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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kampung Bahasa, Kecamatan Pare, 

Kabupaten Kediri tepatnya yaitu berada di Desa Tulungrejo. Alasan peneliti 

memilih lokasi tersebut karena melihat pesatnya perkembangan lebih pada desa 

Tulungrejo, meskipun antara kedua desa yakni Desa Tulungrejo dan Desa pelem 

ini dijuluki sebagai Kampung Bahasa. Pada tahun 2018 dari 131 lembaga kursus 

bahasa asing di Kampung Bahasa Pare terdapat 98 lembaga kursus bahasa asing 

yang berada di desa Tulungrejo dan sisanya 33 lembaga kursus berada di desa 

Pelem.  

Terdapat 98 jumlah lembaga kursus bahasa asing yang berada di desa 

Tulungrejo yang menunjukan dominasinya sebagai Kampung Bahasa dengan 

banyak lembaga kursus bahasa asing, meskipun Desa pelem tetap dalam progres 

berkembang. Kampung Bahasa khususnya di Desa Tulungrejo ini terletak 

diwilayah yang strategis, sehingga cocok untuk dijadikan tempat penelitian. Waktu 

penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2019. 

B. Metode Penelitian  

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif. Dalam pendekatan penelitian ini metode yang akan digunakan adalah 

dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif, yaitu menggunakan analisis 

data secara mendalam dalam bentuk angka. Penelitian deskriptif adalah salah satu 
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jenis metode yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai apa 

adanya ( Best, 1982 : 119). Penelitian deskriptif juga merupakan penelitian dimana 

pengumpulan data untuk menguji pertanyaan penelitian atau hipotesis yang 

berkaitan dengan keadaan dan kejadian sekarang. Menurut Sugiyono (2012) 

metode kuantitafif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan teori diatas, dengan ini peneliti menggunakan metode ini dengan 

maksud mengumpulkan data dan mengamati secara seksama mengenai aspek-aspek 

tertentu yang berkaitan dengan dengan masalah yang sedang diteliti oleh peneliti 

sehingga akan memproleh data-data yang dapat mendukung penyusunan laporan 

penelitian. Data-data yang diperoleh tersebut kemudian akan diproses dan dianalisis 

lebih lanjut dengan dasar teori yang telah dipelajari dan dapat ditarik kesimpulan 

mengenai masalah yang diteliti. 

C. Variabel Penelitian  

Menurut Sugiyono (2004) mengemukakan bahwa variabel penelitian yaitu 

suatu atribut atau sifat dan nilai dari orang, objek dan kegiatan yang mempunyai 

variasi tertentu yang ditetapkan untuk dipelajar dan ditarik kesimpulannya. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut: 
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1. Variabel Independen (Bebas) 

Yaitu merupakan variabel yang menjelaskan dan mempengaruhi variabel 

lain. 

2. Variabel Dependen (Terikat) 

Yaitu merupakan variabel yang dijelaskan dan dipengaruhi oleh variabel 

bebas (Independen). 

Varibel Independen dalam penelitian ini ini yaitu terdiri dari Modal Usaha 

(X1), Lama Usaha (X2), Jam Kerja (X3). Sedangkan variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah Pendapatan (Y). 

D. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional yaitu merupakan definisi yang diberikan pada suatu 

variabel dengan memberikan arti dan menspesifikasikan suatu kegiatan atau 

membenarkan suatu operasional yang dipergunakan dan diperlukan dalam 

pengukuran variabel tersebut (Sugiono,2004). Pada penelitian ini peneliti 

menjelaskan variabel-variabel baik variabel independen dan dependen yang sudah 

diidentifikasi yang pelu adanya definsi operasional dari tiap-tiap variabel dengan 

upaya penelitian dan pemahaman mengenai definisinya. Definisi  pada variabel-

variabel yang diteliti adalah sebagai berikut:  

1. Pendapatan Lembaga Kursus (Y) 

Adalah pendapatan lembaga kursus bahasa asing dalam penelitian ini dilihat 

dari rata-rata pendapatan kotor yang yang diterima dari hasil usaha yang telah 

dilakukan dalam waktu satu bulan sebelum dikurangi dengan beban dan biaya 
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lainnya pada Bulan September 2019 (waktu dilaksanakannya penelitian oleh 

peneliti).  

