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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
3.1 Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian 

kuantitatif menurut Sugiyono (2015: 12) adalah metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi 

atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, 

analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis 

yang telah ditetapkan. Data hasil kuesioner akan dianalisis untuk menguji faktor 

dan uji antar variabel dengan pendekatan Structural Equation Modeling (SEM) 

menggunakan software Partial Least Square (PLS).  

3.2 Populasi dan Sampel 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan  karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015: 167). Populasi 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mahasiswa/i International Business 

Management (regular class) angkatan 2013 Universitas Ciputra sebanyak 325 

mahasiswa/i dengan kriteria tidak memiliki usaha yang merupakan pendapatan 

utama. 

 Dalam penelitian kuantitatif, sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2015: 168). 

Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode probability 
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sampling dengan teknik random sampling karena pengambilan anggota sampel 

dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam 

populasi itu (Sugiyono, 2015: 171). Perhitungan sampel pada penelitian ini 

menggunakan jumlah responden minimal sehingga 5 dikalikan 16 variabel 

indikator, jadi jumlah sampel yang digunakan sebanyak 80 mahasiswa (Hair et al. 

2010). 

3.3 Metode Pengambilan Data 

3.3.1  Sumber Data 

 a. Sumber Data Primer: data yang didapatkan dari jawaban-jawaban 

responden melalui kuesioner yang disebarkan kepada responden yang 

berada di Universitas Ciputra Surabaya.  

 b. Sumber Data Sekunder: didapatkan dari data yang sudah tersedia, 

yaitu data GEM, penelitian terdahulu, dan buku referensi. 

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui kuesioner 

yang disebarkan pada tanggal 20 Oktober 2016. Menurut Sugiyono (2015: 249-

250) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dimana partisipan/responden 

mengisi pertanyaan atau pernyataan kemudian setelah diisi lengkap 

mengembalikan kepada peneliti. Sampel dalam penelitian ini adalah 80 

mahasiswa/i International Business Management (regular class) angkatan 2013 

Universitas Ciputra dengan kriteria tidak memiliki usaha yang merupakan 

pendapatan utama. Sampel diambil menggunakan metode probability sampling 

dengan teknik random sampling. Dalam penelitian ini terdapat 83 kuesioner yang 
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disebarkan secara langsung (tatap muka). Hasil kuesioner yang kembali atau yang 

dapat diolah sebanyak 80 kuesioner, dan sisanya tidak kembali. 

3.3.3 Pengukuran Variabel 

 Penelitian ini menggunakan Skala Likert 5 opsi sebagai skala pengukuran 

data. Instrumen dengan skala Likert akan berguna bila peneliti ingin melakukan 

pengukuran secara keseluruhan tentang suatu topik, pendapat atau pengalaman. 

Hasil pengukuran yang menggunakan skala Likert akan menghasilkan data 

interval.  Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban dengan interval 1-5 

dapat diberi skor mulai dari sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, hingga 

sangat setuju (Sugiyono, 2015: 198-199). 

3.4 Definisi Operasional Variabel 

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

 

Konstruk/variabel Definisi Variabel Indikator Sumber  
1. Needs for 

achievement 
Needs for achievement/ 
kebutuhan berprestasi dapat 
diartikan sebagai usaha 
untuk mencapai kesuksesan 
atau usaha untuk mencapai 
keberhasilan dalam sebuah 
persaingan dengan suatu 
ukuran tertentu 
(Srimulyani, 2013). 

1. Saya ingin sukses 
menjadi entrepreneur 

2. Saya fokus pada tujuan 
dalam berbisnis 

3. Mencoba untuk 
melakukan yang lebih 
baik dari teman dalam 
berbisnis 

Nishantha 
(2009: 71-82) 

2. Risk taking 
propensity 

Risk taking propensity 
adalah sejauh mana seorang 
individu bersedia 
mengambil risiko dan 
membuat keputusan-
keputusan berisiko (Asmara 
et al. 2016). 

