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BAB III. 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Obyek dan  Lokasi Penelitian  

Obyek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bisnis usaha 

pada taho baso. yang berada di Jawa Tengah letaknya di lokasi Ungaran 

Kabupaten Semarang.  

3.2. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling  

Menurut Sugiyono (2015) populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulan. Populasi yang akan peneliti teliti adalah 

wirausaha pada bisnis usaha tahu baso di Ungaran Kabupaten 

Semarang. Menurut sugiyono (2015:118) sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel 

yang akan diteliti oleh peneliti pada usaha tahu baso di Ungaran 

Kabupaten Semarang sebanyak 30 responden seorang wirausaha tahu 

baso. Menurut Roscoo (1982) dalam Sugiyono (2015) dalam buku 

Metode Penelitian Pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R 

& D. dinyatakan ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah 

antara 30 sampai dengan 500. Teknik pengambilan sampling menurut 

Sugiyono (2015:118) adalah merupakan teknik pengambilan sampel 

untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. 

Penelitian ini menggunakan teknik sampling purposive yaitu  penentuan 

sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan atau kriteria yang 

dimaksud dari peneliti adalah wirasuaha pada bisnis usaha tahu baso di 

Ungaran Kabupaten Semarang yang sudah berjalan minimal lima tahun 

lamanya dalam menjalankan bisnisnya. Dalam hal ini akan lebih 

diketahui seberapa besar faktor-faktor yang akan mempengaruhi 

keberhasilan wirausaha dalam menjalankan bisnis tahu basonya.   
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3.3. Teknik Pengumpulan Data    

3.3.1. Sumber dan Jenis Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data (Sugiyono, 2015:193) dalam data primer ini 

diperoleh secara langsung dari sumber respondennya dan kemudian 

dicatat serta diamati kembali. Data yang berasal dari responden ini 

yaitu berupa jawaban kuesioner yang diberikan oleh pengumpul 

data atau peneliti yang sudah diberikan pertanyaan terlebih dahulu 

didalam kuesioner tersebut. Kuesioner berisi pertanyaan tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan wirausaha pada 

bisnis usaha tahu baso di Ungaran Kabupaten Semaarng. Dimana 

faktor-faktor yang dimaksud berupa motivasi, pendidikan, 

pengalaman, usia, dan lingkungan dari wirausaha tahu baso. 

3.3.2. Teknik Pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data Teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini dengan menyebarkan kuesioner (angket) 

kepada responden wirasuaha pada bisnis usaha  tahu baso di 

Ungaran Kabupaten Semarang. Dengan memberikan seperangkat 

pertanyaan untuk responden untuk dijawab. Kuesioner merupakan 

teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan 

pasti variabel yang akan di ukur dan tahu apa yang bisa diharapkan 

dari responden (Sugiyono 2015:199).  

3.3.3. Skala Pengukuran Data  

Pada skala pengukuran data ini responden diminta untuk 

mengisi setiap pertanyaan yang telah diberikan oleh peneliti berupa 

kuesioner. Dengan skala likert yaitu skor 1 sampai 5, dengan 

pemberian skor sebagai berikut 
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Skor 1 dengan mewakili sangat tidak setuju (STS) 

Skor 2 dengan mewakili tidak setuju (TS) 

Skor 3 dengan mewakili netral (N) 

Skor 4 dengan mewakili setuju (S) 

Skor 5 dengan mewakili sangat setuju (SS) 

3.3.4. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas  

  3.3.4.1. Uji Validitas  

Menurut Umar (2002:103). Validitas menunjukkan 

seberapa jauh suatu alat ukur dapat mengukur apa yang 

akan diukur. Cara yang paling sering digunakan yaitu 

dengan mengkorelasikan antara skor yang diperoleh pada 

masing-masing pertanyaan atau pernyataan dengan skor 

total haruslah signifikan terhadap metode statistik.  

