi Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang yang menyatakan bahwa peneliti benar-

benar mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang yang akan melakukan penelitian untuk 

menyusun tugas akhir atau skripsi. Selanjutnya Dekan Fakultas 

Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang memohon 

ijin dengan surat No. 1252/B.7/FP/IX/2008 tanggal 2 September 

2008 kepada Wakil Rektor I Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang. Pada tanggal 9 September 2008, Wakil Rektor I 

memberikan surat ijin Nomor 1923/B.7.3/WR1/IX/2008 kepada 

peneliti untuk melakukan penelitian di lingkungan Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang, dengan catatan tidak mengganggu 

aktivitas para narasumber dan setelah selesai mengadakan penelitian 

bersedia memberikan laporan. 

 

C. Pelaksanaan Penelitian  

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 9 – 12 September 2008 di 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, khususnya Selasar 

Thomas Aquinas, Perpustakaan Fakultas Psikologi, Gedung Antonius, 



 

 

39
 

 
 

 
 

dan Plasa (halaman depan Gedung Yustinus), sekitar pukul 10.00 – 

14.00 WIB. Subjek adalah mahasiswa Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang, berusia 18 – 24 tahun dan masih aktif 

mengikuti perkuliahan, serta subjek diperoleh secara incidental 

sampling. 

Prosedur dari pengambilan data sebagai berikut : pertama kali, 

peneliti mendekati calon subjek, mengajaknya berkenalan dan 

mengajukan pertanyaan sesuai dengan karakteristik penelitian. Langkah 

kedua, peneliti memberikan skala penelitian dan menjelaskan mengenai 

prosedur pengisian. Apabila subjek tidak jelas maka peneliti 

memberikan penjelasan ulang. Pada penelitian ini sebagian besar subjek 

cukup paham dengan prosedur pengerjaan skala, karena sebagian besar 

dari mereka sudah pernah mengerjakan hal yang hampir sama, dan hal 

tersebut diperkuat dengan tidak banyaknya pertanyaan yang diajukan 

oleh mereka. Ketiga, apabila subjek sudah selesai mengerjakan maka 

peneliti mengingatkan mereka untuk memeriksa kembali jawaban 

supaya tidak ada jawaban yang terlewati. Adapun suasana saat 

pengambilan data relatif ramai karena mahasiswa baru saja selesai 

mengikuti perkuliahan, sedang makan bersama, atau sedang 

”nongkrong”. 

Pada penelitian ini, beberapa kondisi menyebabkan peneliti tidak 

bisa mengamati cara pengerjaan skala secara individu karena langsung 

berhadapan dengan banyak subjek. Hal tersebut dikarenakan peneliti 

terkadang mendatangi mahasiswa yang berkelompok di tempat tertentu, 

meminta waktu mereka, dan menjelaskan tujuan peneliti. Pada 
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kelompok tersebut, umumnya terdapat lebih dari satu subjek penelitian. 

Kondisi tersebut pula, yang menyebabkan tidak semua hasil pengerjaan 

skala dapat langsung diperiksa oleh peneliti (khususnya dalam 

kelengkapan jawaban). 

Pengambilan data penelitian ini juga dilakukan secara tidak 

langsung kepada subjek. Artinya, pada saat penelitian ada individu yang 

sesuai dengan karakteristik penelitian tetapi peneliti tidak mengenalnya, 

sehingga peneliti meminta bantuan teman untuk meminta kesediaan 

individu tersebut menjadi subjek penelitian. Teman peneliti, sebelumnya 

sudah mendapatkan pengarahan dari peneliti mengenai karakteristik 

subjek penelitian dan prosedur pengerjaan skala penelitian. Selain itu, 

peneliti juga mengamati dari jauh proses pengerjaan skala tersebut. 

Selanjutnya selama empat hari, peneliti memperoleh 60 subjek. 

