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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini di lakukan di Universitas Muhammadiyah Malang jurusan 

manajemen. 

B. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan mengolah data hasil 

penelitian menggunakan statistik. Metode kuantitatif adalah suatu penelitian yang 

pemecahan permasalahannya menggunakan explanatory research yaitu penelitian yang 

menjelaskan antar variabel dalam penelitian. Metode penelitian yang digunakan untuk 

meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen 

penelitian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang 

telah ditetapkan.  

b. Sumber Data 

Menurut Nazir (2011: 153) Data Primer merupakan sumber data penelitian yang 

diperoleh secara langsung dari sumber asli. Sumber data yang digunakan yakni berasal 

dari data primer. Yaitu identitas mahasiswa dan jawaban dari kuesioner yang 

diberikan. 

C. Populasi dan Sampel  

1. Populasi 

Menurut Widayat (2004:58) populasi merupakan seluruh kumpulan elemen 

yang dapat digunakan untuk membuat beberapa kesimpulan atau generalisasi. Dalam 
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penelitian ini populasinya adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang 

Fakultas Ekonommi & Bisnis Jurusan manajemen angkatan tahun 2017 yang 

mengikuti kuliah karir dan kewirausahaan yang berjumlah 194.. 

2. Sampel 

Menurut Sugiono (2014:81) berpendapat sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki populasi yang digunakan sebagai sampel. Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah simple random sampling yaitu 

pengambilan sampel secara acak tanpa memperhatikan tingkatan yang ada dalam 

populasi. Dalam hal ini peneliti menentukan jumlah sampel yang diambil 

menggunakan rumus slovin: 

   

n = 194/ 1+194(0,1)² 

   = 194/ 1+1,94 

 = 66 

n   : jumlah sampel  

N  : jumlah populasi  

E  : batas toleransi kesalahan (error tolerance)  

Jadi, sampel yang akan digunakan dalam penelitian sebanyak 66 responden yang 

merupakan dari jurusan Manajemen fakultas Ekonomi & Bisnis yang sudah 

memiliki usaha atau melakukan kegiatan usaha. 

D. Definisi Operasional 

a. Definisi Operasional Variabel 

1) Variabel dependen (Y) 
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Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a) Minat berwirausaha (Y) 

Minat berwirausaha adalah adanya rasa ketertarikan dari diri sendiri. 

Berikut indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sikap 

umum terhadap aktivitas, kesadaran spesifik, merasa senang dengan aktivitas, 

aktivitas penting bagi individu, adanya minat berpartisipasi dalam aktivitas. 

2) Variabel independen (X) 

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a) Sikap (X1) 

 Sikap terdiri dari komponen kognitif yaitu ide yang umumnya 

berkaitan dengan pembicaraan dan dipelajari. Indikator-indikator sikap 

meliputi: Penuh percaya diri, memiliki inisiatif dan berani mengambil resiko. 

b) Motivasi (X2) 

Motivasi adalah suatu proses individu dalam usaha terus menerus mencapai 

tujuan. Indikator motivasi yaitu: Keinginan untuk Pencapaian, prestasi, 

peningkatan kerja dan tanggung jawab. 

E. Teknik Pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

Kuisioner ialah Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 

2013 : 142).  
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F. Teknik pengukuran variabel 

Teknik pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. 

Sugiyono (2013 : 127) menyatakan bahwa skala likert merupakan skala untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang atas fenomena sosial. 

Dalam penelitian ini untuk setiap item dari masing-masing indikator di atas baik variabel 

independen maupun dependen dijadikan dasar untuk pembuatan kuesioner.  

Kuesioner memiliki persyaratan yang harus dipenuhi yaitu valid dan reliabel. Pada 

kuesioner peneliti akan memberikan beberapa pertanyaan yang harus diisi oleh responden 

yang sebagaimana jawaban akan diuji validitas dan reliabel yang kebenarannya untuk 

mengetahui hasilnya 

Tabel 3.1 Pilihan Jawaban Kuesioner 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Keterangan: 

a. Skor 5 menjelaskan sikap sangat Positif, motivasi sangat tinggi, dan minat 

berwirausaha sangat tinggi. 

b. Skor 4 menjelaskan sikap Positif, motivasi tinggi, dan minat berwirausaha tinggi. 

Pilihan 

Jawaban 
Skor Sikap Motivasi 

Minat 

berwirausaha 

Sangat 

Setuju 
5 

Sangat 

Positif 

Sangat 

Tinggi 
Sangat Tinggi 

Setuju 4 Positif Tinggi Tinggi 

Cukup 

Setuju 
3 Cukup Cukup Cukup 

Tidak Setuju 2 Negatif Rendah Rendah 

Sangat tidak 

setuju 
1 

Sangat 

Negatif 

Sangat 

rendah 
Sangat rendah 
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c. Skor 3 menjelaskan sikap cukup, motivasi cukup, dan minat berwirausaha cukup. 

d. Skor 2 menjelaskan sikap Negatif, motivasi rendah, dan minat berwirausaha rendah. 

e. Skor 1 menjelaskan sikap sangat Negatif, motivasi sangat rendah, dan minat 

berwirausaha sangat rendah. 