Setelah melakukan perhitungan dengan cara 

menggunakan program SPSS dengan menggunakan taraf 

signifikan sebesar 0,05 jika rhitung>rtabel maka 

pernyataan tersebut yang diberikan valid. 

   3.3.4.1.1. Uji Validitas Kesuksesan Wirausaha  

Pada variabel kesuksesan wirausha ini. Terdapat 

delapan pernyataan yang dinyatakan valid. Uji validitas 

variabel kesuksesan wirausaha dapat dilihat dari tabel 5. 

Tabel 5 Uji validitas kesuksesan wirausaha 

Peryataan Corrected 

Item-Total 

Corelation 

rt Keterangan  
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(rxy) 

P.KW1 0,704 0,361 Valid 

P.KW2 0,513 0,361 Valid 

P.KW3 0,558 0,361 Valid 

P.KW4 0,522 0,361 Valid 

P.KW5 0,539 0,361 Valid 

P.KW6 0,631 0,361 Valid 

P.KW7 0,432 0,361 Valid 

P.KW8 0,469 0,361 Valid 

   Sumber : Data Primer Yang Diolah (2018)  

3.3.4.1.2. Uji Validitas Motivasi 

  Pada variabel motivasi ini, dari delapan 

pernyataan yang ada dinyatakan valid. Uji validitasnya 

dapat dilihat pada tabel 6. 

   Tabel 6 Uji Validitas Motivasi  

Pernyataan Corrected 

Item-Total 

Corelation 

(rxy) 

rt Keterangan 

P.M 1  0,626 0,361 Valid 

P.M 2 0,551 0,361 Valid 

P.M 3 0,620 0,361 Valid 

P.M 4  0,717 0,361 Valid 

P.M 5 0,491 0,361 Valid 

P.M 6  0,760 0,361 Valid 

P.M 7 0,737 0,361 Valid 

P.M 8 0,571 0,361 Valid 

   Sumber : Data Primer Yang Diolah  
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 3.3.4.1.3. Uji Validitas Pendidikan  

  Pada variabel pendidikan ini, terdapat enam 

pernyataan dimana keenam pernyataan tersebut 

dinyatakan valid. Uji validitas dari pendidikan dapat 

dilihat pada tabel 7. 

   Tabel 7 Uji Validitas Pendidikan  

Pernyataan Corrected Item-

Total Corelation 

(rxy) 

rt Keterangan 

P.PN 1 0,782 0,361 Valid 

P.PN 2 0,754 0,361 Valid 

P.PN 3 0,751 0,361 Valid 

P.PN 4 0,461 0,361 Valid 

P.PN 5 0,655 0,361 Valid 

P.PN 6 0,419 0,361 Valid 

   Sumber : Data Primer Yang Diolah (2018) 

   3.3.4.1.4. Uji Validitas Pengalaman  

Pada variabel pengalaman ini, terdapat enam 

pernyataan. Dimana ke enam peryataan tersebut 

dinyatakan valid. Uji validitasnya dapat dilihat pada tabel 

8.  

   Tabel 8 Uji Validitas Pengalaman 

Pernyataan Corrected Item-

Total Corelation 

(rxy) 

rt Keterangan 

P.PL 1   0,562 0,361 Valid  
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P.PL 2 0,536 0,361 Valid 

P.PL 3 0,758 0,361 Valid 

P.PL 4 0,378 0,361 Valid 

P.PL 5 0,617 0,361 Valid 

P.PL 6 0,367 0,361 Valid 

   Sumber : Data Primer Yang Diolah (2018) 

3.3.4.1.5. Uji Validitas Lingkungan  

Pada variabel lingkungan ini, dimana ada enam 

pernyataan yang ada. Dimana ke enam pernyataan tersebut 

dinyatakan valid. Data kevaliditasannya dapat dilihat pada 

tabel 9.  

