
23  

 

 
Program Studi Manajemen FEB Unika Soegijapranata 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Obyek dan Lokasi Penelitian  

Obyek dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Program Studi Manajemen 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata yang telah 

mengambil mata kuliah konsentrasi Kewirausahaan atau Entrepreneurship. Lokasi 

yang dipilih yaitu di Universitas Katolik Soegijapranata yang berada di Jalan 

Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Dhuwur Semarang 50234. 

 

3.2.  Populasi , Sampel dan Teknik Sampling 

 Populasi dalam penelitian ini yaitu Mahasiswa Program Studi Manajemen 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Sogijapranata yang telah 

mengikuti dan lulus Mata Kuliah wajib Konsentrasi Kewirausahaan yaitu Mata 

Kuliah Kewirausahaan dan Pengambilan Keputusan Kreatif.  

Teknik sampling yang digunakan adalah Simple Random Sampling dimana 

sampel yang diambil dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan 

strata yang ada didalam populasi tersebut . Metode Random Sampling ini termasuk 

ke dalam teknik Probability Sampling yang memberikan peluang yang sama bagi 

setiap anggota populasi untuk dipilih sebagai sampel. Dengan menggunakan 

Simple Random Sampling ini populasi dalam penelitian diambil beberapa atau 

sebagian secara random atau acak untuk digunakan sebagai sampel yang 

representatif atau yang mewakili.  

Menurut Roscoe dalam Sugiyono (2010) jumlah atau ukuran sampel yang 

layak dalam suatu penelitian berkisar antara 30 hingga 500 sampel . Pada penelitian 

ini perhitungan jumlah sampel menggunakan analisis multivariate  (analisis untuk 

penelitian regresi berganda) dimana jumlah sampel minimal sebesar 10 kali dari 

jumlah variabel (terikat dan bebas) yang diteliti dalam penelitian .   

Rumus : 10 x Jumlah Variabel  

X1 =  Pengetahuan Kewirausahaan  

X2 = Keterampilan Kewirausahaan  
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X3 = Sikap Kewirausahaan  

Y   =  Motivasi Berwirausaha 

Karena jumlah variabel dalam penelitian ini sebanyak 4 (empat) variabel maka 

jumlah minimal responden yang diambil sebagai sampel berjumlah 40 orang (10 x 

4) . Namun , dalam penelitian ini jumlah responden yang diambil dan dijadikan 

sebagai sampel penelitian ditambah setengah dari jumlah minimal responden yaitu 

sebanyak 60 orang mahasiswa yang mengambil konsentrasi kewirausahaan atau 

entrepreneurship di Universitas Katolik Soegijapranata .  

Cara menentukan ke 60 responden yang dijadikan sebagai sampel adalah 

sebagai berikut : 

1. Mengumpulkan daftar nama mahasiswa yang telah mengambil Mata Kuliah 

Kewirausahaan dan Pengambilan Keputusan Kreatif di Universitas Katolik 

Soegijapranata pada semester Ganjil tahun ajaran 2017/2018 , Genap 

2017/2018 dan Ganji 2018/2019. 

2. Mengurutkan daftar mahasiswa yang telah didapatkan tersebut berdasarkan 

Nomor Induk Mahasiswa (NIM) . 

3. Melakukan undian secara acak terhadap seluruh daftar mahasiswa yang 

telah terkumpul dan diurutkan hingga mendapatkan 60 daftar nama 

mahasiswa yang terpilih untuk dijadikan sebagai sampel penelitian .  

 

3.3. Metode Pengumpulan Data  

3.3.1. Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dimana data akan  

didapatkan secara langsung dari responden. Data premier ini meliputi 

biodata respoden seperti nama , usia , jenis kelamin dan tahun angkatan serta 

pernyataan yang berkaitan dengan variabel dipenden yakni motivasi 

berwirausaha dan tiga variabel independen yaitu pengetahuan 

kewirausahaan , keterampilan kewirausahaan dan sikap kewirausahaan 

yang didapatkan secara langsung dari responden yang menjadi sampel pada 

penelitian ini .  
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3.3.2. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kuesioner . Dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner , 

data – data sebagai sumber informasi yang diperlukan dari responden 

didapatkan melalui pernyataan yang berkaitan dengan penelitian yang 

dijawab atau diisi langsung oleh responden .  

