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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek dan Lokasi Penelitian 

Objek penelitian ini adalah faktor motivasional dan minat berwirausaha 

pada mahasiswa FEB Unika Soegijapranata Semarang. Lokasi penelitian adalah 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata Semarang yang beralamat di 

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Dhuwur, Tinjomoyo, Banyumanik, Kota 

Semarang, Jawa Tengah 50235.  

 

3.2 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

3.2.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian (Arikunto, 2010). 

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Manajemen FEB 

Unika Soegijapranata Semarang Semester Genap Tahun Ajaran 2013/2014 sampai 

2017/2018 yang telah mengambil konsentrasi kewirausahaan dan masih aktif 

kuliah sebanyak 80 orang. 

 

3.2.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2010). 

Supaya jumlah sampel yang diambil benar-benar mewakili populasi, maka jumlah 

sampel dihitung dengan rumus tertentu, yaitu:(Arikunto, 2010)  
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n = 
2)(1 moeN

N


 

Keterangan: 

n :  Jumlah sampel 

N : Jumlah populasi 

moe :  Margin of error maximum, yaitu tingkat kesalahan maksimum yang 

masih dapat ditoleransi (ditentukan 5%) 

Jumlah mahasiswa Program Studi Manajemen FEB Unika Soegijapranata 

Semarang Semester Genap Angkatan 2013/2014 sampai 2017/2018 yang telah 

mengambil konsentrasi kewirausahaan dan masih aktif kuliah, sebanyak 80 orang. 

Berdasarkan rumus di atas, maka diperoleh jumlah sampel sebagai berikut: 

n = 
2)50,0(801

80


 

n = 66,4 orang yang dibulatkan menjadi 67 orang 

Berdasarkan perhitungan di atas maka diperoleh sampel sebanyak 67 

orang. Dengan kata lain, penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 67 orang

 

mahasiswa Program Studi Manajemen FEB Unika Soegijapranata Semarang 

Semester Genap Tahun Ajaran 2013/2014 sampai 2017/2018 yang telah 

mengambil konsentrasi kewirausahaan dan masih aktif kuliah.

 

 

3.2.3 Teknik Sampling 

Sampel dalam penelitian ini diperoleh secara purposive sampling, yaitu 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010). 
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Pertimbangan tertentu dalam penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi 

Manajemen FEB Unika Soegijapranata Semarang Semester Genap Tahun Ajaran 

2013/2014 sampai 2017/2018 yang telah mengambil konsentrasi kewirausahaan 

dan masih aktif kuliah. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data penelitian adalah data primer, yaitu data yang didapat dari 

sumber pertama, baik dari individu maupun perseorangan seperti hasil wawancara 

atau hasil pengisian kuesioner dengan tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan 

(Sugiyono, 2010). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan 

menyebarkan kuesioner kepada responden. 

 

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalahkuesioner atau angket, 

yaitu daftar pertanyaan yang harus dijawab atau daftar isian yang harus diisi oleh 

responden (Sugiyono, 2010). Kuesioner disebarkan kepada responden penelitian 

untuk memperoleh data kebutuhan afiliasi, kebutuhan dominan, kebutuhan 

berprestasi dan minat berwirausaha. 

Kuesioner penelitian menggunakan skala pengukuran model Likert, yaitu 

skala yangberhubungan dengan pertanyaan tentang sikap seseorang terhadap 

sesuatu(Azwar, 1998). Responden diminta mengisi pertanyaan dalam skala 

ordinal berbentuk verbal dalam jumlah kategori tertentu, yaitu Sangat Setuju (SS) 
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= skor 5, Setuju (S) = 4, Netral (N) = 3, Tidak Setuju (TS) = 2 dan Sangat Tidak 

Setuju (STS) = 1. 

 

3.3.3 Validitas dan Reliabilitas 

3.3.3.1 Validitas 

Validitas artinya data yang diperoleh relevan dengan tujuan pengukuran 

dan memberikan gambaran yang cermat mengenai data tersebut (Ghozali, 2016). 

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan corrected item-total correlation 

(Ghozali, 2016). Suatu item valid, apabila corrected item-total correlationpositif 

dan lebih dari r tabel. r tabel diperoleh dengan cara degree of freedom (df) dan 

tingkat signifikansi 5% pada 1-tailed. Nilai df diperoleh dengan rumus: df = N-2, 

dimana N adalah jumlah subjek penelitian.  

Pada penelitian ini digunakan sampel sebanyak 67 orang sehingga nilai r 

tabel (df = 67, α = 0,05, 1 tailed) sebesar 0,203. Oleh karena itu, suatu item 

dinyatakan valid, apabila nilai r hitung > 0,203. Untuk perhitungan validitas 

menggunakan bantuan komputer program SPSS versi 25.00 for Windows, dimana 

hasilnya sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 

Hasil Uji Validitas 

 

