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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Objek dan Lokasi Penelitian. 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang sebagai lokasi penelitian. Universitas Katolik Unika Soegijapranata 

berlokasi di Jl. Pawiyatan Luhur IV/I Bendan Dhuwur, Semarang. Objek dari 

penelitian ini yaitu mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen angkatan 2012 dan 2013 

yang memilih konsentrasi Kewirausahaan dan sudah menempuh 5 mata kuliah di 

dalam konsentrasi Kewirausahaan. 

3.2 Populasi dan Sampel. 

 Menurut Sugiyono (2010), populasi merupakan suatu wilayah generalisasi 

yang didalamnya terdiri dari objek atau subjek yang telah ditentukan oleh peneliti 

yang kemudian dicari kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh 

,mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata Semarang,Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Program Studi Manajemen angkatan 2012 dan 2013 yang memilih 

konsentrasi Kewirausahaan dan sudah menempuh 5 mata kuliah di dalam 

konsentrasi Kewirausahaan.Populasi pada penelitian ini yaitu: 
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Tabel 3.2.1 

Populasi Penelitian 

Angkatan Jenis kelamin Jumlah mahasiswa 

2012 Laki-laki 75 

Perempuan  56 

2013 Laki-laki 36 

Perempuan 35 

Jumlah  202 

Sumber : Data BMSI Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 

 Menurut Sugiyono (2010), sampel yaitu sebagian dari jumlah populasi 

yang memiliki karakteristik tertentu. Penelitian ini akan menggunakan teknik 

purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan menggunakan 

kriteria – kriteria tertentu. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan 

kriteria yaitu mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen angkatan 2012 dan 2013 yang 

memilih konsentrasi Kewirausahaan dan sudah menempuh 5 mata kuliah di dalam 

konsentrasi Kewirausahaan, dengan pertimbangan kematangan usia dan 

pemikiran, pendidikan, serta orientasi ke masa depan. 

Penelitian ini berjenis deskriptif korelasional, karena penelitian ini ingin 

meneliti hubungan antara variabel.Menurut L.R.Gay dalam buku Metode 

Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis tahun 2001, sampel minimal untuk 

penelitian berjenis deskriptif korelasional yaitu 30. Maka, sampel dalam 

penelitian ini yaitu sebagai berikut: 
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Tabel 3.2.2 Sampel Penelitian 

Angkatan Jenis kelamin Jumlah mahasiswa 

2012 Laki-laki 11 

Perempuan  8 

2013 Laki-laki 6 

Perempuan 5 

Jumlah  30 

 

Perhitungan: 
jumlah mahasiswa tiap angkatan

jumlah populasi keseluruhan
 x 100% = ….. x jumlah sampel. 

Angkatan 2012 Laki-laki = 
75

202
 x 100% = 37% x 30 = 11 orang. 

Angkatan 2012 Perempuan = 
56

202
 x 100% = 28% x 30 = 8 orang. 

Angkatan 2013 Laki-laki = 
36

202
 x 100% = 18% x 30 = 6 orang. 

Angkatan 2013 Perempuan = 
35

202
 x 100% = 17% x 30 =  5 orang. 

3.3 Jenis dan Sumber Data. 

 Penelitian ini akan menggunakan data primer. Menurut Sugiyono (2010), 

data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber yang dijadikan 

objek penelitian di lapangan. Data primer pada penelitian ini yaitu berasal dari 

hasil kuesioner yang akan dibagikan kepada mahasiswa Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi 

Manajemen angkatan 2012 dan 2013 yang memilih konsentrasi Kewirausahaan 

dan sudah menempuh 5 mata kuliah di dalam konsentrasi Kewirausahaan. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data. 

 Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

kuesioner. Menurut Sugiyono (2010), kuisioner merupakan teknik pengumpulan 
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data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan – pertanyaan tertulis 

kepada responden untuk dijawab. Dalam penelitian ini, kuesioner akan dibagikan 

kepada mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang sudah 

memiliki kriteria untuk dijadikan sebagai responden penelitian. 

Dalam penelitian ini, pengukuran akan dilakukan menggunakan skala 

Likert untuk mengukur pengaruh dari masing-masing variabel. Penilaian akan 

dilakukan sebagai berikut: 

a. Sangat Setuju (SS), jawaban ini diberi skor 5. 

b. Setuju (S), jawaban ini diberi skor 4. 

c. Netral (N), jawaban ini diberi skor 3. 

d. Tidak Setuju (TS), jawaban ini diberi skor 2. 

e. Sangat Tidak Setuju (STS), jawaban ini diberi skor 1. 

3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1 Uji Validitas. 