Jenis skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

skala Likert dimana variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator 

variabel yang selanjutnya akan disusun menjadi pernyataan maupun 

pertanyaan . Pada skala Likert ini disediakan lima alternatif jawaban dan 

responden hanya dapat memilih satu diantara kelima alternatif tersebut. 

Pada masing-masing alternatif tersebut diberi skor atau nilai berupa angka 

agar jawaban tersebut menjadi data kuantitatif sebesar 1 sampai dengan 5 

dan teknik pengukuran skala Likert ini berdasarkan peringkat mulai dari 

sangat baik sampai dengan sangat buruk.  

Adapun alternatif jawaban yang disediakan untuk menganalisis faktor yang 

memotivasi mahasiswa untuk berwirausaha :  

a. SS (Sangat Setuju)   diberi skor 5 

b. S    (Setuju)    diberi skor 4  

c. N    (Netral)   diberi skor 3  

d. TS  (Tidak Setuju)   diberi skor 2  

e. STS (Sangat Tidak Setuju)  diberi skor 1  

 

3.3.3. Validitas dan Reliabilitas Instrumen  

Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen perlu dilakukan dalam 

penelitian ini agar dapat memperoleh hasil penelitian yang valid dan reliabel 

dengan menggunakan instrument yang valid dan reliabel pula .  

a. Uji Validitas Instrumen 

Suatu hasil penelitian dikatakan valid apabila terdapat kesamaan 

antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada 

obyek yang diteliti (Sugiyono , 2010) . Tujuan dari adanya uji validitas 
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instrument ini adalah untuk mengetahui apakah instrument yang 

digunakan sebagai alat ukur tersebut dapat mengukur apa yang 

seharusnya diukur atau menanyakan apa yang seharusnya ditanyakan.  

Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan rumus 

Pearson Correlation. Taraf signifikan dalam uji validitas ini sebesar 5% 

atau 0,05. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan r hitung 

dalam kolom Corrected Item Total Corellation dengan tabel r korelasi 

product moment. Dinyatakan valid apabila r hitung lebih besar daripada 

r tabel (r hitung > r tabel) . Sebaliknya dinyatakan tidak valid apabila 

apabila r hitung lebih kecil daripada r tabel (r hitung < r tabel).  

Pengujian validitas instrument dalam penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan bantuan program SPSS for Windows 16.0 dan 

bertujuan untuk mengetahui ketepatan instrumen dalam kuesioner yang 

disebarkan pada 60 responden terpilih . Berikut adalah hasil uji validitas 

masing – masing variabel : 

Tabel 3.1 

Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan Kewirausahaan 

 

Keterangan r-hitung r-tabel 
Valid / 

Tidak valid 

Saya mengetahui dan 

memahami usaha yang akan 

dijalankan (PK1) 
0.696 0.214 Valid 

Saya mampu melihat dan 

menganalisis peluang usaha  

yang sedang terjadi saat ini  

(PK2) 

0.655 0.214 Valid 

Saya dapat memberikan 

solusi masalah apabila terjadi 

permasalahan dalam 

menjalankan usaha (PK3)   

0.507 0.214 Valid 

Saya mengetahui peran dan 

tanggung jawab menjadi 

wirausaha (PK4) 
0.473 0.214 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah , 2019 
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Dari Tabel 3.1 dapat terlihat bahwa setiap indikator atau 

instrument dalam variabel Pengetahuan Kewirausahaan tersebut 

dinyatakan valid karena memiliki nilai r hitung yang lebih besar 

daripada r tabel (0.214) . Dengan kata lain setiap instrument tersebut 

dapat digunakan sebagai alat ukur yang dapat mengukur variabel 

Pengetahuan Kewirausahaan.  

