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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1. Variabel Penelitian 

Penelitian ini melibatkan dua variabel yang berkaitan dengan permasalahan 

yang ada. Kedua variabel tersebut adalah: 

1. Variabel bebas, yaitu efikasi diri (self-efficacy) (X) 

 

2. Variabel terikat, yaitu intensi berwirausaha (Y) 

 

Adapun hubungan kedua variabel tersebut digambarkan sebagai berikut. 
 

X     Y 

Gambar  Hubungan antarvariabel 

Keterangan: 

 

X = Efikasi Diri (Self-Efficacy) 

Y= Intensi Berwirausaha 

  = Pengaruh Efikasi Diri (Self-Efficacy) terhadap Intensi Berwirausaha 

2.  Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian jenis ex-post facto karena penelitian ini 

mengungkapkan data atau kejadian yang ada tanpa mengubah atau 

memanipulasi variabel maupun sampel yang diteliti. Penelitian ex-post facto 

dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi. 

Penelitian ini merupakan penelitian kausal karena bermaksud mengungkap 

pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif, artinya semua datanya diwujudkan 

dalam angka dan analisisnya berdasarkan analisis statistik. 

 



 
 

37 
 

 
 

3.  Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya 

Universitas Islam Indonesia pada program studi Psikologi yang beralamat di 

Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia Jalan Kaliurang Km.14,5 

Sleman, Yogyakarta. Waktu penelitian dilaksanakan pada 9 januari sampai 

dengan 10 januari 2018. 

4.  Populasi dan Sampel Penelitian 

Penelitian ini menggunakan sampel sebagai responden penelitian. Populasi 

penelitian ini adalah seluruh mahasiswa program studi Psikologi Universitas 

Islam Indonesia angkatan 2014. Alasan dipilihnya angkatan 2014 karena 

mahasiswa pada angkatan tersebut telah menempuh mata kuliah 

kewirausahaan yang berarti bahwa mahasiswa tersebut memiliki cukup  

pengetahuan mengenai kewirausahaan dan mampu memahami isi dari 

pernyataan dalam instrumen. Penentuan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan teknik proportional stratified random sampling. Dari tabel 

jumlah menurut Isaac dan Michael (Sugiyono, 2010) diketahui bahwa dari 

jumlah populasi sebanyak dengan taraf kesalahan 5% diketahui jumlah sampel 

mahasiswa.  
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4. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

 

Berikut ini definisi opersional untuk setiap variabel: 

1. Efikasi diri (Self-Efficacy) 

 

Efikasi diri (self-efficacy) merupakan keyakinan pada kemampuan yang 

dimiliki oleh seseorang. Seseorang yang memiliki efikasi diri (self-efficacy) 

tinggi dalam hal kewirausahaan akan memiliki keinginan yang kuat untuk 

berwirausaha. Pada penelitian ini efikasi diri (self-efficacy) dalam 

berwirausaha diukur berdasarkan kepercayaan diri akan kemampuan 

mengelola usaha dan kepemimpinan dalam memulai usaha. 

2. Intensi berwirausaha 

Intensi berwirausaha diartikan sebagai keinginan atau niat yang ada pada 

diri seseorang untuk menampilkan perilaku berwirausaha yang dapat dilihat 

dari niatan individu untuk dapat menanggung resiko, memanfaatkan peluang, 

menjadi seorang yang kreatif dan mandiri serta mampu mengolah sumber daya 

yang ada. Indikator yang digunakan untuk mengukur intensi berwirausaha 

dalam penelitian ini meliputi tiga hal yaitu sikap terhadap perilaku, norma 

subyektif, dan kontrol perilaku. 
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6. Teknik Pengumpulan Data 

  

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan dalam 

mengumpulkan data penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

 

A. Angket 

 

Pada penelitian ini, angket digunakan untuk mengambil data tentang efikasi 

diri (self-efficacy) mengacu pada skala yang dibuat oleh Ajzen dan intensi 

yang skala dibuat oleh Bandura. Teknik datanya menggunakan angket tertutup. 