No Item r Hitung r Tabel Keterangan 

MINAT BERWIRAUSAHA 

1 y1 0,713 0,203 Valid 

2 y2 0,743 0,203 Valid 

3 y3 0,747 0,203 Valid 

4 y4 0,739 0,203 Valid 

KEBUTUHAN BERPRESTASI 

4 x11 0,555 0,203 Valid 

6 x12 0,689 0,203 Valid 

7 x13 0,400 0,203 Valid 

8 x14 0,505 0,203 Valid 

9 x15 0,342 0,203 Valid 

KEBUTUHAN AFFILIASI 

10 x21 0,642 0,203 Valid 

11 x22 0,639 0,203 Valid 

12 x23 0,514 0,203 Valid 

13 x24 0,577 0,203 Valid 

KEBUTUHAN KEKUASAAN 

14 x31 0,628 0,203 Valid 

15 x32 0,487 0,203 Valid 

16 x33 0,484 0,203 Valid 

17 x34 0,629 0,203 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

Tabel 3.1 memperlihatkan bahwa masing-masing item dari masing-masing 

kuesioner (Minat Berwirausaha, Kebutuhan Berprestasi, Kebutuhan Affiliasi, dan 

Kebutuhan Kekuasaan) memiliki nilai r hitung > r tabel, sehingga item-item 

tersebut valid. Hal tersebut menunjukkan bahwa masing-masing item dari masing-

masing kuesioner (Minat Berwirausaha, Kebutuhan Berprestasi, Kebutuhan 

Affiliasi, dan Kebutuhan Kekuasaan) benar-benar yang mengukur variabel-

variabel tersebut. 
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3.3.3.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah kekonsistenan alat ukur dalam menjalankan 

pengukuran, yaitu sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya dan dapat 

memberikan hasil yang relatif tidak berbeda apabila dilakukan kembali kepada 

subyek yang sama (Ghozali, 2016). Uji reliabilitas dalam penelitian ini 

menggunakan Alpha Cronbach. Suatu alat ukur dinyatakan reliabel, apabila nilai 

Alpha Cronbach> 0,700(Nunnally dalam Ghozali, 2016).  

Untuk uji reliabilitas menggunakan bantuan komputer program SPSS versi 

25.00 for Windows, dimana memberikan hasil sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Hasil Uji Reliabilitas 

 

No Kuesioner Alpha 

Cronbach 

Standar Keterangan 

1 Minat Berwirausaha 0,876 > 0,700 Reliabel 

2 Kebutuhan 

Berprestasi 

0,727 > 0,700 Reliabel 

3 Kebutuhan Affiliasi 0,783 > 0,700 Reliabel 

4 Kebutuhan Kekuasaan 0,754 > 0,700 Reliabel 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

Tabel 3.2 memperlihatkan bahwa masing-masing kuesioner (Minat 

Berwirausaha, Kebutuhan Berprestasi, Kebutuhan Affiliasi, dan Kebutuhan 

Kekuasaan) memiliki nilai Alpha Cronbach> 0,700, yang berarti masing-masing 

kuesioner adalah reliabel. Hal tersebut menunjukkan bahwa masing-masing 

kuesioner penelitian konsisten dalam menjalankan fungsi pengukurannya, yaitu 

responden yang sama ketika mengerjakan kuesioner ini pada waktu yang berbeda 

akan memberikan hasil yang konsisten. 
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3.4 Metode Analisis Data 

3.4.1 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif adalah analisis yang menunjukkan deskripsi atau 

gambaran data responden atas beberapa pertanyaan yang ada dalam 

kuesioner untuk membantu dalam analisis kuantitatif. Analisis deskriptif 

dihitung menggunakan rentang sekala dengan rumus sebagai berikut 

(Sugiyono, 2014): 

Rentang Skala (RS)  = (nilai terbesar – nilai terkecil) / jumlah 

interval 

RS   = (5 – 1 ) / 2 

RS   = 2 

RS Mi

nat 

Ber

prestasi 

Af

filiasi 

Kekua

saan 

1,00 

– 2,99 

Re

ndah 

Ren

dah 

Re

ndah 

Renda

h 

3,00 

– 5,00 

Tin

ggi 

Tin

ggi 

Ti

nggi 

Tinggi 

 

3.4.2 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk uji hipotesis, 

karena penelitian ini bertujuan untukmemprediksi pengaruh lebih dari satu 

variabel independen terhadap satu variabel dependen, baik secara parsial 
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maupun simultan (Ghozali, 2016). Penelitian ini menggunakan tiga variabel 

independen sehingga model persamaan regresinya sebagai berikut: 

Y = ß1X1+ ß2X2+ ß3X3 

 

Keterangan : 

Y   = Minat berwirausaha 

ß1,…, ß3   
= Koefisien arah regresi 

X1   = Kebutuhan afiliasi 

X2   =Kebutuhan kekuasaan 

X3   =Kebutuhan berprestasi 

 

Uji hipotesis yang pertama sampai keempat (H1 sampai dengan H3) 

dilakukan dengan menggunakan uji t, karena ingin mengetahui pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Kriteria 

penerimaan hipotesis pertama sampai keempat adalah apabila β>0 dan p < 

0,05 maka hipotesis diterima  

Sementara untuk hipotesis keempat (H4) dilakukan dengan 

menggunakan uji F, karena ingin mengetahui pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen secara semultan. Kriteria penerimaan hipotesis 

keempat adalah apabila F hitung > F tabel atau p < 0,05 maka hipotesis 

diterima. 

 

  


