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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

3.1.Objek dan Lokasi Penelitian 

Objek penelitian dan lokasi pada penelitian ini adalah UMKM karangan 

bunga di sentra bunga dan tanaman hias kalisari Kota Semarang. 

 

3.2.Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek maupun 

subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015). 

Populasi tidak hanya sebatas orang saja, objek dan benda-benda alam termasuk 

seluruh karakteristik atau sifat di dalamnya juga termasuk kedalam populasi. 

Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh UMKM karangan bunga pada sentra 

bunga dan tanaman hias kalisari Kota Semarang yang berjumlah 63 usaha, 

berdasarkan data dari ketua Himpunan tahun 2016.  

Menurut sugiyono (2015) sampel merupakan bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel harus bisa mewakili populasi 

dengan tepat untuk bisa mendapatkan hasil kesimpulan yang sesuai. Sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple random sampling yang 

termasuk dalam teknik sampling probability sampling. Simple random sampling 

merupakan pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara 

acak tanpa memperhatikan strata dalam populasi karena anggota populasi 

dianggap homogen (Sugiyono, 2015). Dalam penelitian ini seluruh anggota 

populasi merupakan pedagang karangan bunga, jadi dapat dikatakan bahwa 
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populasi bersifat homogen dan sampel dapat diambil secara acak. Pada 

penelitian ini, digunakan rumus slovin untuk menghitung jumlah sampel dari 

populasi yang ada yaitu sebagai berikut :  

 

𝓃 =
Ν

1 + 𝑁𝑒²
 

 

Keterangan : 

n = jumlah sampel  

N = jumlah populasi 

e  = batas kesalahan yang ditoleransi ( 1%, 5%, 10% ) 

 

Berdasarkan rumus diatas maka jumlah sample yang akan diambil dalam 

penelitian ini akan dihitung dengan perhitungan sebagai berikut: 

 

𝓃 =
63

1 + 63 (0,05)²
 

𝓃 =
63

1,15
= 54,78 = 55 

   

Jadi sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini berjumlah 55 

UMKM karangan bunga di sentra bunga dan tanaman hias kalisari Kota 

Semarang. 
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3.3.Metode Pengumpulan Data 

3.3.1. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data pada penelitian ini adalah data primer . Menurut Uma 

Sekaran (2006) data primer mengacu pada informasi yang diperoleh dari 

tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk 

tujuan spesifik studi. Dalam penelitian ini data akan diperoleh melalui 

hasil penyebaran kuesioner kepada pemilik UMKM karangan bunga 

pada sentra bunga dan tanaman hias kalisari Kota Semarang. 

  

3.3.2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini akan dilakukan 

dengan memberi daftar pertanyaan yang langsung diisi oleh responden 

atau biasa disebut dengan kuesioner (angkat). Kuesioner merupakan 

teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya (Sugiyono, 2015). Angket yang digunakan dalam penelitian 

ini berupa pernyataan tertutup bukan berupa pertanyaan. Menurut 

Sugiyono (2015) pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang 

mengharapkan jawaban singkat atau mengharapkan responden untuk 

memilih salah satu alternatif jawaban dari setiap pertanyaan yang telah 

tersedia. Pernyataan dalam kuesioner terdiri dari pernyataan positif. 

Skala pengukuran data yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 

likert. Menurut Uma Sekaran (2006) skala likert didesain untuk menelaah 

seberapa kuat subjek setuju atau tidak setuju dengan pernyataan dengan 

skala 5 titik dengan susunan sebagai berikut : 
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Sangat Tidak Setuju : skor 1 

Tidak Setuju  : skor 2 

Tidak Berpendapat : skor 3 

Setuju   : skor 4 

Sangat Setuju  : skor 5 

 