 

Tabel 3.2 

Hasil Uji Validitas Variabel Keterampilan Kewirausahaan 

 

Keterangan r-hitung r-tabel 
Valid / 

Tidak valid 

Saya dapat menyusun 

strategi bisnis yang akan 

digunakan dalam 

menjalankan usaha (KK1) 

0.637 0.214 Valid 

Saya mampu memimpin dan 

mengelola serta 

mengkoordinasi seluruh 

kegiatan usaha yang sedang 

dijalani (KK2) 

0.681 0.214 Valid 

Saya suka menciptakan ide – 

ide dan inovasi yang baru 

atau belum pernah ada 

(KK3) 

0.566 0.214 Valid 

Saya mudah bergaul , 

berinteraksi dan 

berkomunikasi dengan orang 

lain (KK4) 

0.500 0.214 Valid 

Saya memiliki keterampilan 

khusus yang sesuai dengan 

usaha yang akan dijalani 

(KK5) 

0.728 0.214 Valid 

          Sumber : Data primer yang diolah , 2019 
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Dari Tabel 3.2 dapat terlihat bahwa setiap indikator atau 

instrument dalam variabel Keterampilan Kewirausahaan tersebut 

dinyatakan valid karena memiliki nilai r hitung yang lebih besar 

daripada r tabel (0.214) . Dengan kata lain setiap instrument tersebut 

dapat digunakan sebagai alat ukur yang dapat mengukur variabel 

Keterampilan Kewirausahaan.  

Tabel 3.3 

Hasil Uji Validitas Variabel Sikap Kewirausahaan 

 

Keterangan r-hitung r-tabel 
Valid / 

Tidak valid 

Saya adalah pribadi yang 

percaya diri (SK1) 
0.773 0.214 Valid 

Saya selalu berusaha 

untuk melakukan segala 

sesuatu dengan maksimal 

agar dapat memperoleh 

hasil yang juga maksimal 

(SK2) 

0.687 0.214 Valid 

Saya adalah pribadi yang 

menyukai tantangan dan 

berani menghadapi segala 

resiko yang ada (SK3) 

0.820 0.214 Valid 

Saya dapat mempengaruhi 

orang lain untuk 

melakukan hal yang saya 

kehendaki (SK4) 

0.692 0.214 Valid 

Saya adalah pribadi yang 

fleksibel dan mudah 

beradaptasi dalam 

berbagai situasi (SK5) 

0.608 0.214 Valid 

Saya memiliki pemikiran 

yang panjang ke masa 

depan (SK6) 

0.706 0.214 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah , 2019 
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Dari Tabel 3.3 dapat terlihat bahwa setiap indikator atau 

instrument dalam variabel Sikap Kewirausahaan tersebut dinyatakan 

valid karena memiliki nilai r-hitung yang lebih besar daripada r tabel 

(0.214) . Dengan kata lain setiap instrument tersebut dapat digunakan 

sebagai alat ukur untuk mengukur variabel Sikap Kewirausahaan .  

 

Tabel 3.4 

Hasil Uji Validitas Variabel Motivasi Berwirausaha 

 

Keterangan r-hitung r-tabel 
Valid / 

Tidak valid 

Saya ingin mendapatkan 

keuntungan atau 

penghasilan dengan menjadi 

wirausaha (MB1) 

0.844 0.214 Valid 

Saya ingin terbebas dari 

pekerjaan yang memiliki 

aturan ketat (MB2) 

0.650 0.214 Valid 

Saya ingin menjadi seorang 

wirausaha untuk mencapai 

impian pribadi (MB3)  

0.848 0.214 Valid 

Saya ingin memiliki rasa 

bangga pada diri sendiri 

karena mampu bekerja 

melalui usaha sendiri secara 

mandiri (MB4) 

0.775 0.214 Valid 

 Sumber : Data primer yang diolah , 2019 

 

Dari Tabel 3.4 dapat terlihat bahwa setiap indikator atau 

instrument dalam variabel Motivasi Berwirausaha tersebut dinyatakan 

valid karena memiliki nilai r hitung yang lebih besar daripada r tabel 

(0.214) . Dengan kata lain setiap instrument tersebut dapat digunakan 

sebagai alat ukur yang dapat mengukur variabel Motivasi Berwirausaha. 
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b.  Uji Reliabilitas Instrumen 

  Suatu hasil penelitian dikatakan reliabel apabila terdapat 

kesamaan data dalam waktu yang berbeda . Instrumen yang reliabel 

merupakan instrument yang jika digunakan beberapa kali untuk 

mengukur obyek yang sama maka akan menghasilkan data yang 

sama pula (Sugiyono , 2010) . Dengan kata lain , uji reliabilitas 

berguna untuk mengetahui konsistensi dan stabilitas data apabila 

penelitian dilakukan berulang kali .  