1. Saya menghindari risiko 
dalam berbisnis 

2. Saya akan selalu memilih 
situasi yang pasti dalam 
berbisnis 

3. Saya akan 
menghilangkan semua 
risiko sebelum 
menginvestasikan uang 
saya 

Silvia 
(2013:3) 

3. Internal Locus 
of control 

Internal locus of control 
adalah pandangan individu 
terhadap tercapainya 
keberhasilan yang 
dikonsepkan sebagai 
tingkat keyakinan individu 
dalam mempersepsikan 

1. Saya sering merasa 
“nasib”  tidak bisa 
dirubah dan saya tidak 
berdaya dengan keadaan 
tersebut 

2. Ketika semuanya berjalan 
benar, saya berpikir 

Nishantha 
(2009: 71-82) 
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bahwa keberhasilan 
tercapai karena individu 
memiliki keyakinan, bahwa 
ada korelasi antara usaha 
dan keberhasilan, dapat 
mengatur hidupnya sendiri, 
dan memiliki rasa percaya 
diri (Srimulyani, 2013).  

bahwa sebagian besar 
karena keberuntungan 

3. Hidupku ditentukan oleh 
tindakan saya sendiri 

4. Sikap Kewira-
usahaan  

Sikap berwirausaha adalah 
kecenderungan individu 
untuk memahami, 
merasakan, bereaksi dan 
berperilaku terhadap suatu 
objek (Asmara et al. 2016). 

1. Saya ingin membuat 
suatu keputusan dalam 
perusahaan 

2. Saya mengharapkan 
keuntungan yang lebih 
besar dalam berbisnis 

3. Saya menginginkan 
pekerjaan berkelanjutan 

4. Saya percaya menjadi 
entrepreneur dapat 
mencapai kesuksesan 

Suharti dan 
Sirine (2011) 

5. Minat Kewira-
usahaan 

Minat berwirausaha adalah 
rasa tertarik untuk 
menciptakan suatu usaha 
dengan kemampuan yang 
dimiliki dan berani 
mengambil risiko (Yuliana, 
2015). 

1. Saya lebih suka menjadi 
bos/wirausahawan 
daripada mempunyai 
pekerjaan yang 
terjamin/pasti 

2. Saya bisa menghasilkan 
pendapatan yang besar 
jika bekerja sendiri 

3. Saya lebih suka 
menemukan perusahaan 
baru daripada menjadi 
manajer dari perusahaan 
yang sudah ada 

Nishantha 
(2009: 71-82) 

Sumber: Data diolah, 2016 
 
 Pada Tabel 3.1 dijelaskan bahwa penelitian ini menggunakan 5 

konstruk/variabel dan 16 indikator. Skala yang digunakan adalah skala Likert 5 

opsi. 

3.5 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian menurut Sugiyono (2015: 79) adalah segala sesuatu 

yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.  
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Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yang digunakan yaitu: 

1. Variabel Laten  

Pengertian variabel laten menurut Santoso (2011:7) yaitu variabel yang 

tidak dapat diukur secara langsung kecuali diukur dengan satu atau lebih 

variabel manifes. Variabel manifes adalah variabel yang digunakan untuk 

menjelaskan atau mengukur sebuah variabel laten. 

Dalam penelitian ini setiap variabel eksogen dan endogen merupakan 

variabel laten, yaitu internal locus of control (X1), needs for achievement 

(X2), risk taking propensity (X3), attitude toward entrepreneurship (Y1), 

dan entrepreneurial intention (Y2). 

2. Variabel Eksogen/Konstruk Laten Dimensi (X) 

Variabel eksogen/konstruk laten dimensi adalah variabel yang 

mempengaruhi variabel dependen (endogen). 