3.3.3. Uji Validitas 

Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur 

apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2015). Tiap indikator atau 

pertanyaan dalam kuesioner akan diukur ketepatannya melalui uji 

validitas. Dalam penilitian ini, daya pembeda akan diuji secara signifikan 

dengan menggunakan Person Correlation pada program SPSS. Menurut 

Murniati, dkk (2013) Indikator yang dinyatakan valid adalah indikator 

yang memiliki korelasi signifikan dengan total skor yang nantinya akan 

mewakili variabel dalam pengujian hipotesis. Dalam pengujian, 

pernyataan dinyatakan valid apabila : 

1. Jika nilai 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 >  𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka pernyataan dinyatakan valid 

2. Jika nilai 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 <  𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka pernyataan dinyatakan tidak 

valid 

Adapun hasil pengujian validitas pada penelitian ini sebagai 

berikut : 

Dalam penelitian ini jumlah sampel (n) adalah sebanyak 55 

dengan signifikansi sebesar 5% atau 0,05. Dengan melihat r tabel 

dapat diketahui bahwa nilai 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sebesar 0,266. 
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Tabel 2. Hasil Uji Validitas Variabel Jiwa Kewirausahaan 

Indikator 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 Keterangan 

Jiwa Kewirausahaan 1 0,492 0,266 Valid 

Jiwa Kewirausahaan 2 0,560 0,266 Valid 

Jiwa Kewirausahaan 3 0,522 0,266 Valid 

Jiwa Kewirausahaan 4 0,365 0,266 Valid 

Jiwa Kewirausahaan 5 0,498 0,266 Valid 

Jiwa Kewirausahaan 6 0,486 0,266 Valid 

Jiwa Kewirausahaan 7 0,610 0,266 Valid 

Jiwa Kewirausahaan 8 0,608 0,266 Valid 

Jiwa Kewirausahaan 9 0,462 0,266 Valid 

Jiwa Kewirausahaan 10 0,523 0,266 Valid 

Jiwa Kewirausahaan 11 0,446 0,266 Valid 

Jiwa Kewirausahaan 12 0,388 0,266 Valid 

Jiwa Kewirausahaan 13 0,664 0,266 Valid 

Jiwa Kewirausahaan 14 0,597 0,266 Valid 

Jiwa Kewirausahaan 15 0,512 0,266 Valid 

Jiwa Kewirausahaan 16 0,612 0,266 Valid 

 

 

Dalam variabel Jiwa Kewirausahaan berisikan 16 pernyataan 

yang terdiri dari 8 indikator yaitu Desire for responsibility, Preference 

for moderate risk, confidence in their ability to success, Desire for 

immediate feedback, High level of energy, Future orientation, skill at 

organizing, dan Value of achiefment over money. Pada penelitian ini, 

setiap indikator terdiri dari dua pernyataan. Berdasarkan tabel 2, hasil 

uji validitas menunjukan bahwa semua pernyataan memiliki 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 

yang lebih besar dari 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 . Jadi dapat disimpulkan bahwa seluruh 

pernyataan valid. 
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Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Kreativitas 

Indikator 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 Keterangan 

Kreativitas 1 0,564 0,266 Valid 

Kreativitas 2 0,532 0,266 Valid 

  Kreativitas 3 0,747 0,266 Valid 

Kreativitas 4 0,621 0,266 Valid 

Kreativitas 5 0,521 0,266 Valid 

Kreativitas 6 0,677 0,266 Valid 

Kreativitas 7 0,627 0,266 Valid 

Kreativitas 8 0,695 0,266 Valid 

Kreativitas 9 0,559 0,266 Valid 

Kreativitas 10 0,524 0,266 Valid 

Kreativitas 11 0,578 0,266 Valid 

Kreativitas 12 0,601 0,266 Valid 

 

 

