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BAB III 

METODE PENELITIAN 

          3.1    Jenis Penelitian 

Metode penelitian Kuantitatif mempunyai tujuan untuk menunjukkan 

hubungan antar variabel, menguji teori, mencari generalisasi yang 

mempunyai nilai prediktif (Sugiyono, 2015:14). Teori merupakan kerangka 

dalam penelitian kuatitatif yang melandasi perumusan masalah atau 

pertanyaan, pegembangan hipotesis, pengujian data, dan pembuatan 

kesimpulan. Posisi dan peran teori dalam penelitian kuantitatif direfleksikan 

dalam hasil penelitian yang berupa dukungan atau penolakan terhadap teori 

(Sugiyono, 2015:7). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah deskriptif kuantitatif.  

3.2    Objek dan Lokasi Penelitian 

Objek penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang mengambil konsentrasi 

Kewirausahaan Angkatan 2014-2015. Lokasi penelitian akan dilaksanakan 

di gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen 

Universitas Katolik Soegijapranata 

3.3     Populasi dan Sampel 

 3.3.1 Populasi Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2015:80). Dalam penelitian ini 

populasinya adalah jumlah keseluruhan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang 

mengambil konsentrasi Kewirausahaan Angkatan 2014-2015. 
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3.3.2 Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian kecil dari suatu populasi yang 

karakteristiknya hendak diselidiki dan dianggap dapat mewakili 

dari keseluruhan populasi. Untuk memberikan hasil yang akurat, 

maka jumlah sampel yang diambil dengan menggunakan rumus 

Slovin (Umar, 2010 : 146):            

              N  

n =     

           1 + Ne2 

   Keterangan :  n      =  Jumlah sampel 

              N      =  Jumlah populasi 

                                              Ne2  = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena 

kesalahan  

pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir 

(10%). 

Besarnya populasi diketahui sebesar 122 orang. Jumlah 

tersebut diketahui setelah menghitung jumlah mahasiswa yang ada 

diabsensi 6 Mata Kuliah Konsentrasi Kewirausahaan. Sebagai 

berikut: 

Perdagangan 

Elektronis 

Inovasi Pengambilan 

Keputusan 

Kreatif 

Bisnis 

Keluarga 

Industri 

Kecil 

Kewirausahaan 

55 

Mahasiswa 

12 

Mahasiswa 

34 

Mahasiswa 

3 

Mahasiswa 

9 

Mahasiswa 

9 Mahasiswa 
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 Jadi besarnya sampel yang digunakan adalah: 

    122     

  n=           =   

                            122 x 0,12 + 1        

122   

2,22 

Berdasarkan perhitungan di atas, maka jumlah sampel 

minimal yang diambil dalam penelitian adalah mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 

yang mengambil Konsentrasi Kewirausahaan Angkatan 2014-2015 

yang berjumlah 55 orang. 

3.4 Teknik Penentuan Sampel Penelitian 

Dalam menentukan sampel, metode yang dipakai adalah Insidental 

Sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, jadi 

siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti 

dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan 

ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2015 : 85). Dalam 

hal ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang yang mengambil Konsentrasi 

Kewirausahaan Angkatan 2014-2015 untuk dijadikan sampel. 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data digunakan untuk mendapatkan dan 

mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian agar dapat 

menjelaskan dan menjawab permasalahan penelitian secara objektif. 

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah: 

=  54,9 

 122 

                                  

(122) x (0,01) + 1 

 

n = 55 
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Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2015 : 142). Skala 

yang digunakan dalam penyusunan kuesioner adalah skala ordinal atau 

sering disebut Skala Likert, yaitu skala yang berisi lima tingkat 

preferensi jawaban dengan pilihan (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak 

Setuju, (3) Ragu-Ragu atau Netral, (4) Setuju, (5) Sangat Setuju 

(Ghozali, 2016 : 47). Kuesioner diberikan kepada mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang pernah 

mengambil mata kuliah kewirausahaan angkatan 2014. 

Berdasarkan variable dan metode pengumpulan data yang telah 

ditentukan, maka skala yang digunakan dalam penyusunan kuesioner 

adalah skala ordinal atau sering disebut dengan skala LIKERT, yaitu 

skala yang berisi lima tingkat preferensi jawaban dengan pilihan 

sebagai berikut:              

 

         Tabel 3.1 

                   Skala Likert 

 

 

 

 

 

 

 

Jawaban Nilai 

Sangat Setuju 5 

Setuju 4 

Netral 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 
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3.6 Jenis dan Sumber Data 

3.6.1 Jenis Data 

Dalam penulisan skripsi ini jenis data yang digunakan adalah 

data subyek. Menurut (Indriantoro dan Supomo 2009 : 145) 

mengemukakan bahwa data subyek merupakan jenis data penelitian 

yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang 

atau sekelompok orang yang menjadi subyek penelitian. Dalam hal ini 

data yang digunakan adalah dari hasil jawaban responden atas 

pertanyaan yang diajukan dalam wawancara, baik secara lisan maupun 

tertulis kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang yang mengambil konsentrasi 

Kewirausahaan Angkatan 2014-2015. 

3.6.2 Sumber Data 

Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang 

menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data, 

disamping jenis data yang telah dibahas di muka. Sumber data 

penelitian terdiri satas sumber data primer dan sumber data sekunder 

seperti yang dijelaskan oleh (Indriantoro dan Supomo, 2009 : 

146)sebagai berikut : 

a. Data primer yaitu data yang dikumpulkan melalui 

penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber 

aslinya (tidak memalui media perantara). Dalam hal ini data 

primer diperoleh dari dari kuesioner yaitu melalui 

penyebaran kuesioner kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 

yang mengambil konsentrasi Kewirausahaan Angkatan 

2014-2015. 
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3.7    Variabel Penelitian 

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel bebas atau independen adalah tipe variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau 

timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2015 : 39). 

