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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif 

merupakan kajian yang menggunakan analisis statistik untuk mendapatkan 

temuannya, (Suharsaputra, 2012:49). Populasi dalam penelitian ini merupakan 

seluruh mahasiswa jurusan International Business Management Universitas 

Ciputra angkatan 2013 yang menjabat sebagai Chief Executive Officer dalam 

proyek bisnisnya di mata kuliah Entrepreneurial Project. Jumlah populasi dalam 

penelitian ini adalah 136 mahasiswa.  

Peneliti memilih jurusan International Business Management sebagai 

populasi karena merupakan jurusan terfavorit di Universitas Ciputra. Angkatan 

2013 dipilih karena merupakan angkatan yang telah menyelesaikan pendidikan 

kewirausahaan hingga tahap lanjut, berupa mata kuliah Entrepreneurial Project 

selama 6 semester dan mata kuliah Entrepreneurship selama 5 semester. Peneliti 

memilih mahasiswa yang menjabat sebagai Chief Executive Officer karena 

memiliki pengalaman memimpin sebuah proyek bisnis sehingga dapat menjawab 

indikator variabel kepemimpinan dengan lebih objektif. 

Untuk menentukan jumlah sampel digunakan rumus Slovin: 

 

 

Gambar 3.1 Persamaan Penentuan Jumlah Sampel 

Sumber: Suharsaputra (2012:119) 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
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n = jumlah sampel 

N = jumlah populasi 

e = toleransi kesalahan (5%) 

𝑛 =
136

1 + 136(0.05)2
 

𝑛 =101,49 

Berdasarkan rumus tersebut, maka penentuan jumlah  sampel mahasiswa 

International Business Management angkatan 2013 yang menjabat sebagai Chief 

Executive Officer dalam proyek bisnisnya di mata kuliah Entrepreneurial Project 

sebanyak 101 mahasiswa. 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data, (Sugiyono 2014: 223). Sumber primer pada penelitian ini 

diperoleh dari jawaban-jawaban responden pada kuisioner yang disebarkan kepada 

responden yang bersangkutan. Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data di 

mana partisipan atau responden mengisi pertanyaan atau pernyataan kemudian 

setelah diisi dengan lengkap mengembalikan kepada peneliti, (Sugiyono, 

2014:230). 

Skala sikap dari Likert merupakan skala sikap yang sangat populer 

dibanding skala sikap yang lain. Dalam skala Likert, kuanitifikasi dilakukan dengan 

menghitung respon kesetujuan atau ketidaksetujuan terhadap objek sikap tertentu, 

(Suharsaputra, 2012: 82-84). Kuisioner penelitian ini menggunakan skala Likert 

karena merupakan skala yang sangat populer sehingga dapat mempermudah 
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responden dalam pengisian kuisioner. Skala Likert yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1 Skala Likert pada Kuisioner Penelitian 

Jawaban Skor 

Sangat Tidak Setuju 1 

Tidak Setuju 2 

Netral 3 

Setuju 4 

Sangat Setuju 5 

Sumber: Diolah oleh peneliti 

Sumber sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data, (Sugiyono, 2014: 223). Pada penelitian ini juga terdapat 

data-data sekunder yang didapatkan dari studi kepustakaan. Studi kepustakaan 

dilakukan dengan membaca dan mengambil data dari referensi yang berkaitan 

dengan variabel penelitian. 
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3.3 Definisi Operasional Variabel 

Berikut deifnisi operasional pada penelitian ini: 

Tabel 3.2 Definisi Operasional Tiap Variabel Penelitian 

Variabel Definisi Operasional 

Pendidikan 

Kewirausahaan(X1) 

bertujuan membentuk 

pola pikir dan 

memberikan kemampuan 

atau pengetahuan yang 

dibutuhkan untuk 

mengembangkan budaya 

wirausaha (European 

Commission, 2012: 5). 

 

Indikator pendidikan kewirausahaan mengacu pada Sá  et al.(2015:79) dan 

European Commission (2012: 5). 

1. Pendidikan kewirausahaan berguna untuk membentuk pola pikir saya 

sebagai wirausaha 

2. Pendidikan kewirausahaan memberikan saya kemampuan untuk menjadi 

seorang wirausaha 

3. Pendidikan kewirausahaan membuat saya menjadi lebih bertanggung 

jawab 

4. Dengan adanya pendidikan kewirausahaan, saya dapat membuat 

perencanaan bisnis yang lebih baik 

5. Dengan adanya pendidikan kewirausahaan, saya dapat mencari solusi untuk 

permasalahan yang terjadi di bisnis saya 

6. Dengan adanya pendidikan kewirausahaan, saya dapat menjalin hubungan 

dengan para praktisi untuk perkembangan bisnis saya 

Lingkungan(X2) adalah 

semua kondisi dan 

pengaruh yang 

memberikan dampak 

terhadap pengembangan 

organisme atau 

organisasi, (Ibrahim et al., 

2014:206). 

Indikator lingkungan mengacu pada Kuratko(2014:9) dan Sesen(2013:628) 

1. Keluarga mendorong saya untuk memiliki bisnis sendiri 

2. Teman-teman mendorong saya untuk menjadi seorang wirausaha 

3. Saya memiliki akses terhadap modal untuk memulai bisnis 

4. Informasi mengenai peluang bisnis yang potensial tersedia di sekitar saya 

5. Saya memiliki kenalan yang dapat membantu saya dalam berbisnis 

Kepemimpinan(X3) 

adalah kemampuan untuk 

memimpikan sesuatu 

yang hebat dan 

mengkomunikasikan 

mimpi tersebut kepada 

orang lain, 

(Hisrich,2014:46). 

