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BAB III 

Metode Penelitian 

A. Metode Penelitian 
 

1. Obyek dan Lokasi penelitian 

 

Obyek dalam penelitian ini adalah perempuan pengusaha di bidang kuliner di kota 

Semarang, Jawa Tengah. Lokasi penelitian berada di Semarang, Jawa Tengah. 

2. Populasi dan Sampel 

 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek / subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015: 117). Populasi 

dalam penelitian ini adalah : 

i. Pengusaha perempuan di bidang kuliner yang berusia 17 hingga 55 tahun. 

 

ii. Telah menjalani usaha di bidang kuliner minimal 2 tahun di kota Semarang. 

 

iii. Termasuk dalam kriteria usaha kecil menengah sesuai peraturan UU No. 20 tahun 

2008, yaitu: 

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 

sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha 

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima 

ratus juta rupiah). 

Menurut Sugiyono (2015: 118), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada di populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan 

waktu maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. 
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Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampling purposive. 

Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan suatu pertimbangan tertentu 

(Sugiyono, 2015: 124). Dalam penelitian ini pengambilan jumlah sampel  dalam 

penelitian ini ditentukan dengan berdasarkan pendapat Roscoe dalam Sugiyono (2015: 

131), bahwa dalam jumlah sampel penelitian minimal 10 kali dari jumlah variabel yang 

diteliti. Variabel dalam penelitian ini ada empat variabel. Maka jumlah sampel dapat di 

tentukan: 10 x 4 = 40 sampel. Jadi penulis mengambil sampel sebanyak 40 responden. 

3. Jenis dan Sumber Data 

 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu : 

 

a. Data kuantitatif, yaitu data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang 

berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk 

angka. Seperti hasil angket, jumlah perempuan pengusaha. 

b. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam 

bentuk angka. Dalam hal ini data kualitatif yang diperlukan adalah lokasi usaha, 

faktor yang mempengaruhi perempuan berwirausaha. 

 
 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer. Sumber 

primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data 

(Sugiyono 2015: 193). Data itu sendiri diperoleh dengan menyebarkan kuesioner yang 

berisi daftar pertanyaan terstruktur kepada perempuan pengusaha di bidang kuliner di 

kota Semarang. 



26 
 

 

 

4. Metode Pengumpulan Data 

 

Metode pengumpulan data dalam penelitian menggunakan kuesioner 

(angket). Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya (Sugiyono, 2015: 199). 

Cara mendapatkan jawaban yang didapat dari kuesioner perlu dikualitatifkan 

dengan menggunakan skala. Skala yang akan digunakan adalah skala Likert. 

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang 

atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2015: 134). 

Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai 

gradasi berupa kata-kata sebagai berikut:  

Sangat Setuju (SS) diberi skor 5 

Setuju (ST) diberi skor 4 

Ragu-ragu (RG) diberi skor 3 

Tidak Setuju (TS) diberi skor 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1 

 

 
 

B. Teknik Analisis Data 

 

Pengujian data dilakukan dengan menggunakan analisa regresi berganda dan 

analisis jalur dengan menggunakan metode regresi partial least square untuk 

menguji hubungan antara kebebasan dalam bekerja, toleransi akan risiko dan 

keberhasilan diri terhadap tujuan berwirausaha. 
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1. Uji Keabsahan Data 

 

Uji keabsahan data dalam penelitian ditekankan pada uji validitas dan 

reliabilitas. Kriteria utama data hasil penelitian adalah valid, reliabel dan 

obyektif. 

 
 

a. Uji Validitas 

 

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada 

obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti 

(Sugiyono, 2015: 363). Sebuah instrumen dikatakan valid apabila 

mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari 

variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi  rendahnya  validitas  

instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak 

menyimpang dari gambaran tentang validitas yang dimaksud. 

Cara yang dipakai dalam menguji tingkat validitas adalah dengan 

variabel internal, yaitu menguji apakah terdapat kesesuaian antara  

bagian instrumen secara keseluruhan. Untuk mengukurnya 

menggunakan analisis butir. Pengukuran pada analisis butir yaitu dengan 

cara skor-skor yang ada kemudian dikorelasikan dengan menggunakan 

Rumus korelasi product moment yang dikemukakan  oleh  Pearson 

dalam Sugiyono, (2015: 255) sebagai berikut: 
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dengan pengertian 

 
rxy : koefisien korelasi antara x dan y rxy 

N : Jumlah Subyek 

X : Skor item 

 
Y : Skor total 

 
∑X : Jumlah skor items 

 
∑Y : Jumlah skor total 

 
∑X2 : Jumlah kuadrat skor item 

 
∑Y2 : Jumlah kuadrat skor total 

( Sugiyono, 2015 : 255 ) 

Kesesuaian harga rxy diperoleh dari perhitungan  dengan 

menggunakan rumus diatas dikonsultasikan dengan tabel harga regresi 

moment dengan korelasi harga rxy lebih besar atau sama dengan regresi tabel, 

maka butir instrumen tersebut valid dan jika rxy lebih kecil dari regresi tabel 

maka butir instrumen tersebut tidak valid. 