Dalam variabel Kreativitas terdapat 12 pernyataan yang terdiri 

dari 6 indikator yaitu Ingin Tahu, Optimis, Flexibel, Mencari Solusi dari 

Masalah, Orisinil, dan Suka Berimajinasi. Pada penelitian ini, setiap 

indikator terdiri dari dua pernyataan. Berdasarkan tabel 3 hasil uji 

validitas menunjukan bahwa semua pernyataan memiliki 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 yang 

lebih besar dari 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 . Jadi dapat disimpulkan bahwa seluruh 

pernyataan valid. 
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    Tabel 4. Hasil Uji Validitas Variabel Keberhasilan Usaha 

Indikator 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 Keterangan 

Keberhasilan Usaha 1 0,623 0,266 Valid 

Keberhasilan Usaha 2 0,479 0,266 Valid 

Keberhasilan Usaha 3 0,710 0,266 Valid 

Keberhasilan Usaha 4 0,678 0,266 Valid 

Keberhasilan Usaha 5 0,738 0,266 Valid 

Keberhasilan Usaha 6 0,743 0,266 Valid 

Keberhasilan Usaha 7 0,672 0,266 Valid 

Keberhasilan Usaha 8 0,605 0,266 Valid 

Keberhasilan Usaha 9 0,592 0,266 Valid 

Keberhasilan Usaha 10 0,402 0,266 Valid 

 

 

Dalam variabel Kreativitas terdapat 10 pernyataan yang terdiri 

dari 5 indikator yaitu Modal, Pendapatan, Volume Penjualan, Output 

Produksi, dan Tenaga Kerja. Pada penelitian ini, setiap indikator terdiri 

dari dua pernyataan. Berdasarkan tabel 4  hasil uji validitas menunjukan 

bahwa semua pernyataan memiliki 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 yang lebih besar dari 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

. Jadi dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan valid. 

 

3.3.4. Uji Reliabilitas 

Reliabel artinya instrumen dalam penelitian konsisten atau 

menghasilkan data yang sama saat digunakan untuk mengukur obyek 

yang sama berulang kali. Pada penelitian ini reliabilitas akan diuji 

dengan menggunakan model pengujian Cronbach Alpha. Rainsch 

(2004:167) dalam buku Alat-Alat Pengujian Hipotesis Murniati dkk 

(2013) mengklasifikasikan kriteria reliabilitas suatu instrumen sebagai 

berikut : 
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Tabel 5. Tingkat Reliabilitas Data 

Interval Cronbach Alpha Kriteria 

> 0,9 

0,7 – 0,9 

0,5 – 0,7 

< 0,5 

Reliabilitas Sempurna 

Reliabilitas Tinggi  

Reliabilitas Moderat 

Reliabilitas Rendah 

 

Menurut Nunnally (1994) dalam buku aplikasi analisis 

multivariate (2001) suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika 

memberikan nilai Cronbach Alpha >0,70. Hasil pengujian reliabilitas 

dengan menggunakan program SPSS pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

 

Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach Alpha Keterangan- 

Jiwa Kewirausahaan (X1) 0,806 reliabel 

Kreativitas (X2) 0,840 reliabel 

Keberhasilan Usaha (Y) 0,810 reliabel 

 

 

Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui bahwa nilai alpha dari 

variabel bebas jiwa kewirausahaan (X1) yaitu 0,806 > 0,70 dan 

kreativitas (X2) yaitu 0,840 > 0,70, serta variabel terikat keberhasilan 

usaha (Y) yaitu 0,810 > 0,70. Semua variabel baik bebas maupun terikat 

memiliki nilai alpha lebih besar dari 0,70 jadi dapat disimpulkan bahwa 

seluruh variabel dalam penelitian ini reliabel. 
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3.4.Analisis Data 

3.4.1. Analisis Statistik Deskriptif 

Menurut Sugiyono (2015) statistik deskriptif digunakan untuk 

meganalisis data dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data 

yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis 

deskriptif kuantitatif dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk 

tabel, grafik atau pengukuran rentang skala. Pada penelitian ini analisis 

statistik deskriptif hanya akan digunakan pada identitas responden. 

