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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Objek Penelitian 

Lokasi penelitian di Kota Semarang. Sedangkan objek penelitian ini 

adalah segala informasi terkait minat, motivasi, dukungan keluarga, sumber daya 

keuangan, teknologi informasi dan keputusan wanita menjadi entrepreneur yang 

berasal dari narasumber (wanita entrepreneur yang menjadi binaan Dinas 

Koperasi dan UMKM Kota Semarang). 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah kelompok subyek yang hendak digeneralisasikan oleh 

hasil penelitian (Azwar, 1998). Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono, 2010). Populasi dalam penelitian ini adalah wanita entrepreneur 

binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang yang masih aktif dalam 

menjalankan usahanya sebanyak 80 orang. 

Sampel adalah sebagian dari populasi (Azwar, 1998). Supaya sampel 

representatif populasi maka jumlah sampel dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut (Arikunto, 2010): 
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n = 
2)(1 moeN

N


 

Keterangan: 

n :  Jumlah sampel 

N : Jumlah populasi 

moe :  Margin of error maximum, yaitu tingkat kesalahan maksimum yang 

masih dapat ditoleransi (ditentukan 10%) 

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang (2018) 

tercatat jumlah wanita entrepreneur binaan Dinas Koperasi dan UMKM, serta 

aktif sebanyak 80 orang,  karena itu jumlah sampel untuk penelitian dengan moe 

sebesar 10% adalah: 

n =  

n = 44,4 

Hasil perhitungan diperoleh sampel 44,4 yang dibulatkan menjadi 45. Jadi 

jumlah sampel penelitian adalah 45 orang wanita entrepreneur binaan Dinas 

Koperasi dan UMKM yang masih aktif menjalankan usahanya. 

 

3.3 Teknik Sampling 

Sampel penelitian supaya representatif populasi, maka sampel diperoleh 

dengan menggunakan teknik sampling tertentu, yaitu convinience sampling. 

Menurut Sugiyono (2010), convinience sampling adalah pengambilan sampel 

didasarkan pada ketersediaan elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya.  
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3.4 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer. Data 

primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, baik dari individu 

maupun perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner 

dengan tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan (Sugiyono, 2010). Peneliti dalam 

penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan cara menyebarkan 

kuesioner penelitian kepada responden untuk mendapatkan data penelitian untuk 

variabel keputusan menjadi entrepreneur, minat berwirausaha, motivasi 

berwirausaha, dukungan keluarga, sumber daya keuangan, dan penggunaan 

teknologi informasi. Data penelitian tersebut berupa data kuantitatif. 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa kuesioner, 

yaitu daftar pertanyaan yang harus dijawab atau daftar isian yang harus diisi oleh 

responden (Sugiyono, 2010). Kuesioner yang digunakan untuk mengukur 

keputusan wanita menjadi entrepreneur, minat, motivasi, dukungan keluarga, 

sumber daya keuangan dan teknologi informasi. 

 

3.6 Skala Pengukuran 

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert. 

Menurut Azwar (1998), skala Likert berhubungan dengan pertanyaan tentang 

sikap seseorang terhadap sesuatu. Responden diminta mengisi pertanyaan dalam 

skala ordinal berbentuk verbal dalam jumlah kategori tertentu, yaitu Sangat Setuju 
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(SS) = skor 5, Setuju (S) = 4, Netral (N) = 3, Tidak Setuju (TS) = 2 dan Sangat 

Tidak Setuju (STS) = 1. 

 

3.7 Metode Analisis Data 

3.7.1 Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.7.1.1 Validitas 

Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana 

ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya 

(Ghozali, 2013). Dengan demikian suatu tes atau instrumen pengukuran dapat 

dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila menghasilkan data yang 

relevan dengan tujuan pengukuran dan harus memberikan gambaran yang cermat 

mengenai data tersebut. 

