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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian dan Lokasi Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah SMK Terang Bangsa Semarang. Adapun alasan peneliti 

melakukan penelitian ditempat ini adalah 

a) Belum pernah ada penelitian sejenis yang dilaksanakan di SMK Terang Bangsa 

Semarang 

b) Lokasi penelitian yang mudah dijangkau 

c) SMK Terang Bangsa merupakan salah satu sekolah yang telah menerapkan 

kurikulum berbasis kewirausahaan 

3.2 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

Populasi 

Populasi penelitian ini adalah para siswa SMK Terang Bangsa Semarang 

Sampel 

Responden penelitian ini ditentukan dengan metode purposive sampling yaitu pengambilan 

sampel yang didasarkan pada kriteria tertentu (Sugiyono, 2002). Kriteria sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu siswa SMK kelas X dan kelas XII yang masih aktif di 

tahun ajaran 2017/2018. Jumlah sampel yang diambil dari kedua kelas tersebut adalah 100 

siswa. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

a) Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data 

kualitatif. Data kualitatif yang peneliti ambil berupa : Usia, Nama Siswa, Jumlah siswa. 
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Sedangkan data kuantitatif yang peneliti gunakan adalah data kontinum yang berasal 

dari jawaban responden saat mengisi kuesioner. 

b) Sumber Data 

Data Primer 

Data primer adalah data yang berasal dari sumber / responden langsung.. Adapun data 

ini diperoleh dari kuesioner yang diisi langsung responden yang berada di SMK Terang 

Bangsa Semarang 

Data Sekunder 

Merupakan data yang berasal secara tidak langsung seperti : dokumen, foto, raport, data 

kesiswaan dan sebagainya. Data sekunder dalam penelitian ini antara lain : data siswa 

yang aktif di tahun ajaran 2016/2017 terutama siswa kelas X dan kelas XII 

c) Teknik Pengumpulan Data 

Kuesioner 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menyebarkan 

kuesioner / angket secara langsung kepada siswa SMK Terang Bangsa. Dalam 

kuesioner ini, terbagi dalam beberapa halaman yang mewakili variable yang  ada. 

Pernyataan yang terlampir dalam kuesioner ini mewakili indikator yang telah 

ditentukan. Pengukuran variable  sendiri  dilakukan dengan menggunakan skala Likert  

yang didasarkan dengan metode skoring sebagai berikut : 

Sangat Setuju (SS)  = Diberi bobot / skor 5 

Setuju (S)   = Diberi bobot / skor 4 

Netral (N)   = Diberi bobot / skor 3 

Tidak Setuju (TS)  = Diberi bobot / skor 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) = Diberi bobot / skor 1  
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Adapun bobot / skor 1 menunjukkan bahwa responden / subjek tidak mendukung 

terhadap pernyataan yang diberikan (unfavourable), sedangkan bobot / skor 5 

menunjukkan bahwa responden / subjek mendukung terhadap pernyataan yang 

diberikan (favourble). 

d) Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

1) Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner 

( Ghozali, 2005). Uji validitas menunjukkan sejauhmana suatu alat ukur benar-

benar cocok atau sesuai dengan alat ukur yang diinginkan. Untuk menguji 

ketepatan kuesioner digunakan rumus koefisien korelasi product moment yang 

dikemukakan oleh Karl Pearson. Pengujian validitas pada taraf yang signifikan 

digunakan adalah  = 5 %  

1) Bila r hitung > r tabel maka kuesioner dinyatakan valid 

2) Bila r hitung < r tabel maka kuesioner dinyatakan tidak valid / gugur 

Uji validitas menunjukkan sejauhmana suatu alat ukur benar-benar cocok atau sesuai 

dengan alat ukur yang diinginkan. Pengujian validitas pada taraf yang signifikan 

digunakan adalah  = 5 % . Adapun nilai r t 5% = 0,164 (N = 100). 

3) Bila r hitung > r tabel maka kuesioner dinyatakan valid 

4) Bila r hitung < r tabel maka kuesioner dinyatakan tidak valid / gugur 

Minat Berwirausaha 

Uji Validitas pada variable minat berwirausaha dapat dilihat pada tabel 1. Pada tabel 

tersebut terlihat bahwa dari 4 item yang disusun kesemuanya dinyatakan valid karena 

nilai r hitung > r tabel 5 % = 0,164. Kisaran validitasnya berkisar antara 0,378 – 0,611. 
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Tabel 1 

Uji validitias minat berwirausaha 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

M1 0,547 0,164 Valid 

M2 0,538 0,164 Valid 

M3 0,611 0,164 Valid 

M4 0,378 0,164 Valid 
Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 

 