Jumlah tersebut dianggap cukup mewakili populasi karena mengacu 

pada pendapat Hadi (2000, h.231) yang menyatakan bahwa jumlah 

subjek penelitian minimal 30 orang supaya dapat dilakukan analisis 

data. Selanjutnya dari 60 data tersebut, hanya 55 data yang memenuhi 

syarat sebagai data penelitian. Lima data gugur disebabkan jawaban 

tidak lengkap dan identitas subjek tidak lengkap. Rincian dari subjek 

penelitian berdasarkan fakultas sebagai berikut : 

Tabel 5 
Jumlah Subjek Penelitian Berdasarkan Fakultas 

 
No. Fakultas  Jumlah 
1. Psikologi 37 
2. Ekonomi 6 
3. Teknik Elektro 8 
4. Sastra Inggris 4 
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Jumlah 55 
 

Data yang terkumpul selanjutnya diskor dan ditabulasi. 

Selanjutnya data tersebut digunakan untuk uji validitas dan uji 

reliabilitas. Setelah diketahui hasil uji validitas dan uji reliabilitas, maka 

item yang tidak memenuhi syarat validitas digugurkan. Selanjutnya 

peneliti menyusun data baru yang digunakan sebagai data penelitian. 

Dengan demikian penelitian ini disebut juga dengan try out terpakai, 

yaitu data try out alat ukur sekaligus digunakan sebagai data penelitian. 

 

D. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

Pengujian validitas dan reliabilitas alat ukur dilakukan dengan 

menggunakan program komputer Statistical Packages for Social 

Sciences (SPSS) Windows Release versi 11.5. dengan menggunakan 

korelasi Product Moment yang kemudian dikoreksi dengan teknik 

korelasi Part Whole. Sedangkan untuk uji reliabilitas menggunakan 

teknik Alpha Cronbach.  

1. Skala Motivasi Berwirusaha pada Mahasiswa 

Pada uji validitas pada skala motivasi berwirausaha pada 

mahasiswa yang terdiri dari 18 item diperoleh 12 item valid dengan 

koefisien korelasi antara 0,3293 sampai 0,6626, sehingga sebanyak 

enam item gugur. Hasil uji reliabilitas diperoleh koefisien alpha 

sebesar 0,8297. yang berarti skala ini memiliki reliabilitas tinggi 

dalam mengukur motivasi berwirausaha pada mahasiswa. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran C. Rincian 
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item yang valid dan gugur dari skala motivasi berwirausaha pada 

mahasiswa dapat dilihat pada tabel 6. 

Tabel 6 
Item Valid dan Gugur 

Skala Motivasi Berwirausaha Pada Mahasiswa 
 

Aspek Jumlah Item Jumlah 
Item Valid Favourable Unfavourable 

Pengaturan diri 3.13, 15 4* ,12* ,14 4 
Pengarahan 1,5* ,9*  10,11,18* 3 
Tujuan 2,8,17 6,7* ,16 5 
Jumlah Item Valid 7 5 12 

Keterangan :  
*   :   Item yang gugur 

 

2. Skala Persepsi terhadap Pelaku Wirausaha 

Pada uji validitas pada skala persepsi terhadap pelaku 

wirausaha yang terdiri dari 20 item diperoleh 18 item valid dengan 

koefisien korelasi antara 0,3043 sampai 0,7695, sehingga sebanyak 

enam item gugur. Hasil uji reliabilitas diperoleh koefisien alpha 

sebesar 0,8792. yang berarti skala ini memiliki reliabilitas tinggi 

dalam mengukur persepsi terhadap pelaku wirausaha. Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran C. Rincian item yang valid 

dan gugur dari skala persepsi terhadap pelaku wirausaha dapat 

dilihat pada tabel 7. 
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Tabel 7 
Item Valid dan Gugur  

Skala Persepsi terhadap Pelaku Wirausaha 
 

Aspek Item Jumlah Item 
Valid 

Kognisi 1,3,4,6,8* ,9,11,13,18,20 8 
Afeksi 2,5,7,10,12,14,15*,16,17,19 8 

Jumlah Item 
Valid 16 16 

Keterangan :  
*   :   Item yang gugur 
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