  Uji reliabilitas ini juga menggunakan bantuan program SPSS 

for Windows 16.0 . Pengujian reliabilitas dilakukan dengan cara 

membandingkan Cronbach Alpha yang terletak dalam tabel . 

Apabila Cronbach Alpha lebih besar dari 0,6 (Cronbach Alpha > 

0,6) maka instrument indikator yang ada dalam kuesioner tersebut 

dikatakan reliabel. Hal tersebut berarti kuesioner itu memberikan 

hasil jawaban yang konsisten. Namun sebaliknya apabila Cronbach 

Alpha lebih kecil dari 0,6 (Cronbach Alpha < 0,6) maka dikatakan 

tidak reliabel  . (Ghozali dalam Aulia Fitri , 2014) 

 Hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.5 

Hasil Uji Reliabilitas 

 

Variabel 
Cronbach 

Alpha 
Alpha 

Reliabel / 

Tidak Reliabel 

Pengetahuan Kewirausahaan 0.767 0.6 Reliabel 

 

Keterampilan Kewirausahaan 0.823 0.6 Reliabel 

 

Sikap Kewirausahaan 0.890 0.6 Reliabel 

 

Motivasi Berwirausaha  0.897 0.6 Reliabel 

 

      Sumber : Data primer yang diolah , 2019 
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 Dalam tabel 3.5 dapat diketahui bahwa Cronbach Alpha 

pada setiap variabel memiliki nilai lebih dari 0.6 atau dinyatakan 

reliabel . Hal tersebut berarti bahwa semua variabel dalam penelitian 

ini apabila dilakukan berulang kali akan menghasilkan hasil data 

yang sama .  

3.4. Alat Analisis Data  

3.4.1. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kuantitatif ini 

adalah statistik deskriptif dan statistik inferensial . Menurut Sugiyono 

(2010) statistic deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau 

mendeskripsikan data yang telah didapatkan tanpa membuat kesimpulan 

yang berlaku untuk umum . Sedangkan teknik statistik inferensial (statistik 

induktif atau statistik probabilitas) merupakan teknik statistik yang 

digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasil atau kesimpulan 

tersebut berlaku untuk populasi . Teknik analisis inferensial ini cocok 

digunakan apabila sampel yang diambil berasal dari populasi yang jelas dan 

teknik pengambilan sampel dari populasi tersebut dilakukan secara random 

atau acak. Dalam statistik inferensial ini disebut statistik probabilitas karena 

kebenaran akan kesimpulan yang diberlakukan pada populasi berdasarkan 

data sampel itu bersifat peluang (probability) dimana dapat memiliki 

peluang benar dan salah. 

Untuk dapat menganalisis data secara deskriptif diperlukan kategori 

dalam skala interval yang dapat diperoleh dengan cara mencari terlebih 

dahulu panjang atau rentang skala interval yang digunakan dengan rumus : 

Panjang Kelas Interval    =            Rentang  

      Banyak kelas interval  

      =   ( Skor tertinggi – skor terendah)  

       Banyak kelas interval 

      =  ( 5 – 1 ) / 5   

      =  0,8  
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Berdasarkan panjang kelas interval tersebut maka diperoleh kategori 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

3.4.2. Alat Analisis Data  

Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat 

analisis Regresi Linear Berganda. Penggunaan alat analisis data regresi 

linier berganda didasarkan karena variabel dependen atau variabel terikat 

dalam penelitian ini berjumlah satu sedangkan variabel independennya atau 

variabel bebas dalam penelitian ini berjumlah tiga (lebih dari satu) .  