 Uji Validitas merupakan sebuah alat ukur yang digunakan untuk 

mengukur seberapa besar keabsahan atau kevalidan data dari instrument kuesioner 

yang telah dibagikan. Penelitian ini akan menggunakan rumus Pearson r 

correlation. Rumus Pearson r correlation  (Sugiyono,2010), sebagai berikut: 

Rxy =  
ոΣxy – ΣxΣy

√[ոΣx²−(Σx)²][ոΣy²−(Σy)²]
  

Rxy : Koefisien korelasi.  Σx : Total jumlah variabel x. 

ո  : Banyaknya subyek.  Σy : Total jumlah variabel y. 

Uji validitas akan dilakukan dengan menggunakan program SPSS. 

Ketentuannya sebagai berikut: 

a. Jika r hitung > r tabel maka dikatakan valid. 

b. Jika r hitung < r tabel maka dikatakan tidak valid. 
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Berikut tabel yang menunjukkan hasil pengujian masing-masing variabel 

penelitian, sebagai berikut : 

Tabel 3.5.1.1 Hasil Pengujian Validitas Minat Berwirausaha 

No Indikator r hitung 

(Hasil 

Pearson 

Correlation) 

r table Keterangan 

1 Keinginan 

berwirausaha 

0,733 0,361 Valid 

2 Perasaan senang 

terhadap kegiatan 

wirausaha 

0,784 0,361 Valid 

3 Perhatian 

terhadap kegiatan 

wirausaha 

0,690 0,361 Valid 

4 Lingkungan  0,591 0,361 Valid 

5 Pengalaman 0,577 0,361 Valid 

Sumber : Data kuesioner yang diolah2016 

 Berdasarkan tabel diatas, diketahui dari 5 pertanyaan kuesioner 

minat berwirausaha nilai r hitung > r tabel. Sehingga pertanyaan-

pertanyaan tersebut dinyatakan valid. 
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Di bawah ini adalah tabel hasil pengujian validitas variabel penelitian kebutuhan 

akan prestasi, sebagai berikut : 

Tabel 3.5.1.2 Hasil Pengujian Validitas Kebutuhan Akan Prestasi. 

No Indikator r hitung (Hasil 

Pearson 

Correlation) 

r table Keterangan 

1 Dorongan untuk lebih 

unggul 

0,827 0,361 Valid 

2 Dorongan untuk 

memperoleh 

seperangkat standar 

0,934 0,361 Valid 

3 Dorongan untuk 

meraih keberhasilan 

0,942 0,361 Valid 

Sumber : Data kuesioner yang diolah, 2016. 

Berdasarkan tabel diatas, diketahui dari 3 pertanyaan kuesioner kebutuhan 

akan berprestasi nilai r hitung  > r tabel. Sehingga pertanyaan-pertanyaan tersebut 

dinyatakan valid. 

Di bawah ini adalah tabel hasil pengujian validitas variabel penelitian 

kebutuhan akan kekuasaan, sebagai berikut : 

Tabel 3.5.1.3 Hasil Pengujian Validitas Kebutuhan akan Kekuasaan 

No Indikator r hitung 

(Hasil 

Pearson 

Correlation) 

r table Keterangan 

1 Kebutuhan untuk 

mempengaruhi 

orang lain 

0,938 0,361 Valid 

2 Kompetitif 0,915 0,361 Valid 

3 Berorientasi pada 

status 

0,869 0,361 Valid 

Sumber: Data kuesioner yang diolah 2016 
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 Berdasarkan tabel diatas, diketahui dari 3 pertanyaan kuesioner kebutuhan 

akan kekuasaan nilai r hitung > r tabel. Sehingga pertanyaan-pertanyaan tersebut 

dinyatakan valid. 

 Di bawah ini adalah tabel hasil pengujian validitas variabel penelitian 

kebutuhan akan afiliasi, sebagai berikut : 

Tabel 3.5.1.4 Hasil Pengujian Validitas Kebutuhan Akan Afiliasi 

No Indikator r hitung 

(Hasil 

Pearson 

Correlation) 

r table Keterangan 

1 Hasrat untuk berteman, 

bersahabat, hubungan 

antar personal 

0,931 0,361 Valid 

2 Lebih menyukai 

kerjasama daripada 

persaingan 

0,955 0,361 Valid 

Sumber : Data kuesioner yang diolah 2016 

 Berdasarkan tabel diatas, diketahui 2 pertanyaan kuesioner kebutuhan 

akan afiliasi nilai r hitung > r tabel. Sehingga pertanyaan-pertanyaan tersebut 

dinyatakan valid.  

 Setelah melakukan perhitungan dibantu menggunakan program spss 

dengan mengunakan taraf signifikan sebesar 0.05 jika rhitung> rtabel maka 

pernyataan yang diberikan dinyatakan valid. 