 

3.5.Metode Analisis Data 

3.5.1. Analisis Regresi Linier Berganda 

Menurut Sugiyono (2014) analisis regresi digunakan untuk 

memprediksikan seberapa jauh perubahan nilai variabel dependen, bila 

nilai variabel independen di manipulasi atau dinaik turunkan. Pada 

penelitian ini digunakan teknik analisis regresi linier berganda untuk 

menganalisis datanya karena terdapat 2 variabel bebas. Uji regresi linier 

berganda memiliki tujuan untuk memprediksi dan memahami keterkaitan 

antara variabel terikat dan variabel bebas, yang mana dalam penelitian 

ini adalah Keberhasilan Usaha (Y), jiwa kewirausahaan (X1) dan 

kreativitas (X2). Persamaan regresinya yaitu : 

 

𝑌 = 𝑎 +  𝑏1𝑋1 +  𝑏2𝑋2 
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Keterangan : 

𝑌 : Variabel Terikat ( Keberhasilan Usaha ) 

𝑎 : Konstanta 

𝑏1𝑏2 : Koefisien Regresi 

𝑋1 : Variabel Bebas ( Jiwa Kewirausahaan ) 

𝑋2 : Variabel Bebas ( Kreativitas ) 

 

 

3.6.Pengujian Hipotesis 

3.6.1. Uji t 

Uji t digunakan untuk menguji variabel bebas secara individu atau 

masing-masing terhadap variabel terikat. Hipotesis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

𝐻𝑜1 : Jiwa kewirausahaan tidak berpengaruh terhadap keberhasilan 

usaha pada pedagang karangan bunga di kalisari semarang. 

𝐻𝑎1 : Jiwa kewirausahaan berpengaruh terhadap keberhasilan usaha 

pada pedagang karangan bunga di kalisari semarang. 

𝐻𝑜2 : Kreativitas tidak berpengaruh terhadap keberhasilan usaha 

pada pedagang karangan bunga di kalisari semarang. 

𝐻𝑎2 : Kreativitas berpengaruh terhadap keberhasilan usaha pada 

pedagang karangan bunga di kalisari semarang. 
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Kriteria pengambilan keputusan pada penelitian ini adalah : 

𝐻𝑜1 diterima bila nilai signifikan >  0,05 

𝐻𝑎1 diterima bila nilai signifikan < 0,05 

𝐻𝑜2 diterima bila nilai signifikan > 0,05 

𝐻𝑎2 diterima bila nilai signifikan < 0,05 

 

3.6.2. Uji F 

Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara 

bersamaan terhadap variabel terikat. Hipotesis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

𝐻𝑜3 : Jiwa kewirausahaan dan kreativitas tidak berpengaruh 

terhadap keberhasilan usaha pada pedagang karangan bunga di 

kalisari semarang. 

𝐻𝑎3 : Jiwa kewirausahaan dan kreativitas berpengaruh terhadap 

keberhasilan usaha pada pedagang karangan bunga di kalisari 

semarang. 

 

Kriteria pengambilan keputusan pada penelitian ini adalah : 

𝐻𝑜3 diterima bila Nilai Signifikan > 0,05 

𝐻𝑎3 diterima bila Nilai Signifikan < 0,05 

 

3.6.3. Uji R (Koefisien Determinasi) 

R-Square (koefisien determinasi) yang umum digunakan untuk 

mengevaluasi model fit. R-Square adalah 1 dikurangi rasio variabilitas 

residual. Ketika variabilitas dari nilai sisa sekitar garis regresi relatif 
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terhadap variabilitas keseluruhan kecil, prediksi dari persamaan regresi 

baik (murniati dkk 2013). Uji R bertujuan untuk mengetahui seberapa 

banyak pengaruh yang diberikan variabel Jiwa Kewirausahaan dan 

Kreativitas terhadap Keberhasilan Usaha secara bersama-sama dalam 

bentuk persentase. Nilai R-Square merupakan indikator untuk melihat 

seberapa baik model dalam penelitian sesuai dengan data.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