Persamaan dari analisis regresi linear berganda ini adalah sebagai berikut :  

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3  

Y = a + bX  

Keterangan :  

a             =  Konstanta  

b1,b2,b3 =  Koefisien Regresi  

X1    =  Pengetahuan Kewirausahaan   

X2    = Keterampilan Kewirausahaan  

X3    = Sikap Kewirausahaan  

Y            =  Motivasi Berwirausaha 

 

Dilakukannya analisis regresi ini bertujuan untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh pengetahuan kewirausahaan , keterampilan 

kewirausahaan dan sikap kewirausahaan (variabel bebas) terhadap motivasi 

berwirausaha mahasiswa  (variabel terikat). 

 

1,0  – 1,80           = Sangat Rendah 

1,81 – 2,60          = Rendah 

2,61  – 3,40         = Sedang 

3,41  – 4,20         = Tinggi 

4,21  – 5,00         = Sangat Tinggi 
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3.5. Pengujian Hipotesis 

3.5.1. Uji – t   

Pengujian secara parsial atau uji – t dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh variabel Pengetahuan Kewirausahaan , Keterampilan 

Kewirausahaan dan Sikap Kewirausahaan secara parsial atau individu 

teradap variabel Motivasi Berwirausaha . Hipotesis dalam pengujian ini 

adalah sebagai berikut :  

Hipotesis nol (H0) memiliki arti masing-masing variabel bebas yang 

terdiri dari Pengetahuan Kewirausahaan , Keterampilan Kewirausahaan 

dan Sikap Kewirausahaan tidak berpengaruh terhadap variable terikat 

(Motivasi Berwirausaha) . Sedangkan, hipotesis alternative (Ha) berarti 

masing-masing variabel bebas yang terdiri dari Pengetahuan 

Kewirausahaan , Keterampilan Kewirausahaan dan Sikap Kewirausahaan 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variable terikat 

(Motivasi Berwirausaha).  

Pengujian secara  parsial ( uji – t ) ini dilakukan dengan melihat 

kolom signifikansi pada masing-masing t hitung. Apabila tingkat 

probabilitas signifikansi pada masing-masing t hitung variabel lebih kecil 

atau dibawah 0,05 (signifikansi t hitung < 0,05) maka Hipotesis alternative 

(Ha) diterima yang berarti bahwa terdapat pengaruh signifikan secara 

parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebaliknya , apabila 

tingkat  probabilitas signifikansi pada masing-masing t hitung variabel 

lebih besar atau diatas 0,05 (signifikansi t hitung > 0,05) maka Hipotesis 

alternative  (Ha) ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh signifikan 

secara parsial antara variabel bebas terh adap variabel terikat .  
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3.5.2. Uji – F   

Pengujian secara simultan atau uji – F dalam penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui pengaruh variabel Pengetahuan Kewirausahaan , 

Keterampilan Kewirausahaan dan Sikap Kewirausahaan secara simultan 

atau bersama-sama terhadap variabel Motivasi Berwirausaha. Hipotesis 

dalam pengujian ini dijelaskan sebagai berikut:  

Hipotesis nol (H0) berarti ketiga variabel bebas (Pengetahuan 

Kewirausahaan , Keterampilan Kewirausahaan dan Sikap Kewirausahaan) 

secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh terhadap variable terikat 

(Motivasi Berwirausaha). Sedangkan, hipotesis alternative (Ha) berarti 

ketiga variabel bebas (Pengetahuan Kewirausahaan , Keterampilan 

Kewirausahaan dan Sikap Kewirausahaan)  secara bersama – sama atau 

simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap variable terikat (Motivasi 

Berwirausaha).  

Pengujian simultan (uji – F) ini dapat dilakukan dengan cara melihat 

nilai signifikansi pada tabel ANOVA . Dikatakan hipotesis alternatif (Ha) 

ditolak apabila tingkat probabilitas signifikansi lebih besar atau diatas 0,05 

(sign > 0,05) maka ketiga variabel bebas tidak memiliki pengaruh signifikan 

secara bersama-sama terhadap variabel terikat . Sebaliknya , hipotesis 

alternatif (Ha) diterima apabila probabilitas signifikansi lebih kecil atau 

dibawah 0,05 (sign < 0,05) yang berarti ketiga variabel bebas memiliki 

pengaruh signifikan secara bersama-sama atau simultan  terhadap variable 

terikat . 

 

 

 

 

 

 

 

 