Pada penelitian ini uji validitas dilakukan dengan menggunakan analisis 

korelasi product moment, yaitu korelasi antara skor item dengan skor item total 

(Ghozali, 2013). Dasar pengambilan keputusan suatu item valid adalah nilai r 

hitung positif dan lebih dari r tabel. r tabel diperoleh dengan cara degree of 

freedom (df) dan tingkat signifikansi 5% pada 1-tailed. Nilai df diperoleh dengan 

rumus: df = N-2, dimana N adalah jumlah subjek penelitian. Penelitian ini 

menggunakan sampel sebanyak 45 orang sehingga r tabelnya adalah 0,248 (n=45; 

α=5%, 1-tailed). Untuk perhitungan validitas ini sendiri menggunakan bantuan 

komputer program SPSS versi 23.00 for Windows dan memberikan hasil sebagai 

berikut: 
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1. Keputusan Menjadi Wanita Entrepreneur 

Perhitungan validitas untuk Kuesioner Keputusan Menjadi Wanita 

Entrepreneur, semua item memiliki nilai r hitung > r tabel, yang berarti semua 

item tersebut benar-benar indikator dari keputusan menjadi wanita 

entrepreneur.  

Tabel 3.1 

Hasil Uji Validitas Keputusan Menjadi Wanita Entrepreneur 

 

No Item r hitung r tabel Keterangan 

y1 0,261 0,248 Item Valid 

y2 0,395 0,248 Item Valid 

y3 0,465 0,248 Item Valid 

y4 0,576 0,248 Item Valid 

Sumber: Data primer yang diolah (2019) 

2. Minat Berwirausaha 

Perhitungan validitas untuk Kuesioner Minat Berwirausaha sebanyak 

tiga kali untuk diperoleh semua item valid. Pada perhitungan pertama, jumlah 

item awal sebanyak enam item dan gugur satu (x1.6) sehingga item valid 

sebanyak lima. Perhitungan kedua, jumlah item awal sebanyak lima dan gugur 

satu (x1.3) sehingga item valid sebanyak empat. Pada perhitungan ketiga, 

jumlah item awal sebanyak empat dan semuanya valid. Hal ini berarti keempat 

item tersebut (x1.1, x1.2, x1.4, dan x1.5) merupakan benar-benar indikator dari 

minat berwirausaha. 
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Tabel 3.2 

Hasil Uji Validitas Minat Berwirausaha 

 

No Item r hitung (perhitungan ke-) r tabel Keterangan 

1 2 3 

x1.1 0,308 0,335 0,468 0,248 Item Valid 

x1.2 0,815 0,831 0,668 0,248 Item Valid 

x1.3 0,267 0,237  0,248 Item Gugur 

x1.4 0,326 0,358 0,541 0,248 Item Valid 

x1.5 0,676 0,690 0,559 0,248 Item Valid 

x1.6 0,029   0,248 Item Gugur  

Sumber: Data primer yang diolah (2019) 

3. Motivasi Berwirausaha 

Perhitungan validitas untuk Kuesioner Motivasi Berwirausaha, semua 

item memiliki nilai r hitung > r tabel, yang berarti semua item tersebut benar-

benar indikator dari motivasi berwirausaha.  

Tabel 3.3 

Hasil Uji Validitas Motivasi Berwirausaha 

 

No Item r hitung r tabel Keterangan 

x2.1 0,565 0,248 Item Valid 

x2.2 0,759 0,248 Item Valid 

x2.3 0,879 0,248 Item Valid 

x2.4 0,805 0,248 Item Valid 

x2.5 0,838 0,248 Item Valid 

Sumber: Data primer yang diolah (2019) 

4. Dukungan Keluarga 

Perhitungan validitas untuk Kuesioner Dukungan Keluarga sebanyak 

dua kali untuk diperoleh semua item valid. Pada perhitungan pertama, jumlah 

item awal sebanyak sembilan item dan gugur dua (x3.1 dan x3.3) sehingga 

item valid sebanyak tujuh. Pada perhitungan kedua, jumlah item awal sebanyak 

tujuh dan semuanya valid. Hal ini berarti ketujuh item tersebut (x3.2, x3.4, x.5, 
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x3.6, x3.7, x3.8 dan x3.9) merupakan benar-benar indikator dari dukungan 

keluarga. 

