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           BAB III 

                                       METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Dan Lokasi Penelitian 

 Objek pada penelitian ini adalah pemilik Usaha Mikro Makanan atau 

minuman yang minimal sudah berlangsung selama 2 tahun di daerah Semarang. 

Penelitian ini berlokasi di Kota Semarang, tepatnya di tempat-tempat kuliner yang 

ada di Semarang. 

3.2 Populasi, Sampel Dan Teknik Sampling 

 Populasi pada penelitian ini ialah entrepreneur yang memiliki usaha di 

bidang makanan dan minuman di Semarang. Jumlah UKM secara keseluruhan di 

semarang sekitar 14.000 makanan dan minuman termasuk didalamnya. Jumlah 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 30 responden, dikarenakan 

standart minimal dari pengambilan sampel yaitu 30. Dari 30 Responden tersebut 

terdapat Kriteria dalam pengambilan sample nya yaitu, Maksimal Asset dari 

Usaha tersebut 50 juta dan maksimal omset 300 juta Dan Usaha tersebut minimal 

sudah harus berlangsung selama 2 tahun. Teknik pengambilan sample yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, dimana pengambilan 

sampel sumber data didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu. 

(Sugiyono, 2013 didalam Thesman dan Ardianti, 2014) 

 

3.3 Sumber Dan Jenis Data 

Sumber data yang diperoleh oleh peneliti ada 2, yaitu sumber data primer 

dan sumber data sekunder.Sumber data primer diperoleh dari penyebaran 

kuesioner terhadap pemilik usaha makanan dan minuman yang berada di wilayah 

Semarang. Sedangkan Sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku atau jurnal 

atau artikel yang berkaitan tentang motivasi berwirausaha dan kinerja bisnis yang 

digunakan di landasan teori, maupun latar belakang masalah. Selanjutnya hasil 



 

22 
 

yang diperoleh untuk masing-masing variabel akan dihitung dengan skala likert. 

Untuk daftar pertanyaan terbuka berisi pertanyaan yang jawabannya berupa 

pendapat yang disampaikan oleh responden. 

1). Jawaban sangat setuju diberi score 5 

2). Jawaban setuju diberi score 4 

3). Jawaban ragu-ragu diberi score 3 

4). Jawaban tidak setuju diberi score 2 

5). Jawaban sangat tidak  setuju diberi score 1 

3.4.1 Uji Validitas. 

Validitas menurut Azwar (2013) adalah tentang sejauh mana keakuratan 

suatu tes. Apabila suatu tes dinyatakan memiliki validitas yang tinggi, berarti tes 

tersebut memiliki keakuratan yang tinggi pula. Validitas dapat diartikan pula 

sebagai kemampuan suatu alat tes dalam mencapai tujuan pengetesan atau 

pengukuran (Azwar, 2013)  

Teknik yang digunakan untuk menguji validitas kuesioner adalah 

berdasarkan Rumus Koefisien Product Moment Pearson,yaitu : 

( ) ( )

( )( ) ( )( )2222 YYNXXN

YXXYN
rXY

−•−

−
=  

Dimana : 

rxy :  koefisien Korelasi Product Moment  

X    :  nilai dari item ( pertanyaan)  

Y    :  nilai dari total item  

N    :  banyaknya responden atau sampel penelitian (Azwar, 2013)  

 

Perhitungan ini akan dilakukan dengan bantuan komputer program SPSS 

(Statistical Package for Social Science). Untuk menentukan nomor-nomor item 

yang valid dan yang gugur, perlu dikonsultasikan dengan tabel r product moment. 

Kriteria penilaian uji validitas, adalah: 
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1. Apabila r hitung > r tabel (pada taraf signifikansi 5%), maka dapat 

dikatakan item kuesioner tersebut valid. 

2. Apabila r hitung < r tabel (pada taraf signifikansi 5%), maka dapat 

dikatakan item kuesioner tersebut tidak valid. 

 

           Tabel 3.4.1.1 Validitas Motivasi Berwirausaha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber : Data Primer Yang diolah, 2018 

 Corrected 

Item-Total 

Correlation Keterangan 

x1.1 .807 Valid 

x1.2 .868 Valid 

x1.3 .620 Valid 

x1.4 .828 Valid 

x1.5 .826 Valid 

x1.6 .444 Valid 

x1.7 .505 Valid 

x1.8 .345 Valid 

x1.9 .441 Valid 

x1.10 .548 Valid 

x1.11 .898 Valid 

x1.12 .845 Valid 
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  Tabel 3.4.1.2 Validitas Kinerja Bisnis 

 

 

 

 

 

 

   

    Sumber : Data Primer Yang diolah, 2018 

3.4.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menjelaskan sejauh mana suatu proses pengukuran dapat 

dipercaya. Suatu pengukuran dikatakan memiliki reliabilitas yang baik apabila 

dalam beberapa kali pengukuran terhadap kelompok subjek diperoleh hasil yang 

sama (Azwar, 2013). Hasil pengukuran dapat dipercaya atau reliabel hanya 

apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek 

yang sama diperoleh hasil yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri 

subjek memang belum berubah (Azwar, 2013).  