2. Modal Usaha (X1) 

Adalah besarnya rata-rata dana yang dikeluarkan atau digunakan didalam 

memenuhi segala kebutuhan aktifitas lembaga kursus bahasa asing pada Bulan 

September 2019 (waktu dilaksanakannya penelitian oleh peneliti). Satuan untuk 

mengukur modal usaha berdasarkan nominal uang dalam rupiah. 

3. Lama Usaha (X2) 

Adalah lamanya seseorang menekuni usaha yang dijalankan. Lama usaha 

juga dapat diartikan sebagai lamanya waktu yang sudah dijalani seseorang dalam 

menjalankan usaha. Adapun lama usaha dalam penelitian ini adalah lama waktu 

setelah didirikannya lembaga kursus bahasa asing sampai dengan pada Bulan 

September 2019 (waktu dilaksanakannya penelitian oleh peneliti) yang ditunjukkan 

dengan satuan tahun. 

4. Jam Kerja (X3) 

Adalah jumlah waktu yang digunakan untuk aktivitas kerja. Jam kerja juga 

dapat diartikan sebagai waktu yang dimanfaatkan seseorang untuk memproduksi 

barang atau jasa tertentu. Jam kerja pada penelitian ini adalah rata-rata jam 

operasional pada setiap hari atau hari kerja lembaga kursus bahasa asing pada Bulan 

September 2019 (waktu dilaksanakannya oleh peneliti). 

E. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

Menurut Sugiono (2008) mengatakan bahwa populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan 
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karateristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik lembaga  

kursus bahasa asing yang berada di kawasan Kampung Bahasa khususnya di Desa 

Tulungrejo, Kecamatan Pare Kabupaten Kediri dengan jumlah sebesar 98 pemilik 

lembaga kursus bahasa asing. 

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah pemilik lembaga kursus bahasa asing 

yang berada di kawasan Desa Tulungrejo, Kampung Bahasa Kecamaan Pare, 

Kabupaten Kediri. Sampel dilakukan dalam suatu penelitian berdasarkan berbagai 

pertimbangan yaitu: 

- Seringkali tidak mungkin mengamati seluruh anggota populasi 

- Menghemat waktu, biaya, dan tenaga 

- Mampu memberikan informasi yang lebih menyeluruh dan mendalam   

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan rumus Slovin  (Noor, 2011: 158) 

didalam pengambilan sampel dengan tingkat kesalahan sebesar 10%  atau 0,1 yaitu 

sebagai berikut: 

Rumus Slovin :  n  =             N 

                            1+N(e)2 

Dimana  :  n  =   Ukuran Sampel 

      N  =   Ukuran Populasi 

                                       e   = Kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan    

pengambilan sampel yang dapat ditolerir yaitu 
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sebesar 10% atau sebesar 0,1. Sehubungan 

dengan keterbatasan waktu dan biaya maka 

tingkat kesalahan ini dipilih. Dalam rumus 

Slovin, tingkat kesalahan 10% masih dapat 

digunakan. 

Jadi, jumlah sampel pada penilitian ini adalah: 

n =             N 

         1+N(e)2 

n =            98 

               1+98(0,1)2 

n =            98  

               1+98(0,01) 

   =     98                               

    1,98 

n =    49,4  

Berdasarkan pada rumus Slovin dengan menggunakan tingkat kesalahan 10% 

didapatkan perolehan sampel sebesar 49,4 sampel. Dan jumlah sampel pada 

penelitian ini dibulatkan menjadi 50 sampel. Jadi sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini sebesar 50 pemilik lembaga kursus bahasa asing yang berada di 

kawasan Kampung Bahasa Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah probability sampling yaitu 

teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) 

populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.  
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F. Jenis dan Sumber Data 

Sumber data yaitu segala sesuatu yang bisa memberikan informasi mengai 

data. Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan 

yang menentukan pengumpulan data. Berdasarkan sumbernya, terdapat 2 data, 

yaitu: 

1. Data Primer 

Adalah data yang dibuat oleh peneliti guna  maksud menyelesaikan suatu 

permasalahan yang sedang dihadapi dan ditanganinya. Data tersebut didapatkan 

dari dikumpulkannya data sendiri oleh si peneliti yang didapatkan langsung dari 

sumber utama atau dari lokasi obyek penelitian. Responden pada penelitian ini yaitu  

pemilik lembaga kursus bahasa asing yang berada di kawasan Kampung Bahasa, 

Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. 

