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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Objek dan Lokasi Penelitian 

Objek pada penelitian ini adalah mahasiswa aktif tahun ajaran 2013, 

Universitas Katolik Soegijapranata, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi 

Manajemen, Konsentrasi Kewirausahaan. Penelitian ini berlokasi di Universitas 

Soegijapranata, Fakultas Ekonomi dan Bisnis; serta lokasi bisnis objek yang 

diteliti. 

3.2. Populasi, Sampel Dan Teknik Sampling 

 Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan 

sampel adalah sebagian dari populasi itu.(Sugiyono, 2010 dalam 

Sanjaya).Populasi dari penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Katolik 

Soegijapranata, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, 

Konsentrasi Kewirausahaan angkatan 2013 yang berjumlah 62 mahasiswa. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random sampling 

yaitu teknik penentuan sampel yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan 

strata yang ada dalam populasi tersebut (Sugiyono, 2004 :75 dalam Gunawan). 

Jumlah sampel yang ditentukan adalah 30 responden untuk memenuhi syarat 

minimum penentuan sampel didalam sebuah penelitian. 
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3.3. Jenis Dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan ada data primer. Data primer adalah data yang 

langsung dari sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber aslinya 

dan tidak melalui media perantara (Sugiyono, 2008 : 129). Data primer tersebut 

diperoleh dengan memberikan daftar pertanyaan berbentuk kuesioner kepada 

responden yang berisikan pertanyaan mengenai variabel penelitian. Responden 

yang mengisi kuesioner adalah mahasiswa Tahun Ajaran 2013 / 2014 Universitas 

Katolik Soegijapranata, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, 

Konsentrasi Kewirausahaan. (sumber data: Progdi Manajemen). 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting 

demi keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara 

mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan alatapa yang digunakan.Menurut 

Sugiyono (2013:2) metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan 

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat 3 teknik pengumpulan data, 

yaitu; angket (kuesioner), Observasi, dan wawancara (Sugiyono, 2013:194). 

Penelitian ini, menggunakan angket (kuesioner) dan wawancara.Angket 

(kuesioner)  dinilai cukup efisien bila peneliti tahu pasti variabel yang akan diukur 

dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden (Iskandar, 2008: 77). 

Menurut data yang berhasil didapat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 

Program Studi Manajemen, Tahun Ajaran 2013 / 2014, terdapat 63 mahasiswa 

yang mengambil konsentrasi Kewirausahaan. Pertanyaan yang akan muncul 
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dalam metode pengambilan sampel adalah berapa jumlah sampel yang dibutuhkan 

dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti memutuskan menggunakan 30 

responden sebagai sampel.Hal ini dilakukan untuk memenuhi syarat minimum 

jumlah sampel dalam sebuah penelitian. 

3.4.1. Uji Validitas 

Validitas adalah tingkat kesahihan alat ukur yang digunakan. Intrumen 

dikatakan valid berarti menunjukkan alat ukur yang dipergunakan untuk 

mendapatkan data itu valid atau dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

seharusnya di ukur (Sugiyono, 2011:348 dalam Vemmy). Suatu angket 

(kuesioner) dikatakan valid (sah) jika pertanyaan pada suatu angket mampu 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh angket (kuesioner) 

tersebut(Sekaran, 2006 : 270).Dalam penelitian ini, validitas yang digunakan 

adalah validitas konstruk yang merupakan tipe validitas yang mempertanyakan 

apakah karakteristik / variabel dapat diukur secara akurat oleh indicator – 

indikatornya.Koefisien validitas diukur dari korelasi product moment kasar atau 

korelasi Pearson. 

 

  dimana : 

  Y = skor item ke-x untuk x = 1,2,...,k 

X = skor total keseluruhan item 

https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjuk7Sbu5vNAhWFQ48KHbgxCIsQjRwIBw&url=https://ardra.biz/ekonomi/korelasi-kurs-valuta-asing/koefisien-korelasi-kurs/&psig=AFQjCNEnCXj8p2PCddvFaYCd1iDPoLlPkA&ust=1465579488803274
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Σ = banyaknya item 

n = jumlah pengamatan 

Item pertanyaan (indicator) dikatakan valid jika r tabel < r hitung 

(Ghozali, 2014).R tabel dihitung dengan menggunakan rumus df = n – k, dimana 

n = sampel ; k = jumlah variabel bebas. Uji  validitasdalam penelitian ini 

menggunakan software SPSS for Windows seri 19. Uji Validitas yang dimaksud 

adalah uji validitas setiap variable penelitian, yaitu; uji validitas motivasi, uji 

validitas kreativitas, uji validitas minat. Uji validitas setiap variabel tersebut 

berupa tabel.Adapun tujuan dari uji validitas ini adalah mengetahui kevalidan 

kuesioner. 

