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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Obyek Penelitian dan Lokasi Penelitian 

Obyek dalam penelitian ini adalah para mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Katolik Soegijopranoto Semarang dengan mengambil lokasi di 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk 

peristiwa, hal atau orang yang memiliki karakteristik yang serupa yang menjadi 

pusat perhatian seorang peneliti, karena itu dipandang sebagai sebuah semesta 

penelitian (Arikunto, 2007). Dalam penelitian ini populasinya adalah jumlah 

keseluruhan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang yang pernah mengambil mata kuliah kewirausahaan angkatan 2014 

sebesar 229 mahasiswa. 

Sampel adalah bagian kecil dari suatu populasi yang karakteristiknya akan 

diselidiki dan dianggap dapat mewakili dari keseluruhan populasi. Untuk 

memberikan hasil yang akurat, maka jumlah sampel yang diambil dengan 

menggunakan rumus Slovin (Umar, 2012): 

   N 

 1 + Ne
2
                             

Keterangan :   

n     = Jumlah sampel 

N = Jumlah populasi 

Ne
2     

= Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel 

yang masih dapat ditolerir (10 %). 

 

 

 

n = 
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Besarnya populasi diketahui sebesar 229 orang. Jadi besarnya sampel yang 

digunakan adalah: 

229             

            

229 x 0,1
2 

+ 1        

 

229      

3,29 

 

Berdasarkan perhitungan di atas, maka jumlah sampel minimal yang 

diambil dalam penelitian adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang yang pernah mengambil mata kuliah kewirausahaan 

angkatan 2014 sebesar 70 orang. 

Teknik sampling dalam penelitian ini adalah Aksidental Sampling, yaitu 

teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara 

kebetulan bertemu dengan peneliti dan dapat digunakan sebagai sampel, bila 

dipandang orang yang ditemui itu cocok sebagai sumber data.. (Sugiyono, 2012).  

Dalam hal ini adalah mahasiswa Fakutas Ekonomi Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang yang kebetulan pernah mengambil mata kuliah 

kewirausahaan angkatan 2014. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini akan dijelaskan jenis dan sumber yang diperoleh dari hasil 

penelitian: 

3.3.1.1 Jenis Data 

Data yang saya gunakan adalah data subyek. Menurut Sugiyono (2012) 

mengemukakan bahwa data subyek merupakan jenis data penelitian yang berupa 

opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang 

yang menjadi subyek penelitian. Data yang digunakan adalah dari hasil jawaban 

responden atas pertanyaan yang diajukan dalam wawancara, baik secara lisan 

maupun tertulis kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Katolik 

=  69,6     

        229 

 

(229) x (0,01) + 1 

n = 70 
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Soegijopranoto Semarang yang pernah mengambil mata kuliah kewirausahaan 

angkatan 2014. 

3.3.1.2 Sumber Data 

Data mempunyai sifat memberikan gambaran tentang suatu masalah. 

Dalam penelitian ini data yang diperlukan seperti dijelaskan oleh Sugiyono 

(2012:225) sebagai berikut : 

a. Data primer yaitu data yang dikumpulkan melalui penelitian yang diperoleh 

secara langsung dari sumber aslinya. Data primer diperoleh dari dari 

kuesioner yaitu melalui penyebaran kuesioner kepada mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Universitas Katolik Soegijopranoto Semarang yang pernah 

mengambil mata kuliah kewirausahaan angkatan 2014 yang menjawab 

pertanyaan. 

b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung terkait 

dengan hasil penelitian. Adapun data sekunder diperoleh berupa: 

1. Jurnal, diperoleh dari beberapa penelitian terdahulu guna mendukung 

penelitian 

2. Literatur berupa beberapa referensi dari beberapa buku dalam mendukung 

penelitian 

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kuesioner 

Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang mencakup semua pernyataan dan 

pertanyaan yang akan digunakan untuk mendapatkan data (Arikunto, 2007). 

Kuesioner diberikan kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Katolik 

Soegijopranoto Semarang yang pernah mengambil mata kuliah kewirausahaan 

angkatan 2014. Skala dalam penyusunan kuisoner 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) netral, (4) 

setuju, (5) sangat setuju (Ghozali, 2011 : 47)   
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b. Studi kepustakaan 

Pengumpulan data yang berasal dari beberapa literatur serta bacaan lain yang 

mendukung penelitian ini. Studi kepustakaan dalam penelitian digunakan 

untuk mendukung penelitian. 

3.3.3 Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.3.3.1 Uji Validitas 

Uji validitas (uji kesahihan) adalah  alat yang digunakan untuk mengukur 

valid atau tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan 

pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

(Ghozali, 2013). Suatu instrumen dapat dinyatakan valid, jika instrumen tersebut 

mampu mengukur apa yang hendak diungkapkannya dalam penelitian. Dalam 

penelitian ini, validitas diuji menggunakan analisis faktor, yaitu suatu item 

dinyatakan valid jika mempunyai loading faktor lebih besar dari 0,4, dan 

mempunyai kecukupan sample (KMO) > 0,5 (Ghozali, 2013).  