2. Data Sekunder 

Adalah data yang tidak didapatkan langsung oleh  peneliti, akan tetapi data 

diperoleh dari pihak lain. Data yang dikumpulkan untuk dapat menyelesaikan 

masalah penelitian yang sedang dihadapi. Yang menjadi data sekunder pada 

penelitian ini yaitu literatur, jurnal penelitian, serta situs diinternet yang 

berhubungan dan berkenaan dengan penelitian yang sedang dilakukan. 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah : 
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1. Wawancara  

Wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan studi 

pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti serta untuk 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam (Sugiyono, 2012).  

Wawancara adalah suatu kegiatan tanya jawab antara interviewer dengan 

orang yang akan diwawancarai. Wawancara ini yang dilakukan oleh peneliti adalah 

dengan cara mencatat berdasarkan pedoman pada daftar pertanyaan yang telah 

disiapkan sebelumnya. Peneliti menggunakan teknik wawancara dalam 

pengumpulan data karena dengan cara ini peneliti dapat memperoleh data atau 

informasi secara detail. Wawancara pada penelitian ini digunakan dalam 

memperoleh data dan informasi mengenai profil lembaga kursus bahasa asing 

dikawasan Kampung Bahasa, Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten 

Kediri. 

2. Metode Angket (Kuesioner) 

Metode Kuesioner adalah suatu cara pengumpulan data dengan memberikan 

daftar pertanyaan tertulis kepada responden dengan harapan mereka akan 

memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut. Dalam penelitian ini metode 

angket kuesioner yang digunakan untuk memperoleh data dari variabel modal 

usaha, lama usaha, dan jam kerja  adalah kuesioner terbuka. Pada penelitian ini 

angket kuesioner terbuka terdiri dari sejumlah pertanyaan dalam bentuk uraian.  
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3. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan proses pencatatan mengenai sebuah peristiwa yang 

telah berlalu (Sugiyono, 2012). Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai 

hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya. Data dokumentasi memuat apa dan 

kapan suatu kejadian, serta siapa yang terlibat dalam suatu kejadian. Di dalam 

penelitian ini proses pencatatan yang dilakukan peneliti diantaranya berupa catatan 

pribadi, video, foto dan lainnya. Sehingga informasi-informasi dapat 

didokumentasikan dengan baik untuk memudahkan peneliti dalam mengelola data 

dilangkah selanjutnya. 

H. Teknik Analisis Data 

1. Deskripsi Data 

Deskripsi adata yaitu data yang diperoleh dari suatu objek atau lapangan 

dijabarkan dalam bentuk deskripsi data terdiri dari variabel bebas dan variabel 

terikat. Dalam penelitian ini, deksripsi data yang dimaksud terdiri dari mean, 

median, modus, tabel distribusi frekusensi, histogram, dan tabel kecenderungan 

a. Mean, Median, Modus 

Mean adalah rata-rata hitung pada suatu data. Nilai mean diperoleh dari 

hitung jumlah keseluruhan nilai pada data dan dibagi dengan banyaknya data. 

Median adalah nilai tengah pada data, dimana nilai-nilai data tersebut urut disusun  

menurut besarnya data. Dan Modus adalah suatu nilai data yang paling sering 

muncul dan nilai data dengan frekuensi terbesar. 
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b. Tabel Distribusi Frekuensi 

1) Menentukan Kelas Interval 

Dalam menetukan kelas internal dengan menggunakan rumus Sturges 

yaitu:  

K = 1 + 3,3 Log N 

Keterangan: 

K = Jumlah kelas interval 

N = Jumlah data observasi 

Log = Logaritma 

2) Menghitung Rentang Kelas 

Dalam menghitung rentang data menggunakan rumus sebgai berikut: 

Rentang= Nilai Maksimal-Nilai Minimal 

3) Menentukan Panjang Kelas 

Dalam menentukan panjang kelas digunakan rumus sebagai berikut: 

Panjang Kelas = Rentang/ Jumlah Kelas 

c. Histogram  

Histogram adalah dibuat beradasarkan pada data frekuensi yang berada pada 

tabel distribusi frekuensi. Pengkategorian varibel ditampilkan pada diagram 

lingkaran (pie chart). 