Teknik ini dipilih karena memudahkan responden dalam memberikan jawaban 

juga memudahkan penelitian mengambil data lebih cepat. Angket penelitian 

disebarkan melalui  cara, yaitu: 

a. Secara langsung Angket disebarkan secara langsung kepada semua 

responden angkatan 2014 

. 
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7. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian ini menggunakan alat ukur dengan modifikasi dari 

skala Likert dengan 4 skala pengukuran, yaitu SS = sangat sesuai, S = sesuai, 

TS = tidak sesuai, STS = sangat tidak sesuai. Skala pengukuran untuk 

memberikan bobot penilaian terhadap variabel efikasi diri dan intensi 

berwirausaha menggunakan model bertingkat dengan 4 alternatif jawaban. 

Bobot penilaian untuk setiap jawaban pernyataan adalah sebagai berikut: 

 

a. Jawaban Sangat Sesuai diberi nilai 4 

 

b. Jawaban Sesuai diberi nilai 3 

 

c. Jawaban Tidak Sesuai diberi nilai 2 

 

d. Jawaban Sangat Tidak Sesuai diberi nilai 1 
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Agar penyusunan instrument menjadi mudah, dibawah ini ditampilkan kisi-kisi 

instrumen penelitian. 

Tabel 3. Kisi-kisi Instrumen Efikasi Diri dan Intensi Berwirausaha 
 
 

Variabel Indikator No. Butir Jumlah 

Pernyataan 

Efikasi Diri Kepercayaan diri untuk 

kemampuan mengelola 

usaha 

1,2,3,4,5 5 

Kepemimpinan dalam 

memulai usaha 

6,7,8,9,10 5 

Intensi 

Berwirausaha 

Sikap 1,2,3,4,5,6 6 

Norma Subyektif 7,8,9,10,11,1,2 6 

Kontrol Perilaku 13,14,15,16,17,18 6 

Total   28 

 

8. Uji Coba Instrumen 

Penelitian 1. Uji validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur tingkat kevalidan atau kesahihan 

suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur 

apa yang hendak diukur dan dapat mengungkapkan data variabel yang diteliti 

secara tepat. Penelitian ini untuk menguji validitas terlebih dahulu 

menggunakan uji validitas melalui expert judgment. Uji validitas melaui expert 

judgement digunakan  
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untuk menguji konstrak angket penelitian. Pengujian validitas konstrak dalam 

hal ini dilakukan oleh dosen pembimbing dan narasumber kemudian 

dilanjutkan dengan uji coba di lapangan. Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini diujicobakan kepada responden di luar responden yang 

digunakan dalam penelitian ini. Menurut Suharsimi (2006) menyatakan bahwa 

“sebagai contoh sementara, untuk analisis subjek uji coba dapat diambil 

sejumlah 25-40, suatu jumlah yang sudah memungkinkan pelaksanaan dan 

analisisnya”. Oleh karena itu, uji coba pada penelitian ini dilakukan terhadap 

30 mahasiswa di luar responden penelitian, yaitu pada mahasiswa program 

studi Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas 

Islam Indonesia .  

Pemilihan program studi tersebut dikarenakan memiliki karakteristik 

mahasiswa yang hampir sama dengan program studi Psikologi yaitu 

merupakan program studi yang melaksanakan mata kuliah kewirausahaan. Uji 

coba instrumen dilaksanakan pada tanggal 20 desember 2017. Jumlah 

pernyataan untuk variabel intensi berwirausaha adalah 18 dan variabel efikasi 

diri adalah 10. Setelah itu dilakukan uji validitas menggunakan rumus korelasi 

Pearson’s ProductMomen 

Kriteria pengambilan keputusan untuk menentukan valid atau tidak suatu 

pernyataan yaitu dengan membandingkan rhitung (rxy) dengan rtabel (rxy) pada 

taraf sifnifikansi 5%. Jika rhitung  lebih besar atau sama denganrtabel  maka  

butir  pernyataan  dinyatakan  valid,  sedangkan  apabila  rhitung lebih kecil dari 

rtabel maka pernyataan dinyatakan gugur. 
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Perhitungan uji validitas menggunakan bantuan program komputer SPSS 

for Windows versi 20.0. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa 

angket variabel intensi berwirausaha (Y) terdiri dari 18 pernyataan dan 

variabel efikasi diri (X) terdiri dari 10 pernyataan. Setelah diujicobakan kepada 

30 mahasiswa program studi Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial 

Budaya Universitas Islam Indonesia, diperoleh hasil angket intensi 

berwirausaha (Y) dari 18 butir pernyataan, terdapat 2 butir pernyataan yang 

gugur. Angket efikasi diri (X) dari 10 butir pernyataan tidak ada yang gugur. 