Faktor internal 

Uji validitas pada faktor internal dapat dilihat pada tabel 2. Pada tabel tersebut terlihat 

bahwa dari 4 item yang disusun kesemuanya dinyatakan valid karena nilai r hitung > r tabel 

5 % = 0,164. Kisaran validitasnya berkisar antara 0,538 – 0,735 

Tabel 2 

Uji validitias faktor internal 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

IN 1 0,538 0,164 Valid 

IN 2 0,650 0,164 Valid 

IN 3 0,735 0,164 Valid 

IN 4 0,623 0,164 Valid 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 

Faktor eksternal 

Uji validitas pada faktor eksternal dapat dilihat pada tabel 3. Pada tabel tersebut terlihat 

bahwa dari 4 item yang disusun kesemuanya dinyatakan valid karena nilai r hitung > r tabel 

5 % = 0,164. Kisaran validitasnya berkisar antara 0,212 – 0,495 

Tabel 3 

Uji validitas faktor eksternal 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

EKS 1 0,212 0,164 Valid 

EKS 2 0,401 0,164 Valid 

EKS 3 0,495 0,164 Valid 

EKS 4 0,230 0,164 Valid 
Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 
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Pembelajaran kewirausahaan 

Uji validitas pada pembelajaran kewiarusahaan dapat dilihat pada tabel 4. Pada tabel 

tersebut terlihat bahwa dari 4 item yang disusun kesemuanya dinyatakan valid karena 

nilai r hitung > r tabel 5 % = 0,164. Kisaran validitasnya berkisar antara 0,216 – 0,527 

Tabel 4 

Uji validitas pembelajaran kewirausahaan 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

PK 1 0,376 0,164 Valid 

PK 2 0,527 0,164 Valid 

PK 3 0,402 0,164 Valid 

PK 4 0,216 0,164 Valid 
Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 

Kesiapan instrument 

Uji validitas pada kesiapan instrumen dapat dilihat pada tabel 5. Pada tabel tersebut 

terlihat bahwa dari 4 item yang disusun kesemuanya dinyatakan valid karena nilai r 

hitung > r tabel 5 % = 0,164. Kisaran validitasnya berkisar antara 0,400 – 0,681 

Tabel 5 

Uji validitas kesiapan instrumen 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

KI 1 0,681 0,164 Valid 

KI 2 0,611 0,164 Valid 

KI 3 0,681 0,164 Valid 

KI 4 0,400 0,164 Valid 
Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 
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2) Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan suatu ukuran kestabilan dan konsistensi reponden yang 

menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu 

variable dan disusun dalam bentuk kuesioner. Uji reliabilitas dimasing-masing variable 

dapat dilihat pada tabel 6 

Tabel 6 

Uji Reliabilitas 

Variabel Nilai Reliabilitas Keterangan 

Minat berwirausaha 0,726 Reliabel 

Faktor internal 0,810 Reliabel 

Faktor eksternal 0,534 Reliabel 

Pembelajaran 

kewirausahaan 
0,590 Reliabel 

Kesiapan instrument 0,782 Reliabel 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 

3.4 Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yaitu regresi berganda untuk mengetahui 

pengaruh variable independent (X) terhadap variable dependent (Y). untuk itu 

diformulasikan model regresi berganda sebagai berikut : 

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + e 

Dimana : 

Y  = Minat berwirausaha 

a  = Konstanta 

b1,b2,b3,b4 = Koefisien regresi berganda 

X1  = Faktor Eksternal 

X2  = Faktor Internal 

X3  = Faktor Pembelajaran Kewirausahaan 

X4  = Faktor kesiapan instrument 

e  = error / kesalahan 
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Uji F 

Digunakan untuk mengetahui pengaruh variable predictor secara bersama-sama (simultan) 

terhadap variable terikat. Hasil uji F dilihat dalam tabel ANOVA dalam kolom sig. dimana 

apabila nilai signifikansi < 0,05 maka dapat dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan 

secara bersama-sama antara variable predictor terhadap variable terikat.  

Uji t 

Uji t digunakan untuk menguji secara parsial tentang seberapa jauh pengaruh satu variable 

prediktor secara individual dalam menerangkan variasi variable terikat, dimana  = 0,05 

(Ghozali, 2005). 

1. Merumuskan hipotesis 

H0 : Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan variable X terhadap Y 

Ha : Ada pengaruh positif dan signifikan variable X terhadap Y 

2. Kriteria penerimaan hipotesis : 

Jika  sig  < 0,05 maka Ha diterima 

Jika  sig > 0,05 maka Ha ditolak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