Indikator kepemimpinan mengacu pada Hisrich(2014:55-57). 

1. Sebagai  seorang pemimpin, saya memiliki kreativitas yang tinggi 

2. Sebagai  seorang pemimpin, saya memiliki pemahaman yang luas tentang 

lingkungan perusahaan saya 

3. Sebagai  seorang pemimpin, saya memiliki visi yang jelas 

4. Sebagai  seorang pemimpin, saya bisa mengkomunikasikan visi saya 

kepada bawahan saya 

5. Sebagai  seorang pemimpin, saya memiliki pemikiran yang terbuka 

6. Sebagai  seorang pemimpin, saya mendorong terjadinya perubahan 

7. Sebagai  seorang pemimpin, saya mampu membentuk tim kerja yang solid 

Niat wirausaha(Y) 

adalah keadaan di mana 

dalam pikiran seseorang  

terdapat keinginan untuk 

menumbuhkan bisnis atau 

menciptakan bisnis baru, 

(Wijayanti, 2016:1689). 

Indikator niat wirausaha mengacu pada Linan et al(2009:613) 

1. Saya siap melakukan apa saja untuk menjadi seorang wirausaha 

2. Tujuan profesional saya adalah untuk menjadi seorang wirausaha 

3. Saya akan melakukan segala upaya untuk memulai dan menjalankan bisnis 

saya sendiri 

4. Saya bertekad untuk mendirikan sebuah perusahaan di masa depan 

5. Saya telah berpikir dengan sangat serius untuk memulai suatu bisnis 

Sumber: diolah oleh peneliti 
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3.4 Validitas dan Reliabilitas 

3.4.1 Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk menguji validitas instrumen. Instrumen yang 

valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid. Valid 

berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharsnya 

diukur, (Sugiyono, 2014:203). Uji Validitas pada penelitian ini menggunakan 

Exploratory Factor Analysis (EFA). EFA digunakan untuk menguji apakah 

indikator-indikator yang digunakan dapat mengkonfirmasikan sebuah konstruk 

atau variabel (Ghozali, 2013:55). Penelitian ini menggunakan EFA karena 

indikator-indikator yang digunakan belum terkonfirmasi. 

3.4.2 Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas dilakukan untuk menguji reliabilitas instrumen. Instrumen 

yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur 

objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. (Sugiyono, 2014:203). Uji 

Reliabiltas pada penelitian ini menggunakan metode Cronbach’s Alpha. Kriteria 

yang digunakan adalah jika koefisien Cronbach’s Alpha lebih dari sama dengan 

nilai kritis yang ditetapkan (0,6), maka instrumen penelitian ini reliabel. 

3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1 Uji Asumsi Klasik 

3.5.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. 

Penelitian ini menggunakan metode uji Kolmogorov-Smirnov untuk 
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mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak. Kriteria yang 

berlaku yaitu jika nilai signifikansi lebih dari tingkat signifikansi (0,05), 

artinya residual berdistribusi normal, (Ghozali, 2013:160). 

3.5.1.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi antara variabel independen. 

Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai VIF (Variance Inflation Factor). 

Kriteria yang berlaku adalah apabila nilai VIF kurang dari 10, maka tidak 

ada masalah multikolinearitas, (Ghozali, 2013:105). 

3.5.1.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengataman yang lain. Uji heteroskedastisitas dijalankan dengan 

menggunakan uji Glejser untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas. Kriteria yang berlaku adalah jika nilai sig. uji t (pada uji 

Glejser) lebih dari tingkat signifikansi (0,05), artinya varian residual tidak 

terjadi heteroskedastisitas, (Ghozali, 2013:139). 
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3.5.2 Uji F 

 Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap 

variabel terikat, (Ghozali, 2013:105). Apabila nilai sig. uji F kurang dari sama 

dengan 0,05, maka hal tersebut menunjukkan bahwa semua variabel bebas secara 

bersama-sama mempengaruhi variabel terikat. 

3.5.3 Uji r2 

 Koefisien menujukkan kemampuan variabel bebas dalam menimbulkan 

keberadaan variabel terikat. Koefisien determinasi memiliki nilai antara 0 sampai 

dengan 1. Apabila nilai r2 semakin mendekati 1, maka hubungan variabel bebas dan 

variabel terikat semakin kuat. Sedangkan apabia nilai r2 semakin mendekati 0, maka 

hubungan variabel bebas dan variabel terikat semakin lemah, (Field, 2015:276). 

3.5.4 Uji t 

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat, (Ghozali, 

2013:105). Apabila nilai sig. uji t kurang dari sama dengan 0,05, maka hal tersebut 

menunjukkan bahwa suatu variabel bebas secara individual berpengaruh signifikan 

terhadap variabel terikat. 
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3.5.5 Regresi Linier Berganda 

Penelitian ini menggunakan tiga variabel bebas (X1, X2, X3) dan satu terikat 

(Y). Bentuk persamaan pada penelitian ini adalah: 

 

Keterangan: 

Y = Niat Wirausaha 

X1 = Pendidikan Kewirausahaan 

X2 = Lingkungan 

X3 = Kepemimpinan 

β1,β2, β3= koefisien regresi 

e = variabel bebas lain yang tidak diteliti 

 

  

Y= β1X1 + β2X2+ β3X3 + e 