Tabel 3.4 

Hasil Uji Validitas Dukungan Keluarga 

 

No Item r hitung (perhitungan ke-) r tabel Keterangan 

1 2 

x3.1 0,094  0,248 Item Gugur 

x3.2 0,829 0,765 0,248 Item Valid 

x3.3 0,090  0,248 Item Gugur 

x3.4 0,741 0,658 0,248 Item Gugur  

x3.5 0,911 0,944 0,248 Item Valid 

x3.6 0,899 0,945 0,248 Item Valid 

x3.7 0,888 0,936 0,248 Item Valid 

x3.8 0,799 0,869 0,248 Item Valid 

x3.9 0,958 0,952 0,248 Item Valid 

Sumber: Data primer yang diolah (2019) 

5. Sumber Daya Keuangan 

Perhitungan validitas untuk Kuesioner Sumber Daya Keuangan 

sebanyak dua kali untuk diperoleh semua item valid. Pada perhitungan 

pertama, jumlah item awal sebanyak lima item dan gugur dua (x4.3 dan x4.4) 

sehingga item valid sebanyak tiga. Pada perhitungan kedua, jumlah item awal 

sebanyak tiga dan semuanya valid. Hal ini berarti ketiga item tersebut (x4.3 

dan x4.4) merupakan benar-benar indikator dari sumber daya keuangan. 

Tabel 3.5 

Hasil Uji Validitas Sumber Daya Keuangan 

 

No Item r hitung (perhitungan ke-) r tabel Keterangan 

1 2 

x4.1 0,419 0,751 0,248 Item Valid 

x4.2 0,317 0,549 0,248 Item Valid 

x4.3 0,191  0,248 Item Gugur 

x4.4 0,169  0,248 Item Gugur  

x4.5 0,712 0,800 0,248 Item Valid 

Sumber: Data primer yang diolah (2019) 
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6. Penggunaan Teknologi Informasi 

Perhitungan validitas untuk Kuesioner Penggunaan Teknologi 

Informasi, semua item memiliki nilai r hitung > r tabel, yang berarti semua 

item tersebut benar-benar indikator dari penggunaan teknologi informasi.  

Tabel 3.6 

Hasil Uji Validitas Penggunaan Teknologi Informasi 

 

No Item r hitung r tabel Keterangan 

x5.1 0,458 0,248 Item Valid 

x5.2 0,646 0,248 Item Valid 

x5.3 0,733 0,248 Item Valid 

x5.4 0,466 0,248 Item Valid 

x5.5 0,407 0,248 Item Valid 

x5.6 0,549 0,248 Item Valid 

Sumber: Data primer yang diolah (2019) 

 

3.7.1.2 Uji Reliabilitas 

Menurut Ghozali (2013) reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu 

pengukuran dapat dipercaya dan dapat memberikan hasil yang relatif tidak 

berbeda apabila dilakukan kembali kepada subyek yang sama. Pada penelitian ini 

digunakan teknik perhitungan reliabilitas koefisien Alpha Cronbach, dengan 

alasan perhitungan dengan teknik ini akan memberikan harga yang lebih kecil 

atau sama besar dengan reliabilitas yang sebenarnya (Ghozali, 2013). Jadi ada 

kemungkinan dengan menggunakan teknik ini akan lebih cermat karena dapat 

mendeteksi hasil yang sebenarnya. Menurut Nunnally (Ghozali, 2013), suatu 

konstruk atau variabel dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai Alpha Cronbach  

> 0,600. Oleh karena itu, pada penelitian ini variabel dinyatakan reliabel apabila 

memiliki nilai Alpha Cronbach > 0,600. Perhitungan reliabilitas ini sendiri 
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menggunakan bantuan komputer program SPSS versi 23.00 for Windows dan 

memberikan hasil sebagai berikut: 

1. Keputusan Wanita Menjadi Entrepreneur 

Perhitungan reliabilitas untuk Kuesioner Keputusan Wanita Menjadi 

Entrepreneur diperoleh nilai α Cronbach sebesar 0,637. Hasil ini menunjukkan 

bahwa nilai α>0,600 yang berarti Kuesioner Penggunaan Teknologi Informasi 

reliabel, yang artinya kuesioner tersebut benar-benar konsisten dalam 

menjalankan fungsi ukurnya. 

2. Minat Berwirausaha 

Hasil uji reliabilitas Kuesioner Minat Berwirausaha secara berturut-turut 

sebagai berikut: pada perhitungan yang pertama dengan item sebanyak enam 

diperoleh nilai α Cronbach sebesar 0,645. Pada perhitungan yang kedua 

dengan item sebanyak lima diperoleh nilai α Cronbach sebesar 0,690. Pada 

perhitungan yang ketiga dengan item sebanyak empat diperoleh nilai α 

Cronbach sebesar 0,745. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai α>0,600 yang 

berarti Kuesioner Minat Berwirausaha reliabel, yang artinya kuesioner tersebut 

benar-benar konsisten dalam menjalankan fungsi ukurnya. 

