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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1. Pendekatan Penelitian 

Sugiyono (2012:7) menjelaskan bahwa metode atau pendekatan penelitian 

adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan, dan kegunaan 

tertentu. Pendekatan penelitian terdiri dari 3 jenis yakni pendekatan secara kualitatif, 

pendekatan secara kuantitatif, dan gabungan dari pendekatan secara kualitatif dan 

kuantitatif (Sugiyono, 2012:10). Penelitian ini akan menggunakan pendekatan 

secara kuantitatif dengan tujuan untuk mencari faktor-faktor pendorong keputusan 

untuk menjadi seorang hybrid entrepreneur. Menurut Sugiyono (2012:23), Penelitian 

kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan secara sistematis, terencana, 

terstruktur dan menggunakan angka-angka. Menurut Purwanto (2012:25), dalam 

penelitian kuantitatif, peneliti harus mengambil data untuk melakukan validasi data 

terhadap hipotesis yang telah dibuat sebelumnya. 

Metode analisis dalam penelitian ini akan menggunakan second order 

confirmatory factor analysis. Analisis faktor konfirmatori digunakan untuk 

mengkonfirmasi sejumlah variabel dan indicator berdasarkan landasan teori yang 

sudah ada (Abdillah dan Jogiyanto, 2015:67). Terdapat variabel laten dan variabel 

indikator dalam menggunakan analisis faktor. Variabel laten adalah variabel yang 

tidak dapat diamati dan dikukur secara langsung, oleh karena itu memerlukan 

indikator-indikator agar dapat diukur (Sarjono dan Julianita, 2015:9). Variabel 

manifes atau variabel indikator adalah indikator-indikator bagi variabel laten, dan 
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merupakan poin-poin dalam sebuah pertanyaan kuisioner (Sarjono dan Julianita, 

2015:11) 

 

4.2. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tabel 4.1 
Waktu Penelitian Tesis 

No 
Kegiatan 

April 
2016 

Mei 
2016 

Juni 
2016 

Juli 
2016 

1 Diskusi Perencanaan Proposal     

2  Sidang Proposal     

3 Revisi Proposal     

4 Pencarian Data     

5 Running Data dan Pembahasan Isi     

6 Seminar Hasil     

7 Revisi Seminar Hasil     

8 Diskusi Hasil Tesis     

9 Sidang Tesis     

10 Revisi Akhir     
Sumber : Data Diolah 

Tabel 4.1 merupakan perencanaan penelitian ini. Sampel penelitian ini 

adalah para pelaku hybrid entrepreneur di Kota Surabaya. Target penelitian ini 

secara keseluruhan akan dilaksanakan selama empat bulan dimulai dari tanggal 1 

April 2016 hingga 31 Juli 2016. 

 

4.3 Populasi dan Sampel 

Menurut Taniredja dan Mustafidah (2012:33), pengertian dari populasi adalah 

keseluruhan dari objek penelitian. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh hybrid 

entrepreneur yang ada di Surabaya dengan jumlah yang tidak diketahui. Penentuan 

sampel untuk penelitian ini akan menggunakan non-probability sampling dengan 

cara purposive sampling. Metode ini dipakai karena sampel yang diambil akan 
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ditentukan dengan kriteria tertentu (Sugiyono, 2012:68). Kriteria dari sampel yang 

akan diambil yaitu seorang hybrid entrepreneur yang berdomisili di Kota Surabaya. 

Secara spesifik pelaku hybrid entrepreneur yang akan dicari oleh peneliti sebagai 

sampel adalah seseorang yang memulai karier wirausahanya dengan menjadi 

seorang karyawan terlebih dahulu di perusahaan orang lain untuk menabung dan 

mencari pengalaman terlebih dahulu, setelah beberapa lama dia akan mendirikan 

bisnis sendiri berdasarkan tabungan dan pengalaman yang telah didapatkan dari 

perusahaan tempat pelaku hybrid entrepreneur menjadi seorang karyawan. Menurut 

Purba dalam Ghozali dan Latan (2015:49), untuk menentukan sampel dengan 

jumlah populasi yang tidak diketahui, maka dapat digunakan rumus sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan rumus tersebut, maka penentuan sampel dengan kriteria seorang 

hybrid entrepreneur yang berdomisili di Kota Surabaya yang harus dicari adalah 

sebesar 96,04 orang dan dibulatkan menjadi 97 orang. 
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4 x (Moe)2 
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n  = jumlah sampel 
 
