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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Menurut 

Sugiyono (2013), metode penelitian kuantitatif dapat digunakan untuk meneliti 

populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel dapat dilakukan secara 

acak, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

Populasi adalah keseluruhan anggota dari sekelompok orang, obyek atau 

subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2015). Jumlah 

populasi yang dimiliki oleh peneliti adalah seluruh mahasiswa Universitas Ciputra. 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono 2013). Subjek yang diambil oleh peneliti adalah mahasiswa 

Universitas Ciputra. Penulis memiliki jumlah sampel sebanyak 150 orang dan 

setelah pengolahan data terjadi reduksi data sesuai dengan teknik pengambilan 

sampel dalam penelitian ini, yaitu simple random sampling. Akibatnya, dari 150 

kuesioner yang disebarkan, hanya 142 kuesioner yang dapat digunakan karena 8 

kuesioner yang lain tidak terisi dengan data yang lengkap.  
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3.2. Metode Pengambilan Data 

3.2.1. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Peneliti mendapatkan hasil data primer menggunakan hasil penyebaran 

kuesioner. Sementara data sekunder didapatkan berdasarkan teori para ahli, 

penelitian terdahulu, data internal yang diolah, serta referensi lainya. 

3.2.2. Metode Pengumpulan Data 

Skala likert akan digunakan oleh peneliti untuk mengukur sikap setuju atau 

tidak setuju dari responden dalam kuesioner yang akan disebarkan. Sugiyono 

(2016:83) menyebutkan bahwa jawaban dari setiap instrumen penelitian yang 

menggunakan skala Likert memiliki gradasi dari sangat positif sampai sangat 

negatif, dan dapat menggunakan kata-kata, yaitu : 

Tabel 3.1 Skala Likert pada Kuesioner Penelitian 

Jawaban Skor 
Sangat Tidak Setuju 1 

Tidak Setuju 2 

Netral 3 

Setuju 4 

Sangat Setuju 5 

Sumber: Diolah dari berbagai sumber 

 

3.3. Definisi Operasional Variabel 

Variabel akan dioperasikan agar dapat mempermudah proses penelitian. 

Dalam penelitian ini, operasionalisasi variabel yang diamati berasal dari faktor-

faktor yang mempengaruhi minat berwirausaha yang terlihat dalam Tabel 3.2.  
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Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Operasional Indikator 

Role Model (X1) Role model memiliki tiga fungsi 

utama yang saling berkaitan satu 

sama lain yaitu untuk memberikan 

motivasi dan inspirasi, membantu 

individu lain untuk membentuk 

konsep diri yang lebih baik, serta 

memberikan pembelajaran yang 

bermanfaat bagi individu tersebut 

(Gibson dalam Karimi et al., 2013: 

205). Upaya-upaya yang bisa 

dilakukan untuk menemukan role 

model adalah mengenali diri 

sendiri, menentukan panutan, dan 

menjadikan panutan tersebut 

sebagai teladan yang baik.  

1. Panutan yang 

dimiliki, yang bisa dijadikan 

sebagai role model 

2. Sebagai teladan 

3. Pengalaman role 

model 

4. Dorongan 

Self Efficacy (X2) Self efficacy adalah kepercayaan 

terhadap kemampuan yang dimiliki 

oleh dirinya sendiri untuk 

melaksanakan tugas dan kewajiban 

seorang entrepreneur (Hmieleski 

dan Corbet dalam Botha dan 

Bignotti, 2016). Self efficacy atau 

keyakinan dapat dicapai melalui 

kognitifnya sehingga tercipta proses 

motivasi.  

1. Penemuan ide baru  

2. Identifikasi pasar 

3. Perancangan produk 

4. Memperkirakan 

permintaan 

5. Penentuan harga 

6. Perkiraan modal 

7. Teknik pemasaran 

8. Menjelaskan visi dan 

rencana 

9. Kemampuan 

berkomunikasi 

10. Penjelasan ide 

11. Pengawasan 

12. Perekrutan karyawan 

13. Membagi tanggung 

jawab 

14. Mengatasi masalah 

15. Mampu memotivasi 

16. Melatih karyawan 

17. Pengolahan keuangan 

18. Pengolahan keuangan 

perusahaan 

19. Penafsiran laporan 

keuangan 

20. Memulai usaha hal 

yang sangat berharga 

21. Memulai usaha hal 

yang sangat bermanfaat 

22. Memulai usaha hal 

yang positif 

Minat Berwirausaha 

(Y) 

Minat berwirausaha bisa 

didefinisikan sebagai pola pikir 

yang mengarahkan, membimbing, 

mengkoordinasi, dan mengontrol 

konsep dasar dari perkembangan 

ide bisnis yang baru, implementasi 

dan evaluasi (Bird dalam Ibrahim 

1. Perilaku untuk 

memulai bisnis 

2. Tujuan profesi 

3. Upaya berwirausaha 

4. Tekad berwirausaha 
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dan Mas’ud, 2016). Upaya yang 

bisa dilakukan adalah menggali 

potensi diri untuk bisa menciptakan 

tekad dan tujuan dari berwirausaha, 

serta memiliki tujuan akhir yaitu 

menjadi seorang pengusaha. 