G. Metode Pengujian Instrumen 

a. Uji validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuisioner. 

Kuisioner dapat dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner tersebut mampu 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut (Gozhali, 2011:52). 

Teknik untuk menguji validitas empirik menggunakan rumus Pearson Correlation 

Product Moment, yaitu : 

  𝑟 =
𝑛  𝑋𝑌−  𝑋   𝑌 

  𝑛  𝑋2−  𝑋2   𝑛  𝑌2−  𝑌 2 
 

Keterangan : 

           rxy     = Korelasi  antara  variabel  X dan  Y  

     𝑛 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 

           𝑋 = 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑏𝑢𝑡𝑖𝑟 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛 

           𝑌 = 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑡𝑒𝑚 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛 

         Y  Jumlah Skor X 

         X = Jumlah Skor Y 

Kriteria kelayakan perhitungan ini yaitu : 

1) r hitung > r tabel, maka dapat dinyatakan valid 

2) r hitung < r tabel, maka dapat dinyatakan tidak valid 
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b. Uji reabilitas 

Pengujian reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah indikator atau 

kuesioner yang digunakan dapat dipercaya atau handal sebagai alat ukur variabel. 

Pengujian reliabilitas alat penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan 

software IBM SPSS 24.0. Metode yang digunakan adalah metode Alpha 

Cronbach’s. Koefisien Alpha Cronbach’s merupakan koefisien reliabilitas yang 

paling sering digunakan karena koefisien ini menggambarkan variansi dari 

itemitem baik untuk format benar/salah atau bukan seperti format skala likert. 

Sehingga koefisien yang paling umum digunakan untuk mengevaluasi internal 

consistency Alpha Cronbach’s.  

Reliabilitas suatu indikator atau kuesioner dapat dilihat dari nilai 

cronbach’s alpha (α), yaitu apabila  nilai cronbach’s alpha (α) lebih besar (>) 0,60 

maka indikator atau kuesioner adalah reliabel, sedangkan apabila nilai cronbach’s 

alpha (α) lebih kecil (<) 0,60 maka indikator atau kuesioner tidak reliabel 

(Sugiyono, 2010:354). 

H. Uji asumsi klasik 

1. Uji normalitas 

Menurut Ghozali (2011:160) Uji ini bertujuan untuk menguji model regresi, apakah 

variabel terikat dan variabel bebas mempunyai distribusi normal atau tidak. Model 

regresi yang baik adalah distribusi normal atau mendekati normal. Kriteria 

pengambilan keputusan uji normalitas adalah jika nilai Asymp Sig lebih dari atau 

sama dengan 0,05 maka data berdistribusi normal, jika Asymp Sig kurang dari 0,05 

maka distribusi data tidak normal. 
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2. Uji Multikolineritas 

Menurut Ghozali (2011:105) Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi atau hubungan yang 

signifikan antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi diantara variabel bebas. Multikolinearitas akan menyebabkan koefisien 

regresi bernilai kecil dan standar error regresi bernilai besar sehingga pengujian 

variabel bebas secara individu akan menjadi tidak signifikan. 

3. Uji heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mendeteksi apakah dalam model regresi 

terdapat ketidaksamaan varian dari suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian 

dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Jika 

varian dari satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda disebut heteroskedastisitas. 

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan membuat scatterplot (alur sebaran) 

dan antara residual dan nilai presiksi dari variabel terikat yang telah distandarisasi. 

Untuk mengetahui apakah terjadi heteroskedastisitas atau tidak dalam suatu 

model regresi yaitu dengan melihat grafik scatterplot dengan dasar pemikiran 

menurut Ghozali (2011: 139) sebagai berikut: 

a) Jika terdapat pola tertentu, seperti titik – titik yang membentuk suatu pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

b) Jika tidak terdapat pola yang jelas, serta titik – titik menyebar di atas dan di 

bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteoskedastisitas. 
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I. Teknik Analisis Data 

1. Rentang Skala 

Rentang Skala digunakan untuk mengukur dan menilai variabel yang diteliti. 

