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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian kuantitatif. Metode 

penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang mencoba melakukan pengukuran 

yang akurat terhadap perilaku, pengetahuan, opini, atau sikap dalam (Indrawati, 2015). 

3.2  Populasi dan Sampel 

3.2.1  Populasi 

Populasi adalah keseluruhan kelompok orang, kejadian, benda-benda yang 

menarik peneliti untuk ditelaah (Indrawati, 2015). Populasi pada penelitian ini adalah 

Mahasiswa Universitas Ciputra jurusan International Business Management Regular 

Class angkatan 2013 dengan jumlah 325 orang. 

3.2.2 Sampel 

Sampel adalah suatu himpunan bagian (subset) dari unit populasi (Kuncoro, 

2013). Teknik pengambilan sampel yang digunakan peneliti adalah nonprobability 

sampling yang mana teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau 

kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel 

Sugiyono (2012). Jenis sampling yang digunakan adalah purposive sampling yang 

mana teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu Sugiyono (2012). Di 

penelitian ini, yang menjadi kriteria dalam penentuan sampel adalah bagi mereka yang 
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orang tuanya merupakan seorang entrepreneur. Peneliti menggunakan teknik Slovin 

untuk menentukan jumlah sampel yang akan diteliti. 

Rumus Slovin : n= 
𝑁

1+𝑁𝑒2
 

Keterangan : 

n = Jumlah Sampel 

N = Jumlah Populasi 

e = Taraf Kesalahan (10%) 

Berdasarkan rumus Slovin, dengan jumlah populasi sebanyak 325 orang, error margin 

sebesar 0.1 maka didapatkan sampel sejumlah 77 orang. 

3.3  Metode Pengambilan Data 

Peneliti akan menggunakan kuesioner sebagai data primer di mana data primer 

adalah data – data yang dikumpulkan dari sumber – sumber asli untuk tujuan tertentu 

seperti yang dikemukan oleh (Kuncoro, 2013), data sekunder akan digali oleh peneliti 

dari data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data (Kuncoro, 2013). 

Dalam kuesioner yang disebarkan, peneliti menggunakan skala likert guna mengukur 

seberapa kuat responden setuju dan tidak setuju terhadap pernyataan – pernyataan yang 

ada seperti yang dikemukakan oleh (Indrawati, 2015). Berikut adalah skala likert yang 

digunakan dalam penelitian kali ini. 

1 = Sangat Tidak Setuju 

2 = Tidak Setuju 

3 = Netral 

4 = Setuju 

5 = Sangat Setuju
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3.4 Definisi Operasional 

Tabel 3.1 Definisi Operasional 

Variabel Definisi Operasional Indikator 

Pendidikan 

Kewirausahaan 

(X1) 

Pendidikan kewirausahaan diartikan sebagai 

transmisi kompetensi kewirausahaan yang 

terstruktur dan formal yang mengacu pada 

pemberian keterampilan, konsep dan kesadaran 

mental individu (Adnyana & Purnama, 2016) 

 

- Pengetahuan 

- Keterampilan 

- Pengalaman 

Lingkungan 

Keluarga (X2) 

(Akanbi, 2013) menyatakan bahwa faktor di dalam 

keluarga yang dipercayai mempunyai pengaruh 

langsung terhadap minat berwirausaha adalah 

sumber pendapatan keluarga. Apabila anggota 

keluarga ada yang menjadi seorang pebisnis, ada 

potensi beliau untuk menjadi role model bagi 

keluarga lain untuk menjadi seorang pebisnis dan 

juga bisa menjadi sumber penolong dalam hal 

financial atau non-financial.  

 

- Sumber 

Pendapatan 

- Penolong 

- Role Model 

Minat 

Berwirausaha (Y) 

Minat menjadi wirausaha didefinisikan sebagai 

keinginan seseorang untuk bekerja mandiri 

(Rosmiati, Junias, & Munawar, 2015) 

- Keinginan 

- Passion 

- Bekerja keras 

Sumber : Data diolah 
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3.5  Validitas dan Reliabilitas 

Menurut (Kuncoro, 2013) suatu skala pengukuran disebut valid bila 

melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur. 

Uji validitas dilakukan dengan menggunakan Pearson correlation dengan taraf 

signifikansi 0.05 (5%). Jika nilai signifikansi kurang dari 0.05 maka item tersebut valid 

dengan derajat kepercayaan 95%. 

Menurut (Kuncoro, 2013) reliabilitas menunjukkan konsistensi dan stablilitas 

dari suatu skor (skala pengukuran) dan reliabilitas mencakup dua hal utama, yaitu 

stabilitas ukuran dan konsistensi internal ukuran. Pengujian reliabilitas kuesioner dalm 

penelitian ini menggunakan formula cronbach’s alpha yang di mana satu variabel 

dikatakan reliabel apabila cronbach’s alpha > 0.600. 