Dalam hal ini yang menjadi variabel bebas adalah : adversity 

quotient (X1), self efficacy (X2), need for achievement (X3). 

2. Variabel terikat atau dependen, yaitu variabel yang dipengaruhi 

atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas(Sugiyono, 

2015 : 39). Dalam penelitian ini variabel dependen adalah Intensi 

kewirausahaan (Y). 

3.8 Metode Analisis Data 

3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif yaitu analisis yang ditunjukkan 

pada perkembangan dan pertumbuhan dari suatu keadaan dan hanya 

memberikan gambaran tentang keadaan tertentu dengan cara 

menguraikan tentang sifat-sifat dari obyek penelitian tersebut (Umar, 

2012). Dalam hal ini menjelaskan tanggapan responden terhadap 

masing-masing variabel penelitian. 

3.8.2 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Dalam hal ini perlu dibedakan antara hasil penelitian yang 

valid dan reliabel dengan instrumen yang valid dan reliabel. Hasil 

penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang 

terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang 

diteliti (Sugiyono, 2015 : 121).  Berikut ini akan dijelaskan layak atau 

tidaknya instrumen pada variabel penelitian. 
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a. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid 

tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika 

pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan 

sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 

2016 : 52). Uji validitas ini dapat dilakukan dengan 

menggunakan korelasi antar skor tiap butir pertanyaan dengan 

total skor konstruk atau variabel. Setelah itu menentukan 

hipotesis, H0 : skor butir pertanyaan berkorelasi positif dengan 

total konstruk dan Ha: skor butir pertanyaan tidak berkorelasi 

positif dengan skor total konstruk. Uji dengan membandingkan 

r hitung (tabel corrected item total correlation) dengan r tabel 

(tabel product moment) dengan signifikan 0,05) untuk degree 

of freedom (df) = n-k. suatu kuesioner dinyatakan valid apabila 

rhitung dan rtabel bernilai positif (Ghozali, 2016:53).  

• Apabila r hitung > r tabel (pada taraf signifikansi 5% atau 

0.05), berarti indicator tersebut adalah valid 

• Apabila r hitung < r tabel (pada taraf signifikansi 5% atau 

0.05), berarti indikator tersebut tidak valid 

Jadi uji validitas ingin mengukur apakah pertanyaan 

pertanyaan yang ada  didalam kuesioner sudah benar dapat 

mengukur apa yang hendak kita ukur. 

 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel dan konstruk. Suatu 

kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban 

seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari 

waktu ke waktu (Ghozali, 2016 : 47). Menurut Nunnally (yang 

dikutip dalam Ghozali 2016 : 48) suatu konstruk atau variabel 

dikatakan reliable jika nilai Cronbach Alpha (α) > 0,70. 
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3.8.3 Regresi Linier Berganda 

Data pengamatan biasanya tidak hanya didasarkan pada satu 

variabel saja, melainkan oleh beberapa atau bahkan banyak variabel. 

Secara umum, sata hasil pengamatan Y di pengaruhi oleh variabel-

variabel bebas X1, X2, X3,....Xn (Umar, 2010 : 307),jadi rumus umum 

dari regresi linier berganda adalah:  

Y : a + b1X1 + b2X2+ b3X3 

Keterangan : 

  Y :  Intensi kewirausahaan 

  X1 :  Adversity Quotient 

  X2 :  Self Efficacy 

  X3 :  Need for Achievement 

  b1,b2,b3 : Koefisien regresi 

3.8.4 Pengujian Hipotesis 

  Hipotesis adalah suatu perumusan sementara mengenai suatu hal yang 

dibuat untuk menjelaskan hal itu dan juga dapat menuntun atau 

mengarahkan penyelidikan selanjutnya (Umar, 2010 : 283). 

a.  Uji t (Uji Parsial) 

             Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen secara parsial terhadap variabel dependen (Priyatno, 2011 

: 252). Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali 2016 : 98). 

Hipotesis nol (Ho) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter 

(bi) sama dengan nol, atau: 
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  Ho : bi = 0 

Artinya apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas 

yang signifikan terhadap variabel dependen. 

Hipotesis alternatifnya (HA) parameter suatu variabel tidak sama 

dengan nol, atau: 

  HA : bi = 0 

Artinya variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap 

variabel dependen. 

Dilihat dari nilai signifikan yang memiliki standar 0.05 atau 5%, Ho 

ditolak jika nilai signifikan < 0.05 karena variable independen 

berpengaruh terhadap variabel dependen, sebaliknya Ho diterima jika 

nilai signifikan > 0.05 karena variabel independen tidak perpengaruh 

terhadap variabel dependen. 

b. Uji F (Uji Simultan) 

        Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen secara simultan terhadap variabel dependen (Priyatno, 

2011 : 258). Kegunaan utama teknik ini adalah untuk menguji 

hipotesis yang membuktikan rata-rata sama atau berbeda.  

Hipotesis nol (Ho) yang hendak diuji adalah apakah semua parameter 

dalam model sama dengan nol, atau: 

  Ho : b1 = b2 = ……… = bk = 0  

Artinya, apakah semua variabel independen bukan merupakan 

penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. 

Hipotesis alternatifnya (HA) tidak semua parameter secara simultan 

sama dengan nol, atau: 



34 
 

  HA : b1 ≠ b2≠ ……… ≠ bk ≠ 0 

Artinya, semua variabel independen secara simultan merupakan 

penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali 2011 : 

98). 

c. Koefisien Determinasi 

              Analisis determinan digunakan untuk mengetahui presentase 

sumbangan pengaruh variabel independen sacara bersama-sama 

terhadap variabel dependen (Prayitno, 2011 : 251) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