 

3.4. Validitas dan Reliabilitas 

3.4.1. Validitas 

Uji validitas merupakan uji instrumen data yang dapat mengetahui seberapa 

cermat suatu item yang dapat mengukur apa yang ingin diukur. Metode yang 

digunakan adalah korelasi Pearson. Apabila nilai signifikansi korelasi Pearson 

kurang dari 0,05 maka item dinyatakan valid (Priyanto, 2014:51). 

3.4.2. Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur yang 

biasanya menggunakan kuesioner. Metode yang digunakan adalah Cronbach Alpha 

(Priyanto, 2014:64). Dasar yang digunakan adalah apabila nilai Cronbach Alpha 

lebih dari 0,6 maka instrumen kuesioner dinyatakan reliabel. 

3.5. Metode Analisis Data 

Keseluruhan analisis data pada penelitian ini menggunakan bantuan 

program atau aplikasi SPSS 22 untuk melakukan perhitunganya. 

3.5.1. Analisis Regresi Linier Berganda 

Priyatno (2014:148) mengatakan, “Analisis regresi linier berganda 

digunakan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan linier antara dua atau lebih 

variabel independen dengan satu variabel dependen.” Bentuk dari persamaan linier 

berganda terlihat dalam persamaan sebagai berikut : 
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Penjelasan:  

Y  = Minat Berwirausaha (Variabel dependen). 

α = Konstanta. 

β
1 

β
2
 = Koefisien regresi. 

X1  = Role Model (Variabel independen 1). 

X2 = Self Efficacy (Variable independen 2). 

ε = Standar error/deviasi. 

3.5.2. Uji Hipotesis 

3.5.2.1. Uji F 

Uji F atau uji koefisien regresi secara bersama-sama untuk menguji 

signifikansi pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. 

Tingkat signifikansi yang digunakan pada uji F adalah sebesar 0,05.  

3.5.2.2. Uji t 

Uji t merupakan uji koefisien regresi secara parsial yang digunakan untuk 

mengetahui apakah variabel-variabel independen berpengaruh secara signifikan 

atau tidak terhadap variabel dependen. Uji t pada penelitian ini menggunakan 

tingkat signifikansi 0,05.  
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3.5.2.3. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi ini menunjukan presentase sumbangan pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen. 

3.5.4. Uji Asumsi Klasik 

3.5.4.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas residual digunakan untuk menguji apakah residual yang dihasilkan 

dapat didistribusikan secara noresidual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi 

secara normal atau tidak. Jika titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis 

diagonal, maka nilai residual tersebut telah normal (Priyanto, 2014:163). Dengan 

data yang terdistribusi normal, maka data dianggap dapat mewakili populasi. 

Apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka kesimpulannya data terdistribusi 

normal. 

3.5.4.2. Uji Multikolinieritas 

Uji ini dilakukan karena terdapat lebih dari satu variabel independen 

dalam suatu model regresi. Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai 

tolerance dan Variance Inflaction Factor (VIF). Multikolinieritas artinya 

variabel-variabel independen dalam model regresi memiliki hubungan linier 

yang sempurna atau mendekati sempurna (koefisien korelasi tinggi atau 

mencapai 1) (Priyanto, 2014:164). Uji Multikolinieritas menggunakan nilai 

tolerance dan VIF, jika nilai tolerance > 0,1 dan VIF < 10, maka nilai ini 

menunjukan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas. 
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3.5.4.3. Uji Heterokedastisitas 

Priyatno (2014:166) menjelaskan bahwa heterokedastisitas adalah 

varian residual yang tidak sama pada semua pengamatan dalam suatu model 

regresi. Model regresi yang baik ditunjukan dengan tidak terjadinya 

heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas dilakukan dengan metode grafik, 

yaitu melihat pola titik-titik pada grafik regresi. Jika hasil nilai signifikansi 

pada variabel independen dan absolut residual lebih dari 0,05 artinya tidak 

terjadi heterokedastisitas. 

3.5.4.4. Uji Linieritas 

Uji linieritas merupakan uji yang dapat digunakan untuk 

menganalisis suatu penelitian dan uji ini dapat digunakan untuk mengetahui 

apakah dua variable mempunyai hubungan yang linier atau tidak secara 

signifikan. Tingkat signifikasi nilai F adalah 0,05, jika nilai signifikasi yang 

muncul dibawah 0,05 maka pengambilan keputusan adalah tidak terdapat 

hubungan yang linier dari kedua variable tersebut. 

 

 

 