Cara yang digunakan untuk menguji reliabilitas kuesioner adalah dengan 

menggunakan Rumus Koefisien Cronbach Alpha: (Azwar 2013) 

( )rrk

kr

−+
=

1


  

Dimana : 

 Corrected 

Item-Total 

Correlation Keterangan 

y1.1 .848 Valid 

y1.2 .697 Valid 

y1.3 .750 Valid 

y1.4 .648 Valid 

y1.5 .784 Valid 

y1.6 .492 Valid 
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 = Koefisien Cronbach Alpha 

k = Jumlah item valid 

r = Rerata korelasi antar item 

1 = Konstanta 

 

Pengujian reliabilitas terhadap seluruh item atau pertanyaan pada 

penelitian ini akan menggunakan rumus koefisien Cronbach Alpha. Nilai 

Cronbach Alpha pada penelitian ini akan digunakan nilai 0.6 dengan asumsi 

bahwa daftar pertanyaan yang diuji akan dikatakan reliabel bila nilai Cronbach 

Alpha ≥ 0.6 (Nunally, 1996 dalam Ghozali, 2011). 

 

 Tabel 3.4.2.1 Uji Reliabilitas Motivasi Berwirausaha 

 

 

 

 

 

 

  Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 

 Tabel 3.4.2.2 Uji Reliabilitas Kinerja Bisnis 

 

 

 

 

 

   Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 

3.5 Alat Analisis Data 

 Analisis data adalah mengolah data menjadi informasi, sehingga 

karakteristik atas sifat sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan 

bermanfaat untuk menjawab masalah masalah yang berkaitan dengan kegiatan 

Variabel Cronbach's 

Alpha 

Keterangan 

Motivasi 

Berwirausaha 
.917 

Reliabel 

  

Variabel Cronbach's 

Alpha 

Keteranga

n 

Kinerja Bisnis .877 Reliabel 
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penelitian (Muhidin dan Abdurrahman, 2007 : 52, Didalam Leonadi 2013). 

Kegiatan analisis data adalah  mengelompokan data berdasarkan variable dan 

jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variable dan seluruh responden, 

menyajikan data tiap variable yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menguji 

hipotesis kerja.  Alat analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif, dimana 

dapat mengetahui fenomena hubungan antara entrepreneurial motiviation terhadap 

kinerja bisnis dengan menggunakan model matematis atau angka, selain itu 

peneliti juga menggunakan pendekatan deskriptif supaya dapat memberikan 

gambaran yang jelas akan hasil hubungan dari entrepreneurial motivation terhadap 

kinerja bisnis UMKM makanan dan minuman di kota Semarang. 

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistic yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi ( Sugiyono, 2004 Didalam(Fanuel 2016) 

Rumusan Untuk Menentukan Skala : 

Kategori

TerendahSkor  - TertinggiSkor 
  Skala =  

3

1 - 5
  Skala =

 

Interval kelas = 1,33 

Kategori = 

1 – 2,3  Rendah 

2,4 – 3,7 Sedang 

3,8 – 5  Tinggi 
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3.5.2 Uji Chi Square 

Uji Chi Square Adalah Salah satu jenis uji komparatif non parametris yang 

dilakukan pada 2 variable.Uji Chi Square dapat ditemukan di SPSS di kolom 

crosstabs.Jenis data yang digunakan pada Chisquare haruslah data frekuensi 

bukan data yang berbentuk rasio ataupun skala. 

Langkah-Langkah Dalam Analasis Data Menggunakan ChiSquare : 

1. Hasil Dari Pembagian kuesioner kepada 30 Responden UMKM Makanan Dan 

Minuman Di Kota Semarang dipilah-pilah Dan Dikategorikan Sesuai Hasil, 

terdapat 3 Kategori Yaitu Tinggi, Sedang Dan Rendah.Yang diberikan Kategori 

kedua Variable, yaitu Motivasi Berwirausaha dan Kinerja Bisnis.Jadi kita bisa 

mengetahui dari tiap Responden memiliki Tingkat Motivasi Berwirausaha Yang 

Tinggi, sedang atau rendah dan juga kita bisa mengetahui Apakah Kinerja Bisnis 

yang dimiliki oleh Responden tergolong Tinggi, Sedang atau Rendah.Cara 

menentukan kategorinya adalah dengan dilihat dari Rata-Rata jawaban di 

kuesionernya. 

2. Setelah Peneliti Memperoleh data dari kuesioner, kemudian data di masukan 

kedalam Microsoft Excel Dan Diberikan Coding, Untuk Variabel Motivasi 

Berwirausaha Jika tingkat motivasi tinggi maka diberikan Kode 1, Sedang 

diberikan Kode 2, Rendah Diberikan Kode 3.  Begitu juga dengan Variabel 

Kinerja Bisnis. 

3. Setelah Data di Microsoft Excel Sudah di Coding dan Dikategorikan, baru 

Masuk Ke SPSS Dan Data di Excel DiCopy dan Dimasukan Ke SPSS lalu di Olah 

Dan Di Analisis Menggunakan Crosstabs, kemudian Pilihan Yang Chisquare 

 

 

 