Berikut ini disajikan tabel rangkuman hasil uji validitas instrumen. 

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Instrumen 

Variabel Jumlah 

Butir 

Awal 

Jumlah 

Butir 

Gugur 

No Butir 

Gugur 

Jumlah 

Butir 

Valid 

Y 18 2 2,7 16 

X 10 0 - 10 

Sumber. Data primer yang diolah 

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Instrumen 
 
 

Butir-butir pernyataan yang gugur atau tidak valid telah dihilangkan. Butir 

pernyataan yang valid masih cukup mewakili masing-masing indikator  yang 

ingin diungkapkan,  sehingga  instrumen tersebut masih layak digunakan. 
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Uji Reliabilitas 

Suatu instrumen dikatakan reliabel apabila hasil pengukuran dengan alat 

tersebut adalah sama jika pengukuran tersebut dilakukan pada orang yang 

sama pada waktu yang berbeda atau pada kelompok yang berbeda pada waktu 

yang sama. Skor dalam angket adalah 1 sampai 4 maka untuk uji 

reliabilitasnya digunakan rumus Alpha Cronbach (Burhan Nurgiyantoro, 2002: 

330). Adapun rumusnya sebagai berikut 

r   

 k  



i2 



   

 1 

  

 



 


2 

   k 1      

          

 

Keterangan: 

 

r = reliabilitas instrumen 

k = jumlah butir pertanyaan (soal) 

 i 2  = varian butir-butir pertanyaan (soal)
 

 = varian skor tes
 

Hasil perhitungan kemudian diinterpretasikan untuk mengetahui apakah 

suatu tes reliabel atau tidak dengan menggunakan pedoman yang dapat dilihat 

pada tabel 5 berikut ini. 
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Tabel 5. Tingkat Keterandalan Instrumen Penelitian 

 

No Koefisien r Interprepretasi 

1 0,800 sampai dengan 1,00 Sangat Kuat 

2 0,600 sampai dengan 0,800 Kuat 

3 0,400 sampai dengan 0,600 Sedang 

4 0,200 sampai dengan 0,400 Rendah 

5 0,00 sampai dengan 0,200 Sangat rendah 

(tidak berkorelasi) 

Suharsimi Arilkunto; 2006                          

Uji reliabilitas menggunakan program SPSS for Windows versi 20.0 

menunjukkan bahwa angket intensi berwirausaha dan efikasi diri dapat 

dikatakan reliabel. Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini. Tabel 6. 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen. 

Sumber : Data primer yang diolah 

NO Variabel Koefisien Alfa 
Chonbach 

Keterangan 
Reliabilitas 

1 Efikasi Diri (X) 0,771 Kuat 

2 Intensi Berwirausaha (Y) 0,729 Kuat 



 
 

46 
 

 
 

 

I. Teknik Analisis 

Data 1. Deskripsi 

Data 

 

Penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif. Berdasarkan analisis 

tersebut, instrumen penelitian berguna untuk memperoleh data numerikal. 

Tabulasi data untuk masing-masing variabel dilakukan terhadap skor yang 

diperoleh dengan menggunakan bantuan program SPSS for Windows versi 

20.0 sehingga akan diperoleh harga rerata, modus, rentang, nilai maksimum, 

nilai minimum, distribusi frekuensi, histogram dan pie chart untuk setiap 

variabel penelitian. Besarnya persentase menunjukkan kategori informasi yang 

terungkap, sehingga dapat diketahui posisi masing-masing aspek. a. Mean, 

median, modus, dan standar deviasi 

Perhitungan mean, median, modus, dan standar deviasi menggunakan 

program SPSS for Windows versi 20.0. 
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a. Tabel Distribusi Frekuensi 

 

1) Menentukan jumlah kelas interval dengan menggunakan rumus Sturges 

yaitu: 

 

K= 1 + 3,3 log n 

 

2) Menghitung rentang data dengan rumus: 
 
 

No Skor Siswa  Kategori 

1 X < Mi – 1,0 SDi Rendah 

2 Mi – 1,0 SDi  X < Mi + 1,0 SDi Sedang 

3 Mi + 1,0 SDi  X Tinggi 

 

 

 Keterangan : 

Mi : Mean Ideal 

SD : Simpangan Ideal. 