Analisis rentang skala ini digunakan untuk mengetahui sikap, motivasi dan minat 

berwirausaha pada mahasiswa jurusan manajemen Universitas Muhammaddiyah 

Malang dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

RS = (𝑚−1) 

            𝑚  

Keterangan :  

RS  = Rentang Skala  

N = Jumlah Sampel  

m  = Jumlah Alternatif Jawaban  

Dengan hasil perhitungan sebagai berikut :  

 

RS = 66(5−1) 

                        5  

          = 66(4) = 53 

    5  

Maka tinggi rendahnya hasil pengukuran dari tiap variabel yang diteliti adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3.2 Rentang Skala Variabel Sikap, Motivasi dan Minat 

          Berwirausaha 

Skor Sikap Motivasi Minat Berwirausaha 

66-118 Sangat Negatif Sangat Rendah Sangat Rendah 

119-171 Negatif Rendah Rendah 

172-224 Cukup Cukup Cukup 

225-277 Positif Tinggi Tinggi 

278-330 Sangat Positif Sangat Tinggi Sangat Tinggi 

Sumber: Sugiyono (2009: 75) 
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J. Analisa Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menaksir bagaimana keadaan 

(naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel dependen sebagai faktor 

predictor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). (Sugiyono, 2014:277). Bila dijabarkan 

secara matematis bentuk persamaan dari regresi linier berganda adalah sebagai berikut : 

   Y = α + βX1 + βX2 + ε  

   Keterangan :  

               Y  = Minat Berwirausaha  

               α  = Konstanta, yaitu besarnya nilai Y ketika nilai X1 X2 = 0  

               β   = Koefisien regresi  

               X1     = Sikap 

               X2     = Motivasi 

               ε  = Variabel error  

K. Uji hipotesis 

Rancangan pengujian hipotesis ini dinilai dengan penetapan hipotesis nol dan 

hipotesis alternatif, penelitian uji statistik dan perhitungan nilai uji statistik, perhitungan 

hipotesis, penetapan tingkat signifikan, dan penarikan kesimpulan. Hipotesis yang akan 

digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Hipotesis nol (Ho) tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan 

Hipotesis alternatif (Ha) menunjukkan adanya pengaruh antara variabel bebas dan 

variabel terikat 

 

.  
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1. Uji t 

Menurut Sugiyono (2014:250) Uji t digunakan menguji signifikan secara parsial 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, yaitu dengan cara membandingkan 

besarnya nilai t hitung dengan tabel. Dimana rumus ttes (t hitung) sebagai berikut: 

               t hitung = 
𝒃

𝒔𝒃
 

Keterangan: 

t hitung : nilai t 

b   : koefesien regresi 

sb  :standart deviasi dari variabel bebas sikap yang dapat  dirumuskan dalam 

uji t ini adalah: 

Ho : sikap tidak berpengaruh signifikan terhadap minat  berwirausaha. 

Ha : sikap berpengaruh signifikan terhadap minat berwirausaha. 

Hipotesis statistik untuk variabel bebas motivasi dapat dirumuskan dalam uji t ini 

adalah: 

Ho :motivasi tidak berpengaruh signifikan terhadap minat    berwirausaha. 

Ha : motivasi berpengaruh signifikan terhadap minat berwirausaha. 

2. Uji F 

Menurut Sugiyono (2014:257) Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua 

variabel bebas (indenpenden) yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 

secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel terikat / dependen.  

Statistik uji yang digunakan pada pengujian simultan uji F dengan rumus sebagai 

berikut: 

F = 
𝑹𝟐/𝒌

(𝟏−𝑹𝟐)/(𝒏−𝒌−𝟏)
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Keterangan: 

R² : Koefisien determinasi 

K : Jumlah Variabel Independen atau Bebas 

N : Jumlah Sampel 

F : Koefisien F hitung 

Hipotesis statistik yang dapat dirumuskan dalam uji F ini adalah: 

Ho : Sikap dan motivasi tidak berpengaruh signifikan terhadap minat berwirausaha 

Ha : Sikap dan motivasi berpengaruh terhadap minat berwirausaha. 

                 Berdasarkan uji statistik tersebut dikemukakan formulasi hipotesis: 

a) Apabila probabilitas < 0,05 maka hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis 

alternative (Ha) diterima, artinya variabel bebas secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat pada kesalahan 5% (α = 0,05) 

b) Apabila probabilitas > 0,05 maka hipotesis nol (Ho) diterima dan hipotesis 

alternative (Ha) ditolak, artinya variabel bebas secara bersama-sama tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat pada kesalahan 5% (α= 5%). 

3. Koefisien Determinasi 

Menurut ghazali ( 2012: 97) koefisien determinasi (R2) merupakan alat untuk 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol atau satu. Nilai R2 yang kecil 

berarti variabel indenpenden dalam menjelaskan variabel dependen terbatas. 
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4. Uji Variabel Dominan 

Untuk mengetahui variabel bebas mana yang dominan pengaruhnya terhadap 

variabel terikat. Dilakukan dengan membandingkan besarnya masing-masing nilai 

koefesien regresi variabel bebas. 

Jika koefesien regresi X1 (sikap) > X2 (motivasi), maka hipotesis diterima. 

Jika koefesien regresi X1 (sikap) < X2 (motivasi), maka hipotesis diterima. 

 