   Tabel 9 Uji Validitas Lingkungan  

Pernyataan Corrected Item-Total 

Corelation 

(rxy) 

rt Keterangan 

P.L 1 0,401 0,361 Valid 

P.L 2 0,379 0,361 Valid 

P.L 3 0,563 0,361 Valid 

P.L 4 0,633 0,361 Valid 

P.L 5 0,575 0,361 Valid 

P.L 6 0,749 0,361 Valid 

Sumber : Data Primer Yang Diolah (2018). 

  3.3.4.2. Uji Reliabilitas  

Menurut Umar (2002:108). Reliabilitas adalah 

suatu nilai yang diperoleh dengan megkorelasikan alat 

pengukur baru dengan tolak ukur eksternal, berupa alat 

ukur yang sudah dinyatakan valid. Secara eksternal 

pengujian dapat dilakukan dengan menggunakan uji test-
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retest dilakukan dengan cara mencobakan instrumen 

beberapa kali pada responden. Dengan menggunakan 

rumus Alpha Cronbach dan dihitung dengan program 

SPSS. Nilai tiap variabel dianggap valid jika nilai Alpha 

lebih besar dari pada 0,6 (Santoso, 2004:270). 

Adapun uji reliabelitas pada kesuksesan wirausaha 

tahu baso di Ungaran Kabupaten Semarang dapat dilihat 

pada tabel 10. 

Tabel 10 Uji Reliabelitas Kesuksesan Wirausaha Tahu 

Baso. 

Pernyataan  Nilai 

Reliabelitas 

Keterangan  

Kesuksesan wirausaha  0,821 Reliabel  

Motovasi 0,869 Reliabel 

Pendidikan  0,831 Reliabel 

Pengalaman  0,766 Reliabel 

Lingkungan  0,793 Reliabel  

   Sumber : Data Primer Yang Diolah (2018). 

3.4. Teknik Analisis Data. 

Dalam penelitian kuantitatif. Analisis data merupakan kegiatan 

setelah data  dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul.  

3.4.1. Alat Analisis Rigresi Linear Berganda  

Penelitian ini menggunakam alat analisis rigresi linear 

berganda. Kegunaan Analisis Regresi Linear Berganda digunakan 

untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel prediktor 

(variabel bebas) terhadap variabel terikat.  

Rumus:  

Y = a + b1X1+b2X2+b3X3+b4X4+b5X5  
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Keterangan: 

Y    = Kesuksesan Wirausaha (Variabel Terikat) 

a   = konstanta  

b1,b2,b3,b4,b5  = koefisien regresi  

X1   = Motivasi (Variabel Bebas) 

X2   = Pendidikan (Variabel Bebas) 

X3   = Pengalaman (Variabel Bebas) 

X4   = Usia (Variabel Bebas) 

X5   = Lingkungan (Variabel Bebas) 

3.4.2. Pengujian Hipotesis 

Dalam pengujian hipotesis perhitungan dengan menggunakan 

uji-t akan digunakan untuk tabel t, sedangkan uji-f akan digunakan 

untuk tabel f. 

 3.4.2.1. Uji t 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam 

model regresi variabel independen (X1, X2, X3, X4, X5) 

secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen (Y). 

    Kriteria : 

Jika nilai sig <0,05, atau t hitung >t tabel maka terdapat 

pengaruh variabel X terhadap variabel Y. 

jika nilai sig >0,05, atau t hitung <t tabel maka tidak 

terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y 

t tabel = t (α/2;n-k-1)=t (0,05;25) = 2,059 

3.4.2.2. Uji f 
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Uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

pengaruh simultan (secara bersamaan) yang diberikan 

variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) 

Kriteria:  

jika nilai sig <0,05, atau f hitung > f tabel maka terdapat 

pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y 

jika nilai isg >0,05, atau f hitung < f tabel maka tidak 

terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap 

variabel Y 

F tabel = f (k;n-k) = f (2;26) = 3,37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