3. Motivasi Berwirausaha 

Perhitungan reliabilitas untuk Kuesioner Motivasi Berwirausaha diperoleh nilai 

α Cronbach sebesar 0,894. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai α>0,600 yang 

berarti Kuesioner Motivasi Berwirausaha reliabel, yang artinya kuesioner 

tersebut benar-benar konsisten dalam menjalankan fungsi ukurnya. 
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4. Dukungan Keluarga 

Hasil uji reliabilitas Kuesioner Dukungan Kelurga secara berturut-turut sebagai 

berikut: pada perhitungan yang pertama dengan item sebanyak sembilan 

diperoleh nilai α Cronbach sebesar 0,904. Pada perhitungan yang kedua 

dengan item sebanyak tujuh diperoleh nilai α Cronbach sebesar 0,949. Hasil 

ini menunjukkan bahwa nilai α>0,600 yang berarti Kuesioner Dukungan 

Keluarga reliabel, yang artinya kuesioner tersebut benar-benar konsisten dalam 

menjalankan fungsi ukurnya. 

5. Sumber Daya Keuangan 

Hasil uji reliabilitas Kuesioner Sumber Daya Keuangan secara berturut-turut 

sebagai berikut: pada perhitungan yang pertama dengan item sebanyak lima 

diperoleh nilai α Cronbach sebesar 0,597. Pada perhitungan yang kedua 

dengan item sebanyak tiga diperoleh nilai α Cronbach sebesar 0,830. Hasil ini 

menunjukkan bahwa nilai α>0,600 yang berarti Kuesioner Sumber Daya 

Keuangan reliabel, yang artinya kuesioner tersebut benar-benar konsisten 

dalam menjalankan fungsi ukurnya. 

6. Penggunaan Teknologi Informasi 

Perhitungan reliabilitas untuk Kuesioner Penggunaan Teknologi Informasi 

diperoleh nilai α Cronbach sebesar 0,781. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai 

α>0,600 yang berarti Kuesioner Penggunaan Teknologi Informasi reliabel, 

yang artinya kuesioner tersebut benar-benar konsisten dalam menjalankan 

fungsi ukurnya. 
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3.7.2 Uji Statistik Deskriptif 

Analisis deskriptif merupakan analisis mengenai jawaban kuesioner 

penelitian dari responden dengan menggunakan rentang skala. Analisis ini 

akan memberikan penjelasan dari hasil kuesioner yang nantinya dapat 

dijadikan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi. Analisis deskriptif 

dihitung menggunakan rentang skala dengan rumus sebagai berikut: 

Rentang Skala (RS)  = (nilai terbesar – nilai terkecil) / jumlah 

interval 

RS   = (5 – 1 ) / 3 

RS   = 1,33 

Berdasarkan interval di atas, maka disusun tiga kategori sebagai 

berikut: 

Rendah : 1,00 – 2,33 

Sedang  : 2,34 – 3,66 

Tinggi  : 3,67 – 5,00 

 

3.7.3 Uji Hipotesis 

Pada penelitian ini, uji hipotesis menggunakan analisis regresi linier 

berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk memprediksi 

pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel 

dependen, baik secara parsial maupun simultan (Ghozali, 2013). Mengingat 
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penelitian ini menggunakan lima variabel independen, maka persamaan 

regresinya sebagai berikut: 

 

 

Y = ß0+ ß1X1+ ß2X2+ ß3X3+ ß4X4+ ß5X5 

Keterangan : 

Y   = Keputusan wanita berwirausaha 

ß0   = Konstanta 

ß1,…, ß5  
= Koefisien arah regresi 

X1   = Minat berwirausaha 

X2   =  Motivasi berwirausaha 

X3   = Dukungan keluarga 

X4   = Sumber daya keuangan 

X5   = Penggunaan teknologi informasi 

 

Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji t. Uji t bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen secara parsial. Kriteria penerimaan hipotesis adalah hipotesis 

diterima apabila β≠0 dan p < 0,05. 