Z

2
  = tingkat kepercayaan (ditentukan 95% atau   

                1,96) 
 
Moe  = Margin of error (ditentukan 10% atau 0,1) 

 
        1.96
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4 x (0,1)
2 

n =  = 96,04 
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4.4. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan data primer, dan data sekunder. Data primer 

adalah data-data yang didapatkan oleh sumber asli (Taniredja dan Mustafidah, 

2012:52). Penelitian ini akan menggunakan kuisioner sebagai data primer. Data 

sekunder adalah data-data yang diambil oleh peneliti berdasarkan sumber yang 

telah ada seperti sumber kepustakaan dan data-data dari internet (Taniredja dan 

Mustafidah, 2012:53). Pada kuisioner, peneliti akan menggunakan skala likert untuk 

mengukur sikap setuju atau tidak setuju dari responden terhadap suatu pernyataan 

yang ada (Martono, 2011:101). Skala likert juga digunakan untuk mengukur derajat 

kesetujuan satu pernyataan atau opsi dengan kriteria yang ditentukan (Herlanti, 

2014) (Amir, 2015). Berikut adalah skala likert yang digunakan dalam penelitian ini. 

 

1= Sangat Tidak Setuju 

2= Tidak Setuju 

3= Netral 

4 = Setuju 

5= Sangat Setuju 

 

4.5. Definisi dan Ukuran Pengubah 

Ada tujuh variabel yang dipakai dalam penelitian ini yaitu motivasi, 

pengembangan diri, rasa aman, passion, pengalaman, keluarga dan juga lingkungan 

sekitar. Berikut adalah indikator-indikator yang digunakan untuk setiap variabel. 
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Tabel 4.2. 
Operasional Variabel 

 
Variabel 

 

 
Pengertian 

 

 
Indikator 

 

Motivasi (X1) 

Dorongan dari dalam diri seseorang 
agar dapat menjalankan pekerjaan 
sesuai dengan fungsi organisasi 
(Chinunda dan Emmanuel, 2014) 

Menurut Chinunda dan Emmanuel (2014), 
seseorang termotivasi untuk melakukan 
aktivitas karena : 

- Ingin melakukan aktivitas karena 
keinginan sendiri. 

- Ingin melakukan aktivitas karena 
tertarik. 

- Merasa berkompeten dapat 
melakukan aktivitas dengan baik. 

Pengembangan 
Diri (X2) 

pengembangan diri adalah cara-cara 
yang dilakukan oleh seseorang untuk 
mengembangkan sesuatu yang dirasa 
perlu, baik dalam bentuk materi, ilmu, 
ataupun relasi untuk tujuan pribadi ke 
depannya (Hendro, 2011) 

Menurut Gatewood et al. (2011). Seseorang 
ingin mengembangkan diri berdasar pada : 

- Ingin mengembangkan 
pengetahuan untuk sesuatu di masa 

depan. 
- Ingin mengembangkan skill untuk 

sesuatu di masa depan. 
- Ingin mengembangkan relasi bisnis 

untuk sesuatu di masa depan. 
 

 Rasa aman 
(X3) 

manusia memiliki kecenderungan dasar 
untuk mencari aman atau menghindari 
resiko semaksimal mungkin 
(Suryabrata, 2011:66) 

Menurut Suryabrata (2011), manusia 
cenderung mencari aman serta menghindari 
resiko berdasar pada : 

- Rasa aman secara finansial. 
- Rasa aman secara pengalaman 
- Rasa aman secara kemampuan 

 

Passion (X4) Passion (rasa suka) adalah rasa 

semangat, hasrat dan emosi yang kuat 
pada saat seseorang melakukan 
sesuatu (Suharti dan Sirine, 2011) 

Menurut Suharti dan Sirine (2011), passion 

dapat mendorong efektivitas dan efisiensi 
kerja manusia berdasar pada : 

- Merasa tenang pada saat melakukan 

aktivitas. 
- Tidak merasa tertekan pada saat 

melakukan aktivitas. 
- Merasa senang pada saat 

melakukan aktivitas. 
 