3.5.2 Uji Reabilitas. 

Menurut Azwar (2000), uji reabilitas digunakan untuk mengukur sejauh 

mana hasil penelitian dapat dipercaya. Menurut Sugiyono dalam buku Metode 

Penelitian Pendidikan tahun 2010, rumus untuk menguji reabilitas adalah sebagai 

berikut: 

Rıı = [
𝑘

(𝑘−1)
] [1 −

𝛴𝜎𝑏²

𝜎𝑡²
] 
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Rıı : Reabilitas instrumen. 𝛴𝜎𝑏² : Jumlah varians butir. 

k : Banyaknya soal.  𝜎𝑡² : Varians total. 

Variabel dikatakan reliable jika nilai Cronbach Alpha (a) > 0,60. (Santoso, 

2004:270). 

Berikut tabel yang menunjukkan hasil pengujian reliabilitas masing-

masing variabel untuk penelitian ini : 

Tabel 3.5.2.1 Hasil Pengujian Reliabilitas Minat Berwirausaha 

No

. 

Variabel Cronbach’s 

Alpha 

Standar 

Reliabilitas 

Keterangan 

1. Kebutuhan Akan 

Prestasi 

0,884 0,60 Reliabel 

2. Kebutuhan Akan 

Kekuasaan 

0,892 0,60 Reliabel 

 

3. Kebutuhan Akan 

Afiliasi 

0,867 0,60 Relaibel 

4. Minat Berwirausaha 0,884 0,60 Reliabel 

Sumber : Data kuesioner yang diolah 2016 

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan bantuan program SPSS, 

Variabel kebutuhan akan prestasi mendapat skor sebesar 0,708 lebih besar 

daripada standar reliabilitas sebesar 0.60, kebutuhan akan kekuasaan mendapat 

skor sebesar 0,892 lebih besar daripada standar reliabilitas sebesar 0,60, 

kebutuhan akan afiliasi mendapat skor sebesar 0,867 lebih besar daripada standar 

reliabilitas sebesar 0.60, dan minat berwirausaha mendapat skor sebesar 0,884 

lebih besar daripada standar reliabilitas sebesar 0.60,  maka data dinyatakan 

reliable atau dapat dipercaya. 
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3.5.3Analisis Regresi Berganda. 

 Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara 

variabel kebebasan dalam bekerja (X1), keberhasilan diri dalam berwirausaha 

(X2), dan toleransi akan resiko (X3), terhadap minat berwirausaha (Y). Rumus 

yang digunakan yaitu : 

Y = a + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e 

 Y  : Variabel minat berwirausaha 

 X1  : Variabel kebutuhan akan prestasi 

X2 : Variabel kebutuhan akan kekuasaan 

X3 : Variabel kebutuhan akan afiliasi 

a : Konstanta 

β : Koefisien regresi 

e : Faktor gangguan 

3.5.4Pengujian Hipotesis Uji t. 

 Menurut Sugiyono (2010), uji t digunakan untuk menguji signifikansi 

hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, apakah variabel bebas 

benar – benar berpengaruh terhadap variabel bebas.Dengan menggunakan nilai 

signifikan sebesar 0,05 jika nilai signifikan thitung>ttabel maka H0 diterima, jika 

nilai signfiikan thitung< ttabel maka H0 ditolak. Rumusnya sebagai berikut : 

    t = 𝑟
√𝑛−2

√1−𝑟²
 

t = t hitung.   N = Jumlah data. 

r = koefisien korelasi. 

Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut : 

Hipotesis 1 : a. H10= Tidak ada pengaruh Kebutuhan Akan Prestasi terhadap 

Minat berwirausaha 

b. H1i= Ada pengaruh kebutuhan akan prestasi terhadap Minat 

Berwirausaha 
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Hipotesis 2: a. H20= Tidak ada pengaruh Kebutuhan Akan Kekuasaan terhadap 

Minat berwirausaha 

b. H2i= Ada pengaruh kebutuhan akan Kekuasaan terhadap Minat 

Berwirausaha 

Hipotesis 3: a. H30= Tidak ada pengaruh Kebutuhan Akan Afiliasi terhadap Minat 

berwirausaha 

b. H3i = Ada pengaruh kebutuhan akan Afiliasi terhadap Minat 

Berwirausaha 

3.5.5 Pengujian Hipotesis uji F. 

Uji F (Sugiyono,2010), digunakan untuk mengetahui pengaruh yang 

diberikan oleh masing-masing variabel bebas sama besar terhadap variabel 

terikat.Dengan menggunakan nilai signifikan sebesar 0,05 jika nilai signifikan 

Fhitung> Ftabel maka H0 diterima, jika nilai signifikan Fhitung< Ftabel maka H0 

ditolak. 

Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut : 

Hipotesis 4 : a. H40= Tidak ada pengaruh kebutuhan akan prestasi, kebutuhan 

akan kekuasaan dan kebutuhan akan afiliasi terhadap 

minat berwirausaha. 

b.  H4i= Ada pengaruh kebutuhan akan prestasi, kebutuhan akan 

kekuasaan dan kebutuhan akan afiliasi terhadap minat 

berwirausaha. 

 

 

 

 




