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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Obyek Penelitian dan Lokasi Penelitian  

Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah para pemilik usaha 

mikro, kecil, dan menengah (UMKM) rumah makan ayam geprek di 

Kota Semarang.  

3.2 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau 

subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2016). Populasi juga bukan sekedar jumlah 

yang ada pada obyek subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh 

karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu 

(Sugiyono, 2016) . Pada penelitian ini populasi yang diambil adalah 

pemilik UMKM rumah makan ayam geprek di Kota Semarang.  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2016). Penentuan sampel pada 

penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Purposive 

sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu 

(Sugiyono, 2016). 
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 Kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai berikut :  

1. Jenis usaha adalah rumah makan ayam geprek yang memiliki area 

tempat makan. 

2. Termasuk dalam UMKM yang kriterianya berdasarkan jumlah 

tenaga kerja menurut BPS, dimana dengan jumlah tenaga kerja 

ukuran mikro 1-4 tenaga kerja, ukuran kecil 5-9 tenaga kerja, dan 

ukuran menengah 20-99 tenaga kerja.  

3. Lama usaha diatas 1 tahun.  

Dari kriteria diatas diperoleh 22 UMKM rumah makan ayam geprek 

di Kota Semarang.  

3.3 Metode Pengumpulan Data  

3.3.1 Jenis dan Sumber Data  

Jenis data penelitian ini adalah data primer. Data primer 

merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data (Sugiyono, 2016). Data primer yang digunakan 

merupakan hasil kuesioner yang diisi oleh pemilik UMKM rumah 

makan ayam geprek di Kota Semarang. Data yang diperlukan 

adalah nama, usia, jenis kelamin, nama usaha, latar belakang 

pendidikan pemilik usaha rumah makan ayam geprek, dan jawaban 

responden mengenai orientasi kewirausahaan yang didapat melalui 

pertanyaan terbuka pada kuesioner. Sumber data didalam penelitian 

ini adalah pemilik UMKM rumah makan ayam geprek di Kota 

Semarang yang berjumlah 22 orang.  
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3.3.2 Alat dan Teknik Pengumpulan Data  

Alat yang digunakan dalam melakukan pengumpulan data 

pada penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner adalah teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya (Sugiyono, 2016). Kuesioner ini akan dibagikan 

kepada pemilik UMKM rumah makan ayam geprek di Kota 

Semarang. Kuesioner berisi pertanyaan-pertanyaan untuk 

mengetahui ada atau tidak orientasi kewirausahaan berdasarkan 

gender pada rumah makan ayam geprek yang ada di Kota 

Semarang.  

3.3.3 Skala Pengukuran Data 

Bentuk kuesioner yang diberikan kepada pemilik UMKM 

memenuhi pernyataan-pernyataan tipe skala likert. Skala likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang 

atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2016).  

Kuesioner ini memiliki 5 skala jawaban yaitu antara 1 (sangat 

tidak setuju) sampai 5 (sangat setuju). Pemberian skornya adalah 

sebagai berikut (Sugiyono, 2016):  

 SS (Sangat Setuju)  Skor = 5  

 S (Setuju)   Skor = 4  
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 N (Netral)   Skor = 3  

 TS (Tidak Setuju)  Skor = 2 

 STS (Sangat Tidak Setuju) Skor = 1 

3.3.4 Validitas dan Realibilitas Instrumen  

3.3.4.1 Uji Validitas  

Validitas adalah tingkat ketepatan alat ukur yang 

digunakan. Instrumen yang valid berarti menunjukkan alat 

ukur yang dipergunakan untuk mendapatkan atau mengukur 

data itu valid (Sugiyono, 2016). Valid berarti instrumen 

tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

seharusnya di ukur (Sugiyono, 2016).  

Uji validitas ini digunakan untuk mengukur sah, atau 

valid tidaknya suatu kuesioner (H. Imam Ghozali, 2006). 

Untuk mengukur validitas, digunakan teknik correlation 

product  moment dari Karl Pearson. Rumus yang digunakan 

adalah :  

                 
  ∑     ∑  ∑ 

√[   ∑    ∑   ][   ∑    ∑   ]
 

Keterangan :  

rxy = Koefisien korelasi antara variable X dan Y  
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N = Jumlah Subyek  

X = Skor dari tiap-tiap item  

Y = Jumlah dari skor item  

Bila rhitung > rtabel dengan α = 0,05 maka alat ukur 

tersebut dinyatakan valid, sebaliknya bila r hitung < r tabel maka 

alat ukur tersebut dinyatakan tidak valid. Perhitungan 

validitas ini menggunakan alat bantu SPSS.  

Berikut ini merupakan tabel hasil pengujian validitas 

untuk orientasi kewirausahaan.  

Tabel 3. 1 Hasil Uji Validitas 

 

No Item r tabel 
r 

hitung  
Hasil I 

r 

hitung  

Hasil 

II 

1 

Pemilik menjadi pusat 

dalam pengambil 

keputusan pada semua 

kegiatan yang berhubungan 

dengan usaha. 

0,423 0,460 Valid 0,437 Valid 

2 
Pemilik menjunjung 

kemandirian.  
0,423 0,375 

Tidak 

Valid 
    

3 

Pemilik mempunyai 

wewenang penuh dalam 

mengelola usaha untuk 

mencapai  tujuan 

perusahaan.  

0,423 0,470 Valid 0,437 Valid 

4 

Menciptakan produk ayam 

geprek dengan variasi rasa 

yang belum pernah 

diproduksi. 

0,423 0,434 Valid 0,507 Valid 
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5 

Memunculkan ide baru 

untuk mempromosikan 

ayam geprek dengan 

melihat tren.  