X: Skor yang dicapai siswa 

 

e. Pie Chart 
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Pie chart dibuat berdasarkan data kecenderungan variabel yang telah 

ditampilkan dalam tabel kecenderungan variabel. 

2. Uji Prasyarat Analisis 

Sebelum dianalisis dengan analisis regresi, maka terlebih dahulu dilakukan 

uji prasyarat. Uji prasyarat analisis dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengetahui apakah data yang dikumpulkan memenuhi syarat untuk dianalisis. 

 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah distribusi variabel 

bebas dan variabel terikat normal atau tidak. Model regresi yang baik jika data 

pada setiap variabelnya normal. Pengujian ini dapat dilakukan dengan 

menggunakan pengujian Kolmogorov-Smirnov dan dilakukan dengan program 

SPSS for Windows versi 20.0. Menurut Duwi Priyatno (2009) kriteria 

pengambilan keputusan adalah jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05 maka 

data berdistribusi normal dan sebaliknya jika nilai signifikansinya kurang dari 

0,05 maka datanya berdistribusi tidak normal. 
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b. Uji linieritas 

Uji linieritas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang 

linier atau tidak antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y). Menurut 

Trihendradi (2010: 147) menyatakan bahwa jika nilai signifikansi pada jalur 

deviation from linierity > 0,05 maka disimpulkan bahwa hubungan variabel 

bebas dengan variabel terikat adalah linier dan sebaliknya jika nilai 

signifikansinya kurang dari 0,05 maka hubungannya tidak linier. 

3. Uji Hipotesis 

 

a.  Analisis Regresi Sederhana 

Analisis ini digunakan untuk menguji hipotesis yaitu untuk mengetahui 

besarnya regresi variabel bebas dengan variabel terikat. Pengujian hipotesisnya 

adalah pengujian pengaruh variabel efikasi diri (X) terhadap intensi 

berwirausaha (Y). Berikut ini adalah langkah-langkah dalam analisis regresi 

sederhana: 

 

1) Membuat garis regresi satu prediktor Rumus : 

 

Y = aX + K 

Y : kriterium 

a : bilangan koefisien prediktor 

X : prediktor 

K : bilangan konstan 

(Sutrisno Hadi, 2004) 
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Nilai a dan K dapat dicari dengan rumus : 

 

XY : a X
2
 + K X 

 

Y : a X + NK 

 

2) Mencari koefisien regresi rxy antara prediktor X dengan kriterium Y 

menggunakan teknik korelasi tangkar dari Pearson dengan 

rumus : 
 

= 

∑ 
  

 Keterangan : (∑  2) (∑  2) 

rxy : koefisien regresi antara X dan Y 

xy : jumlah produk antara X dan Y 

x
2 

: jumlah kuadrat skor prediktor X 

y
2 

: jumlah kuadrat skor kriterium Y 
 

(Sutrisno Hadi, 2004: 4) 

 

3) Mencari koefisien determinasi r
2

xy, antara X terhadap Y. Koefisien 

determinasi menunjukkan tingkat ketepatan garis regresi. Garis regresi digunakan 

untuk menjelaskan proporsi variabel terikat (Y) yang diterangkan oleh variabel 

bebasnya (X). 
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Rumus : 

 

 

2 

= 

( ∑ 1  ) 
   

Keterangan :  ∑ 2 

r
2 

xy : koefisien determinasi antara X terhadap Y 

a  : koefisien prediktor X 

xy : jumlah produk antara X terhadap Y 

y
2 

: jumlah kuadrat kriterium Y 
 

(Sutrisno Hadi, 2004: 22) 

4) Mencari nilai t 

Uji t dilakukan untuk menguji signifikansi konstanta dari setiap variabel 

independen akan berpengaruh terhadap variable dependen. Berikut rumus 

mencari√ nilai−2 t. = 

√1 − 
 

 

Keterangan : 

 

t : t hitung 

r : koefisien regresi 

n: jumlah populasi 

r
2
 : koefisien determinasi 

 

    (Sugiyono, 2007) 

Pengambilan kesimpulan signifikansi dalam penelitian ini dilakukan dengan 

membandingkan thitung  dengan ttabel. Jika thitung sama dengan atau lebih besar 

dari ttabel dengan taraf signifikansi 5% berarti variabel tersebut berpengaruh 

secara signifikan. Sebaliknya, jika thitung lebih kecil dari ttabel berarti variable 

tersebut tersebut tidak berpengaruh secara signifikan. 
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