3.5  Metode Analisis Data 

3.5.1 Analisis Regresi Linier Berganda 

 Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk menunjukkan pengaruh 

beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat dan dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

Y = α + β1X1 + β2X2 + ɛ 

Keterangan: 

Y : variabel minat berwirausaha 

α : koefisien konstanta 

β1 β2 : koefisien regresi 

X1 : variabel pendidikan kewirausahaan 

X2 : variabel lingkungan keluarga 

ɛ : residual atau error 
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3.5.2 Uji Hipotesis 

 Uji t (Uji Parsial) pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat 

(Kuncoro, 2013). Jika nilai signifikansi t < 0.05 maka variabel bebas memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel tetap secara parsial. 

 Uji F (Uji Simultan) pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas 

yang dimasukkan dalam model mempunytai pengaruh secara bersama-sama terhadap 

variabel terikat (Kuncoro, 2013). Apabila hasil dari uji F dengan signifikansi < 0.05, 

maka menunjukkan bahwa pendidikan kewirausahaan dan lingkungan keluarga 

memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap minat berwirausaha. 

3.5.3 Koefisien Korelasi (R) dan Determinasi (R2) 

 Koefisien korelasi berganda (R) adalah tingkat keeratan hubungan antara 

variabel bebas dengan variabel tetap yang bernilai antara 0 – 1. Apabila R memiliki 

nilai yang mendekati 1 maka memiliki hubungan yang erat dan sebaliknya. 

 Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai R2 di antara 0 -1. Semakin 

nilainya mendekati 1, berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksikan variasi variabel terikat. 

3.5.4 Uji Asumsi Klasik 

 Pengujian hipotesis ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Menurut 

(Indrawati, 2015) uji asumsi klasik dilakukan untuk memenuhi persyaratan dari analisis 
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regresi linier berganda. Pengujian asumsi klasik dalam analisa regresi linier bergada 

meliputi: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas data diperlukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, 

variabel residual memiliki distribusi normal atau tidak (Indrawati, 2015). Untuk 

mengetahui apakah berdistribusi residual normal atau tidak, digunakan uji Kolmogrov-

smirnov. Dapat dikatakan residual berdistribusi normal jika nilai signifikansi > 0,05 

dan sebaliknya. 

b. Uji Multikolinearitas 

Model multiple regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang tinggi 

di antara variabel – variabel independen karena akan menyebabkan nilai koefisien 

regressi berfluktuasi tinggi sehingga mengurangi keyakinan akan hasil pengujian, 

karena itu harus dilakukannya uji multikolinearitas (Indrawati, 2015). Untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya gejala multikolinearitas dapat dilihat dari nilai Variance 

Inflation Factor (VIF), apabila nila VIF < 10 maka artinya tidak terjadi 

multikolinearitas dan sebaliknya. 

c. Uji Heterokedastisitas 

Uji ini bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model 

regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas (Indrawati, 2015). Hal ini dapat 

diuji dengan menggunakan uji Glejser dengan meregresikan variabel – variabel bebas 
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terhadap nilai absolut residualnya. Jika nilai sig ≥ 0.05 maka tidak terjadi 

heterokedastisitas.  

d. Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linier 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada 

periode t-1 (sebelumnya) (Indrawati, 2015). Uji autokorelasi dengan menggunakan 

nilai Durbin Watson. Tidak terjadi autokorelasi apabila nilai du < d hitung < 4 – du. 

Nilai durbin didapat pada tabel Durbin Watson (k, n), di mana k adalah jumlah variabel 

independent (bebas). 

Tabel 3.2 Tabel Autokorelasi 

Nilai DW Kategori 

<dL Terjadi autokorelasi 

dL – dU Tidak ada kesimpulan 

dU – (4 – dU) Tidak ada kesimpulan 

(4-dU) – (4-dL) Tidak ada kesimpulan 

> (4-dL) Terjadi autokorelasi 

Sumber : Indrawati, 2015 

e. Uji Linearitas 

Uji linearitas berfungsi untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai 

hubungan linear atau tidak. Dalam uji ini biasanya menggunakan Statistic Product and 

Service Solution (SPSS) dengan menggunakan test for linearity pada taraf signifikansi 

0.05. Dua variabel dikatakan mempunyai 
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hubungan yang linear apabila nilai signifikansi pada linearity ≤ 0.05, maka 

dapat disimpulkan bahwa antara variabel bebas dan terikat terdapat hubungan yang  

linear. 

 