0,423 0,553 Valid 0,646 Valid 

6 
Melibatkan karyawan 

dalam kegiatan inovasi.  
0,423 0,167 

Tidak 

Valid 
    

7 
Melakukan eksperimen 

untuk mendukung ide baru.  
0,423 0,511 Valid 0,481 Valid 

8 

Mempunyai cadangan 

investasi untuk 

pengembangan produk. 

0,423 0,546 Valid 0,636 Valid 

9 

Mengeluarkan dana untuk 

membangun atau 

merenovasi rumah makan 

ayam geprek menjadi lebih 

baik.  

0,423 0,478 Valid 0,453 Valid 

10 

Berani memproduksi ayam 

geprek lebih dari yang 

ditargetkan untuk 

mengantisipasi adanya 

kenaikan permintaan 

konsumen.  

0,423 0,386 
Tidak 

Valid 
    

11 
Memasuki pasar baru yang 

berbeda.  
0,423 0,496 Valid 0,453 Valid 

12 

Memiliki produk ayam 

geprek dengan memberikan 

pilihan paket hemat (tidak 

hanya menjual ayam 

geprek dan nasi saja, 

namun juga memberikan 

pilihan paket hemat yaitu 

nasi, ayam geprek dan 

minum atau nasi, ayam 

geprek, tahu/tempe dan 

minum).  

0,423 0,312 
Tidak 

Valid 
    

13 

Melakukan kerjasama 

dengan perusahaan lain 

untuk mengembangkan 

sajian produk ayam geprek.  

0,423 0,517 Valid 0,554 Valid 
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14 

Pemilik memperkenalkan 

produk baru kepada 

konsumen dengan 

memberikan tawaran menu 

baru.  

0,423 0,571 Valid 0,565 Valid 

15 

Mempromosikan dan 

mendistribusikan produk 

melalui media iklan atau 

media sosial.  

0,423 0,540 Valid 0,534 Valid 

16 

Menyediakan kotak saran 

pada bagian kasir atau 

memberikan nomor telepon 

yang dapat dihubungi.  

0,423 0,527 Valid 0,495 Valid 

17 

Menjual produk ayam 

geprek dengan harga lebih 

murah daripada pesaing.  

0,423 0,152 
Tidak 

Valid 
    

18 

Pemilik mengikuti atau 

mencontoh teknik promosi 

dari pesaing lain yang 

berhasil.  

0,423 0,727 Valid 0,742 Valid 

19 

Pemilik meningkatkan 

layanan dan kapasitas 

produksi.  

0,423 0,296 
Tidak 

Valid 
0,466 Valid 

20 

Pemilik mampu bertahan 

dalam pasar dengan 

menjaga kualitas dan 

kebersihan produk ayam 

geprek.  

0,423 0,513 Valid 0,616 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah (2018)  

3.3.4.2 Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas merupakan tingkat konsistensi suatu alat 

ukur (kuesioner). Suatu kuesioner dikatakan reliabel bila dalam 

pengukuran yang dilakukan berulang-ulang dapat memberikan 

hasil yang sama/konsisten dari waktu ke waktu (H. Imam Ghozali, 

2006). Dalam penelitian ini teknik mencari reliabilitas 
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menggunakan rumus Cronchbach Alpha dengan menggunakan 

program SPSS.  

Rumus yang digunakan adalah :  

   r 11 = [
 

     
] [  

∑  
 
 

 
 
 

]  

 Keterangan :  

r11 = Koefisien reliabilitas instrument (cronbach alpha)   

∑ 
 
 
  = Varians skor soal ke-i atau skor tiap-tiap item  

k  = Banyaknya butir soal  

 
 
 
  = Varians skor total  

Menurut Nunnally, 1960 dalam buku SPSS (H. Imam 

Ghozali, 2006), suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika 

memberikan nilai cronbach alpha > 0,60.  

3.4 Alat Analisis Data 

3.4.1 Analisis Deskriptif  

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif 

adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan 

cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 
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terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 

2016).  

Dalam menentukan kategori variabel, analisis deskriptif 

menggunakan rentang skala yang diperoleh dengan cara 

pengurangan nilai terbesar dengan nilai terkecil dan selanjutnya 

dibagi dengan kategori skor jawaban.  

Analisis mengenai tanggapan atau jawaban responden 

tentang kuesioner penelitian dengan menggunakan rumus : 

   
                             

 
 

   
    

 
  

RS = 2 

Keterangan :  

5 : skala tertinggi  

1 : skala terendah 

m : skala kategori (tinggi / rendah)  
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Tabel 3. 2 Tabel Kategori Rantang Skala 

Rentang 

Skala  

Kategori 

Otonomi Inovatif 

Kemampuan 

Mengambil 

Resiko 

Proaktif 

Agresivitas 

Dalam 

Bersaing 

0,99 - 2,99 Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah 

3,00 - 5,00 Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi 

 

3.4.2 Analisis Inferensial  

Untuk menguji hipotesis penelitian dengan menggunakan 

uji independent sample t-test (H. Imam Ghozali, 2006). Langkah-

langkahnya adalah sebagai berikut :  

1. Bila hasil levene’s test menunjukkan signifikansi α > 0,05; 

maka uji independent sample t-test menggunakan equal 

variances assumed. Bila hasil levene’s test menunjukkan 

signifikansi α < 0,05; maka uji independent sample t-test 

menggunakan equal variances not assumed. 

2. Menguji hipotesis penelitian dengan independent sample t-

test dengan melihat signifikansi α. Bila signifikansi α > 0,05; 

maka Ha ditolak. Bila signifikansi α < 0,05; maka Ha 

diterima.  

 

 

 