 

 

b. Uji Reliabilitas 

 

Reliabilitas berkenaan dengan derajad konsistensi dan stabilitas data atau 

temuan. Dalam penelitian, data dinyatakan reliabel apabila dalam waktu 

yang berbeda menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2015: 364). 
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Pada penelitian ini untuk mencari reliabilitas instrumen menggunakan 

rumus alpha α, karena instrumen dalam penelitian ini berbentuk angket 

atau daftar pertanyaan yang skornya merupakan rentangan  antara 1-5 

dan uji validitas menggunakan item total, dimana untuk mencari 

reliabilitas instrumen yang skornya bukan 1 dan 0,  misalnya  angket 

atau soal bentuk uraian maka menggunakan rumus alpha α: 

Rumus : 
 

 

 

 

Keterangan : 

α =  koefisien reliabilitas alpha 

k = jumlah item 

Sj = varians responden untuk item I 

Sx = jumlah varians skor total 

 
 

Model pengujian Cronbach Alpha menunjukkan reliabilitas instrumen 

yang digunakan. Dalam tabel berikut, ditunjukkan kriteria reliabilitas suatu 

instrumen yang digunakan menurut Rainsch (2004). Semakin tinggi nilai 

Cronbach Alpha, maka tingkat reliabilitas data semakin baik atau dapat 

dikatakan instrumen semakin handal. 

Tabel 3.1. Tingkat Reliabilitas Data 

 

Interval Cronbach Alpha Kriteria 

> 0.9 Reliabilitas Sempurna 

0.7 – 0.9 Reliabilitas Tinggi 

0.5 – 0.7 Reliabilitas Moderat 

< 0.5 Reliabilitas Rendah 



30 
 

 

 

 

 

Sumber : Buku Metodologi Penelitian, terbitan Unika Soegijapranata 

 
 

2. Uji Hipotesis 

 

Untuk pengujian hipotesis, digunakan analisis regresi berganda. Adapun 

rumus yang digunakan adalah : 

Y = a + b1KB + b2TR + b3KD + b4KBTRKD 

 

Keterangan : 

Y = tujuan berwirausaha 

a = konstanta 

b = koefisien 

KB = kebebasan dalam bekerja 

TR = toleransi akan risiko 

KD = keberhasilan diri 

 
a. Koefisien Determinasi 

 

Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel independen. Nilai Adjusted R2 yang kecil berarti 

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat 

terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen. Dalam kenyataan nilai adjusted R2 dapat bernilai negatif, walaupun 

yang dikehendaki harus bernilai positif. Jika dalam uji empiris didapat nilai 

adjusted R2 negatif, maka nilai adjusted R2 dianggap bernilai nol. Secara 

matematis jika nilai R2 = 1, maka Adjusted R2 = R2 +1 sedangkan jika nilai R2 = 

0, maka adjusted R2 = (1 – k)/(n – k). jika k>1, maka adjusted R2 akan bernilai 

negatif (Ghoazali, 2011: 97). 
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b. Uji Parsial (Uji t) 
 

Tujuan dari uji parsial adalah untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh dari 

variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) secara parsial. Pengujian 

hipotesis akan dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 

(α =5%) atau tingkat keyakinan sebesar 0,95. Hipotesis dirumuskan sebagai 

berikut : 

H0 : bi = 0 

 

Ha : bi ≠ 0 

 

 

 

 
1) Pengaruh Kebebasan Dalam Bekerja (X1) terhadap Tujuan Berwirausaha 

pada Perempuan (Y). 

Ho1 : b1 ≤ 0, tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y 

Ha1 : b1 > 0, terdapat pengaruh X1 terhadap Y 

 

 

2) Pengaruh Toleransi Akan Risiko (X2) terhadap Tujuan Berwirausaha pada 

Perempuan (Y). 

Ho2 : b2 ≤ 0, tidak terdapat pengaruh X2 terhadap Y 

Ha2 : b2 > 0, terdapat pengaruh X2 terhadap Y 

 

 

3) Pengaruh Keberhasilan Diri (X3) terhadap Tujuan Berwirausaha pada 

Perempuan (Y). 
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Ho3 : b3 ≤ 0, tidak terdapat pengaruh X3 terhadap Y 

Ha3 : b3 > 0, tidak terdapat pengaruh X3 terhadap Y 

 

 

Ketentuan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut : 

 

1) Jika tingkat signifikansi ≤ 5%, Ho ditolak dan Ha diterima 

 

2) Jika tingkat signifikansi ≥ 5%, Ho diterima dan Ha ditolak 

 

 

 

 
c. Uji Simultan (Uji F) 

 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui secara bersama-sama apakah variabel 

bebas berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel terikat (Ghozali, 

2011). Hipotesis dirumuskan sebagai berikut : 

Ho4 : b1 = b2 = b3 = 0, berarti tidak ada pengaruh X1, X2, X3, terhadap Y 

Ha4 : b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ 0, berarti ada pengaruh X1, X2, X3, terhadap Y 

 

 

Ketentuan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut : 

 

a. Ho diterima dan Ha ditolak apabila sig F > 0,05. Artinya variabel bebas secara 

bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. 

b. Ho ditolak dan Ha diterima apabila sig F < 0,05. Artinya variabel bebas secara 

bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel-variabel 

terikat. 