Pengalaman 
(X5) 

pengalaman merupakan guru yang 
paling berharga dalam sebuah 
pekerjaan. Pengalaman juga dapat 
menjadi faktor pendorong bagi 
seseorang untuk tidak terjebak dalam 
kesalahan-kesalahan yang pernah 
terjadi (Hammarstrom dan Nylen, 2014) 

Menurut Hammarstrom dan Nylen (2014), 
pengalaman seseorang dapat mendorong 
keputusan, berdasar pada : 

- Mencari pengalaman terlebih 
dahulu untuk menunjang suatu 

aktivitas. 
- Pengalaman buruk di masa lalu 

yang mendorong keputusan di masa 
sekarang 

- Pengalaman baik di masa lalu yang 

mendorong keputusan sekarang 

Keluarga (X6) Keluarga adalah suatu kelompok 
yang terdiri dari dua individu atau 

Menurut Uygun dan Kasimoglu (2013), 
keluarga dapat mendorong keputusan 
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lebih, dan memiliki hubungan ikatan 
darah, yang membentuk fungsinya 
masing-masing (Uygun dan 
Kasimoglu, 2013) 

seseorang berdasar pada : 
- Penilaian dari keluarga mendorong 

melakukan suatu aktivitas. 
- Dukungan informasional dari 

keluarga mendorong melakukan 

suatu aktivitas. 
- Pengalaman keluarga mendorong 

seseorang untuk melakukan suatu 
aktivitas. 

 

Lingkungan 
(X7) 

Bangun (2012) mengatakan bahwa 
setiap orang memiliki lingkungan 
pergaulan yang berbeda-beda, maka 
dari itu dapat mendorong seseorang 
untuk mengambil keputusan menjadi 
seorang pengusaha sesuai jalan yang 
diinginkan 

Menurut Bangun (2012), lingkungan dapat 
mendorong keputusan seseorang berdasar 
pada : 

- Banyaknya rekan kerja yang 

menjalankan aktivitas serupa. 
- Banyaknya teman yang 

menjalankan aktivitas serupa 
- Banyaknya keluarga yang 

menjalankan aktivitas serupa 
 

Data diolah dari : Gatewood et al (2011), Suharti dan Sirine (2011), Suryabrata (2011), 

Bangun (2012), Uygun dan Kasimoglu (2013), Hammarstrom dan Nylen (2014), Uygun dan 

Kasimoglu (2014) 

 

 

4.6. Metode Analisis Data 

 Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan analisis faktor. Analisis faktor adalah salah satu teknik 

analisis yang digunakan untuk meringkas dan mereduksi sejumlah besar variabel 

yang ada ke dalam jumlah yang lebih kecil (Sarjono dan Julianita, 2015:67). Analisis 

faktor yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis faktor konfirmatori 

dengan second order confirmatory factor analysis menggunakan software 

SMARTPLS. Software SMARTPLS dipilih karena kesesuaian dengan jumlah sampel 

yang disarankan yaitu antara 30 – 100 orang (Abdillah dan Jogiyanto, 2015:27), dan 

sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 97 hybrid entrepreneur.  