3.4.2. Uji Reliabilitas 

Reliabiltas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur 

dapat dipercaya atau dapat diandalkan (Singarimbun, 2011). Suatu angket 

dikatakan reliable (andal) jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (sekaran, 2006 : 270). Pengujian 

reliabilitas dapat dihitung dengan menggunakan formula Cronbach’s alpha. 

 

   dimana : 

   sj
2  

=varians skor item ke-j dengan j = 1,2,...,k 

   k   =  banyaknya item yang diujikan 

   sx
2 

= varians skor total keseluruhan item 
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Reliabilitas konsistensi internal dapat diterima jika α ≥ 0,7 (Nunnally, 

1994 dalam Yamin). Reliabilitas konsistensi internal adalah suatu pendekatan 

untuk menaksir konsistensi internal dari kumpulan item/indikator, dimana 

beberapa item dijumlahkan untuk menghasilkan skor total untuk 

skala/konstrak.Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan bantuan software 

SPSS for Windows seri 19.Uji Realibilitas yang dimaksud adalah uji Realibilitas 

setiap variable penelitian, yaitu; uji realibilitas kreativitas, uji realibilitas minat, 

uji realibilitas motivasi. Uji Realibilitas setiap variabel tersebut berupa tabel. 

Adapun tujuan dari uji realibilitas ini adalah mengetahui konsistensi kuesioner. 

3.5. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik atau 

sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab 

masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian (Muhidin dan 

Abdurrahman, 2007 : 52). Dengan demikian, teknik analisis data dapat diartikan sebagai 

cara yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data, kemudian mengolah data tersebut 

menjadi informasi, sehingga karakteristik datanya dapat dengan mudah dipahami dan 

dapat digunakan untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan 

penelitian, baik berkaitan dengan deskripsi data maupun untuk menarik kesimpulan 

tentang karakteristik populasi (parameter) berdasarkan data yang diperoleh.  

Data yang telah terkumpul kemudian dilakukan pengolahan data dengan 

menggunakan cara sebagai berikut: 1) Pemeriksaan data (editing), sebelum di-lakukan 
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pengolahan data, perlu data tersebut diperiksa lebih dahulu. Jadi, dalam penelitian ini 

disediakan instrumen wawancara yang berisi 20 pertanyaan mengenai pengetahuan 

wirausaha; 2) Pembuatan kode (coding), melakukan coding terhadap data yang sudah 

diedit, sebagai usaha untuk menyederhanakan data, yaitu dengan memberi tanda di 

angka 1–5 pada masing-masing kategori jawaban dari seluruh responden. Adapun nilai 

sangat setuju diberi kode dengan skor 5, nilai setuju diberi skor 4, nilai kurang setuju 

diberi skor 3, nilai tidak setuju diberi skor 2, dan nilai sangat tidak setuju diberi skor 

1.Data diolah dan dianalisis dengan menggunakan bantuan software SPSS for Windows 

seri 19. 

Alat analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif karena jenis 

penelitian ini adalah penilitian kuantitatif.Penelitian kuantitatif adalah definisi, 

pengukuran data kuantitatif dan statistik objektif melalui perhitungan ilmiah berasal dari 

sampel orang-orang atau penduduk yang diminta menjawab atas sejumlah pertanyaan 

tentang survei untuk menentukan frekuensi dan persentase tanggapan mereka. 

3.6. Pengujian Hipotesis 

 

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1: Motivasi berpengaruh terhadap minat mahasiswa berwirausaha. 

H2:Kreativitas berpengaruh terhadap minat mahasiswa berwirausaha. 

H3: Motivasi dan kreativitas berpengaruh terhadap minat mahasiswa  

berwirausaha. 
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H1, H2, dan H3 akan diuji bersama – sama dengan menggunakan Multiple 

Regression atau yang biasa disebut Analisis Regresi Multiples. Multiple 

Regression dilakukan untuk mengetahui pengaruh dua variabel X atau lebih 

terhadap Y, dalam hal ini Motivasi (X1) dan Kreativitas (X2) terhadap Minat (Y). 

Y = a + bX1 + cX2 

Y= variabel terikat (minat) 

a= kontanta 

X1= variabel bebas (Motivasi) 

X2= variabel bebas (Kreativitas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