2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada 

analisis regresi linear berganda yang berbasis Ordinary Least Square (OLS). Jadi 

analisis regresi yang tidak berdasarkan OLS tidak memerlukan persyaratan asumsi 



37 
 

kalsik, misalnya yaitu regresi ordinal atau regresi logistik. Uji asumsi klasik yang 

sering digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji 

heteroskedastisitas. 

a. Uji Normalitas 

Sebelum data diuji dengan regresi linear, telebih dahulu akan diuji 

menggunakan uji normalitas. Dengan tujuannya untuk mengetahui dan menguji 

apakah pada model regresi, variabel bebas dan variabel terikat keduanya saling 

memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik yaitu model regresi 

yang memiliki distribusi data yang normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas 

dapat dilakukan dengan menggunakan uji Kolmologrov – Smirnov. Uji normalitas 

bisa digunakan dengan melihat “normal probability plot”. “Normal Probability 

Plot” membandingkan distibusi kumulatif dari data yang sesungguhnya dengan 

distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu 

lurus garis diagonal. Distribusi normal, garisnya akan menggambarkan data yang 

sesungguhnya mengikuti garis diagonal. 

Menurut Ghozali (2006) terdapat beberapa dasar dalam pengambilan 

keputusan untuk uji normalitas data yaitu sebagai berikut: 

1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal 

atau grafik histogram menunjukkan distribusi normal, maka hal tersebut 

mengindikasikan bahwa model regresi tersebut memenuhi asumsi normalitas. 

2) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukkan distribusi normal, maka hal 
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tersebut mengindikasikan model regresi tersebut tidak memenuhi asumsi 

normalitas. 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas adalah adanya suatu hubungan linier yang sempurna 

(mendekati sempurna) antara beberapa atau semua variabel bebas. Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi terdapat dan terjadi korelasi antar variabel 

independent .Dalam asumsi regresi linier klasik, antar variabel independen tidak 

diijinkan untuk saling korelasi. Adanya multikolinieritas akan menyebabkan 

besarnya varian koefisien regresi yang berdampak pada lebarnya interval 

kepercayaan terhadap variabel bebas yang digunakan.  

c. Uji Heteroskedatisitas 

Uji heteroskedatisitas memiliki tujuan dalam menguji apakah model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual pengamatan satu ke pengamatan yang 

lain. Bila varian dari residual pengamatan satu ke pengamatan lainnya hasilnya 

sama dan tetap maka disebut dengan homoskedatisitas, akan tetapi jika variance 

dari reidual pengamatan satu ke pengamatan yang lain berbeda maka disebut 

dengan heteroskedatisitas. Salah satu cara untuk mengetahui dan mendeteksi ada 

atau tidaknya heterokedatisitas yaitu bisa menggunakan diagram atau biasa disebut 

dengan Scatter Plot. Lebih lanjut menurut Santoso (2002) dasar pengambilan 

keputusan adalah sebagai berikut: 

1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik (point-point) yang ada membentuk 

suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian 

menyempit) maka telah terjadi heteroskedastisitas 
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2) Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

3. Analis Regresi Linier Berganda 

Alat analisis yang gunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier 

berganda dengan metode kuadrat terkecil atau Ordinary Least Square (OLS). 

Metode OLS berusaha meminimalkan penyimpangan hasil perhitungan (regresi) 

terhadap kondisi aktual (Gurajati, 2007). Pada penelitian ini regresi linier berganda 

digunakan untuk dapat mengitung seberapa besar pengaruh X terhadap Y, dan bisa 

untuk mengetahui pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent. 