Menurut Abdillah dan Jogiyanto (2015:213), metode second order 

confirmatory factor analysis digunakan ketika variabel laten dimensi tidak dapat 
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diukur langsung atau dijadikan pernyataan untuk jawaban responden karena harus 

diukur dengan lebih detail. Oleh karena itu setiap variabel laten dimensi 

membutuhkan indikator-indikator sebagai pengukur yang kemudian dijadikan 

pernyataan dalam kuisioner. Metode second order confirmatory factor analysis  

digunakan dalam dua tahap. Tahap pertama dilakukan dengan menguji konstruk 

laten dimensi ke indikatornya. Pada tahap pertama tersebut, akan ada perbaikan 

model terhadap konstruk laten dimensi terhadap indikator dari uji yang telah 

dilakukan. Tahap kedua yaitu menguji konstruk laten ke konstruk dimensi. Pada 

tahap kedua ini akan ada perbaikan model dari variabel dari konstruk laten terhadap 

konstruk dimensi dari uji yang telah dilakukan. Teknik second order CFA ini 

digunakan karena konstruk laten tidak dapat langsung diukur, tetapi perlu diukur 

terlebih dahulu melalui indikator-indikator yang ada pada dimensi. 

 

4.6.1 First Order Construct 

  Pada first order construct dilakukan uji model pengukuran dari konstruk laten 

dimensi ke indikatornya. Menurut Abdillah dan Jogiyanto (2015:213), ada beberapa 

langkah yang harus dilakukan untuk first order construct yakni: 

1. Menggambar model pengukuran sesuai model analisis, dimana indikator 

pada variabel laten utama (Y) adalah seluruh indikator dari variabel laten 

dimensi. 

2. Melakukan uji validitas  konvergen yang terdiri dari uji validitas loading factor 

dan average variance extracted, serta uji validitas diskriminan yaitu uji cross 

loading. 
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3. Melakukan uji reliabilitas yang terdiri dari uji reliabilitas cronbach alpha dan 

uji reliabilitas composite reliability. 

4. Melakukan uji hipotesis dengan melihat nilai t-statistics outer loading 

 

4.6.1.1. Uji Validitas 

Menurut Abdillah dan Jogiyanto (2015:216), ada beberapa uji validitas yang 

harus dilakukan pada tahap first order construct, yaitu: 

1. Uji validitas konvergen loading factor yaitu melihat nilai yang tertera pada 

model analisis. Nilai yang disarankan untuk loading factor yaitu di atas 

0,70.  

2. Uji validitas konvergen Average Variance Extracted (AVE). Nilai yang 

disarankan untuk AVE adalah di atas 0,50. 

3. Uji validitas diskriminan cross loading. Nilai yang disarankan untuk cross 

loading adalah di atas 0,70 serta nilai cross loading harus memiliki nilai 

paling besar pada indikator dengan variabel yang berkesesuaian 

dibandingkan dengan variabel lain. 

Nilai di atas merupakan rule of thumb seperti yang dikemukakan oleh Heir et al 

dalam Ghozali dan Latan (2015:114) dengan significance level sebesar 5%. 

 

 

4.6.1.2. Uji Reliabilitas 

Menurut Abdillah dan Jogiyanto (2015:216), ada dua uji reliabilitas yang 

harus dilakukan pada tahap first order construct, yaitu: 
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1. Uji reliabilitas cronbach alpha. Nilai yang disarankan untuk cronbach 

alpha adalah di atas 0,70. 

2. Uji reliabilitas composite reliability. Nilai yang disarankan untuk composite 

reliability adalah di atas 0,70. 

Nilai di atas merupakan rule of thumb seperti yang dikemukakan oleh Heir et al 

dalam Ghozali dan Latan (2015:116) dengan significance level sebesar 5%. 

 

4.6.1.3. Uji Hipotesis Untuk First Order Construct 

Pada tahap first order construct, uji hipotesis dilakukan dengan melihat nilai t-

statistics outer loading dimana nilai yang disarankan di atas 1,96 untuk setiap 

indikator pada alpha 5% 

 

4.6.2. Second Order Construct 

Menurut Abdillah dan Jogiyanto (2015:214), pada tahap second order 

construct, dilakukan uji hipotesis path coefficient .Uji hipotesis pada tahap second 

order construct dilakukan dengan melihat nilai t-statistics path coefficient. Nilai yang 

disarankan adalah di atas 1,96 untuk setiap dimensi dengan alpha sebesar 5% 

 

 