3.3.3.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah alat uji untuk mengukur kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel (Ghozali, 2013). Apabila suatu alat ukur memberikan hasil 

yang stabil, maka disebut alat ukur itu handal. Hasil ukur itu diterjemahkan 

dengan koefisien keandalan yaitu derajat kemampuan alat ukur mengukur 

perbedaan-perbedaan individu yang ada.  Keandalan itu perlu, sebab data yang 

tidak andal atau bias tidak dapat diolah lebih lanjut karena akan menghasilkan 

kesimpulan yang bias. Pengukuran dilakukan sekali dan reliabilitas dengan uji 

statistik Cronbach Alpha ( ).Kaidah pengambilan keputusan (Nunnaly (1967) 

dalam Ghozali (2013) yaitu jika reliabilitas alpha melebihi angka 0,7 maka 

variabel tersebut berstatus reliabel. 
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3.4. Analisis Data 

3.4.1. Alat Analisis Data 

3.4.1.1.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. Dalam 

penelitian ini tanggapan responden terhadap masing-masing variabel penelitian, 

dikelompokan dalam satu katagori skor dengan menggunakan rentang skala 

dengan rumus sebagai berikut (Umar, 2012) 

  TT-TR 

RS  = 

  Skala 

Keterangan : 

RS = Rentang Skala 

TR = Skor terendah   

TT = Skor tertinggi 

Tabel 3.1 

Rentang Skala Variabel Penelitian 

No Skala Kategori Keterangan 

1 1 – 2,3 Rendah Kondisi variabel yang masih rendah 

atau kecil dimiliki olah variabel 

penelitian 

2 2,34 – 3,67 Sedang Kondisi variabel yang sedang atau 

cukup dimiliki olah variabel penelitian 

3 3,68 – 5 Tinggi Kondisi variabel yang tinggi atau baik 

dimiliki olah variabel penelitian 

Sumber : data yang diolah, 2018 

 

Keterangan : 

Skor tertinggi = 5 

Skor terendah = 1 

5 – 1     =   1,3 

   3 

Jadi Rentang Skala = 1,3 
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3.4.1.2.Regresi Linier Berganda 

Analisis ini digunakan untuk mencari persamaan regresi atau pengaruh 

antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun persamaan dari path 

analysis sebagai berikut (Ghozali, 2011) : 

Y : β 1X1 + β 2X2 + β3X3    

Keterangan : 

Y :  Intensi kewirausahaan 

X1 :  Pendidikan kewirausahaan 

X2 :  Self Efficacy 

X3 :  Locus of control 

β : Koefisien regresi 

3.4.2. Pengujian Hipotesis 

3.4.2.1.Uji t Test 

Uji t Test merupakan uji partial yang untuk mengetahui masing-masing 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Untuk menentukan pengujian, maka 

kriteria pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut : 

a. Jika nilai signifikansinya < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya 

ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Dengan 

demikian hipotesis diterima / terbukti. 

b. Jika nilai signifikansinya > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya 

tidak ada pengaruh antara bebas secara parsial terhadap variabel terikat. 

Dengan demikian hipotesis diterima / tidak terbukti. 

a. Ho1 : β1 = 0, artinya Pendidikan Kewirausahaan tidak 

berpengaruh terhadap Intensi Berwirausaha. 

Ha1 : β1 > 0, artinya Pendidikan Kewirausahaan berpengaruh   

positif terhadap Intensi Berwirausaha. 

b. Ho2 : β2  = 0, artinya Self Efficacy tidak berpengaruh  terhadap 

Intensi Berwirausaha 
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Ha2 : β2  > 0, artinya Self Efficacy berpengaruh positif terhadap 

Intensi Berwirausaha. 

c. Ho3 : β3 = 0, artinya Locus of control tidak berpengaruh  

terhadap Intensi Berwirausaha. 

Ha3 : β3>0, artinya Locus of control berpengaruh positif 

terhadap Intensi Berwirausaha. 

3.4.2.2.Uji  F Test 

Uji F digunakan untuk menentukan pengujian pada variabel independen 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen, maka berikut 

langkah-langkah pengujiannya  

a. Menentukan hipotesis 

Ho: b1=b2=b3 = 0 Tidak terdapat pengaruh secara simultan antara variabel 

bebas terhadap variabel terikat 

Ha: b1 ≠b2≠b3≠ 0 Terdapat pengaruh secara simultan antara variabel bebas 

terhadap variabel terikat 

b. Kriteria Keputusan 

1. Jika nilai signifikansinya ≤ 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya 

ada pengaruh antara secara bersama-sama variabel independen 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

2. Jika nilai signifikansinya > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya 

tidak ada pengaruh antara secara bersama-sama variabel independen 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

3.4.2.3.Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi berfungsi mengukur seberapa jauh kemampuan 

dalam menerangkan  variabe dependen. Dalam hal ini adalah untuk mengetahui 

seberapa besar variable intensi kewirausahaan dan mampu dijelaskan oleh 

variable independen, seperti pendidikan kewirausahaan, self efficacy dan locus of 

control. Untuk mengetahui besarnya nilai koefisien determinasi ditunjukkan oleh 

nilai Adjusted R Square, dengan pertimbangan agar data tidak bias terhadap 
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jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Artinya bahwa 

setiap penambahan satu variabel independen, maka Adjusted R Square pasti 

meningkat jika variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel dependen, sehingga banyak peneliti untuk menggunakan nilai Adjusted R 

Square pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik (Ghozali, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