Faktor-faktor yang mempunyai pengaruh terhadap pendapatan lembaga kursus 

dikawasan Kampung Bahasa Pare, dianalisis dengan regresi linier berganda dengan 

formulasi:  

Y= a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

Keterangan: 

Y   = Pendapatan (Pendapatan Kotor /Bulan Dalam Satuan Rupiah) 

X1 = Modal Usaha (Modal Usaha /Bulan Dalam Satuan Rupiah) 

X2 = Lama Usaha (Lama Usaha Dalam Satuan Tahun) 

X3 = Jam Kerja (Jam Kerja /Hari Dalam Satuan Jam) 

b1,b2,b3 = Koefisien Regresi  

e   = Variabel Pengganggu (Error) 

4. Uji Hipotesis 

Uji Hipotesis digunakan untuk membuktikan hipotesis diterima atau ditolak, 

yang terdiri dari Uji Simultan (Uji F), Uji Parsial (Uji T). 
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a. Uji Simultan (F) 

Uji F atau biasa disebut dengan Uji simultan. Uji F yaitu untu melihat 

kemampuan meyeluruh dari variabel bebas (X1,X2,...,Xn) yang dapat menjelaskan 

tingkah laku variabel terikat (Y). 

 Kriteria Pengambilan keputusan : 

H0 diterima jika F hitung ≤ F tabel atau sig ≥ 5% 

H1 diterima jika F hitung > F tabel dan sig < 5%  

Kriteria pada Uji F: 

1) Jika probabilitas >0,05, maka H0 diterima sedangkan H1 ditolak. Yang 

artinya semua variabel independen yang digunakan secara bersama sebagai 

penduga tidak berpengaruh nyata terhadap variabel dependen. 

2) Jika probabilitas <0,05, maka H0 ditolak sedangkan H1 diterima. Yang 

artinya semua variabel independen yang digunakan bersama sebagai penduga 

berpengaruh nyata terhadap variabel dependen. 

b. Uji Parsial (T) 

Untuk dapat mengetahui variabel bebas secara individu berpengaruh secara 

nyataterhadap variabel terikat. Maka yang diperlu dilakukan yaitu Uji T pada 

tingkat signifikan (𝛼 = 0,05 ) 

 Kriteria pengambilan keputusan : 

Maka dengan tingkat kepercayaan = 95% atau (α) = 0,05. Derajat kebebasan 

(df) = n-k-1. 

H0 diterima apabila - ttabel ≤ thitung ≤ ttabel atau sig ≥ 5%. 

H0 ditolak apabila (thitung <-   ttabel atau thitung > ttabel) dan sig < 5%. 
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Kriteria pada Uji T: 

1) Jika probabilitas >0,05, maka H0 diterima sedangkan H1 ditolak. Yang 

artinya semua variabel independen yang digunakan secara individu sebagai 

penduga tidak berpengaruh nyata terhadap variabel dependen. 

2) Jika probabilitas <0,05, maka H0 ditolak sedangkan H1 diterima. Yang 

artinya semua variabel independen yang digunakan secara individu sebagai 

penduga berpengaruh nyata terhadap variabel dependen. 

Adapun hipotesis yang digunakan untuk pengujian tersebut adalah: 

a. H0 : Modal usaha tidak berpengaruh terhadap pendapatan lembaga kursus 

bahasa asing di Desa Tulungrejo.  

H1 : Modal usaha berpengaruh terhadap pendapatan lembaga kursus bahasa 

asing di Desa Tulungrejo. 

b. H0 : Lama usaha tidak berpengaruh terhadap pendapatan lembaga kursus 

bahasa asing di Desa Tulungrejo. 

H1 : Lama usaha berpengaruh terhadap pendapatan lembaga kursus bahasa 

asing di Desa Tulungrejo. 

c. H0 : Jam kerja tidak berpengaruh terhadap pendapatan lembaga kursus bahasa 

asing di Desa Tulungrejo. 

H1 : Jam kerja berpengaruh terhadap pendapatan lembaga kursus bahasa asing 

di Desa Tulungrejo. 

5. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya digunakan untuk mengukur seberapa 

jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 
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koefisien determinasi adalah antara nol dan satu (0<R2<1). Nilai R2 yang kecil 

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen amat terbatas. Namun apabila R2 mendekati satu, berarti 

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen. 

 