Dalam penelitian ini variabel eksogen/konstruk laten dimensi (Variabel X) 

yaitu internal locus of control (X1), needs for achievement (X2), dan risk 

taking propensity (X3), 

3. Variabel Endogen/Konstruk Laten Variabel (Y) 

Variabel endogen/konstruk laten variabel adalah variabel dependen yang 

dipengaruhi oleh variabel independen (eksogen).  

Dalam penelitian ini variabel endogen/konstruk laten variabel (Variabel Y) 

yaitu attitude toward entrepreneurship (Y1) dan entrepreneurial intention 

(Y2). 
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3.6 Model Pengukuran (Outer Model) 

3.6.1 Uji Validitas 

 Uji validitas digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan indikator 

membentuk variabel latennya (Sarjono dan Julianita, 2015). Dalam uji validitas 

konvergen, nilai outer loading harus >0.7, dan nilai average variance extracted 

(AVE) >0.5, sedangkan pada uji validitas diskriminan, nilai cross loading tiap 

indikator harus >0.7 (Abdillah dan Jogiyanto, 2015). 

3.6.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi, dan ketepatan 

suatu model dalam melakukan pengukuran (Abdillah dan Jogiyanto, 2015). Jika 

nilai composite reability >0.7, maka dikatakan reliable (Abdillah dan Jogiyanto, 

2015). 

3.7 Model Struktural (Inner Model) 

Model struktural di evaluasi menggunakan nilai R2 untuk variabel mediasi 

dan variabel terikat, uji signifikansi antar variabel diuji dengan melihat nilai t-

statistic (Abdillah dan Jogiyanto, 2015), dan nilai Q2 predictive relevance atau 

sering disebut predictive sample reuse (Ghozali dan Latan, 2015:79). Nilai R2 

digunakan untuk mengukur tingkat variansi perubahan variabel independen 

terhadap variabel dependen, semakin tinggi nilai R2, maka semakin baik model 

prediksi dari penelitian. Nilai t-statistic yang >1.96 pada path antar variabel, 

menunjukkan hubungan yang signifikan (Abdillah dan Jogiyanto, 2015). Nilai Q2 

> 0 menunjukkan bahwa model mempunyai predictive relevance, sedangkan nilai 

Q2 < 0 menunjukkan bahwa model kurang memiliki predictive relevance. 
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3.8 Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik SEM (Structural Equation Modeling) 

dengan efek mediasi menggunakan software SmartPLS 3.0. Teknik analisis ini 

merupakan gabungan dari dua metodologi disiplin ilmu yaitu perspektif 

ekonometrika yang memfokuskan pada prediksi dan psychometrika yang mampu 

untuk menggambarkan konsep model dengan variabel laten (variabel yang tidak 

dapat diukur secara langsung) akan tetapi diukur melalui indikator-indikatornya 

(manifest variables). SEM secara esensial menawarkan kemampuan untuk 

melakukan analisis jalur (path analytic) dengan variabel laten. (Ghozali dan 

Latan, 2015:3). 

a. Uji Statistik Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan dan 

menginformasikan karakteristik responden dan deskripsi mengenai 

variabel. Penelitian statistik deskriptif bertujuan untuk 

menggambarkan keadaan gejala sosial apa adanya, tanpa melihat 

hubungan yang ada (Bungin, 2013: 187). Uji statistik deskriptif akan 

dilakukan dengan mengolah data hasil kuesioner dengan cara 

dikelompokkan dan ditabulasikan kemudian akan dijelaskan. 

b. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis adalah prosedur berdasarkan bukti sampel dan teori 

probabilitas untuk menentukan apakah suatu hipotesis tepat (Lind et 

al. 2014: 361). Pengujian hipotesis dilakukan dengan pendekatan 

Structural Equation Model (SEM) menggunakan software Partial 
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Least Square (PLS). SEM merupakan salah satu jenis analisis 

multivariat dalam ilmu sosial. Analisis multivariat merupakan aplikasi 

metode statistika untuk analisis beberapa variabel penelitian secara 

serempak (Sholihin dan Ratmono, 2013: 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


