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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kuantitatif. Metode 

penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi 

atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, 

analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2016:8). 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Menurut Sekaran dan Bougie (2013:240) populasi adalah keseluruhan 

kelompok manusia, peristiwa atau benda yang ingin diteliti oleh peneliti. 

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswi International Business 

Management - Regular Class Universitas Ciputra Surabaya angkatan 2013 

yang memiliki dan menjalankan usaha, yaitu sebanyak 106 mahasiswi. 

3.2.2 Sampel 

Menurut Sekaran dan Bougie (2013:241) sampel adalah bagian dari 

populasi yang ingin diteliti. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode 

rancangan sampel probabilitas (probability sampling design), artinya 

penarikan sampel didasarkan atas pemikiran bahwa keseluruhan unit populasi 

memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel (Bungin, 2015:108). 
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Teknik pengambilan sampel dengan simple random sampling. Menurut 

Sekaran dan Bougie (2013:254), dalam simple random sampling semua 

elemen dalam populasi diperhitungkan dan setiap elemen tersebut memiliki 

peluang yang sama untuk menjadi subjek. Banyaknya sampel pada penelitian 

ini berjumlah 100 orang mahasiswi. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1.1 Data Primer 

Data primer merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh 

peneliti langsung dari sumber. Dalam penelitian ini, data primer 

berupa kuesioner yang disebarkan kepada sampel penelitian. 

3.3.1.2 Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah 

sumber data primer (Bungin, 2015:129). Data sekunder dalam 

penelitian ini yaitu data mahasiswi IBM – Regular Class 2013 dan 

referensi yang terdapat pada laporan resmi, buku, studi kepustakaan, 

serta literatur-literatur yang berkaitan dengan variabel penelitian.  

3.3.2 Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui 

penyebaran kuesioner, dengan lima alternatif jawaban sesuai dengan Skala 

Likert atau summated rating scale. Menurut Sekaran dan Bougie (2013:220), 
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Skala Likert dirancang untuk menguji seberapa kuat subjek setuju atau tidak 

setuju dengan pernyataan sesuai dengan skala lima poin sebagai berikut:  

1. Skor 1 untuk jawaban pernyataan Sangat Tidak Setuju (STS) 

2. Skor 2 untuk jawaban pernyataan Tidak Setuju (TS) 

3. Skor 3 untuk jawaban pernyataan Netral (N) 

4. Skor 4 untuk jawaban pernyataan Setuju (S) 

5. Skor 5 untuk jawaban pernyataan Sangat Setuju (SS) 

3.4 Definisi Operasional Variabel 

Tabel 3.1 Variabel dan Indikator Penelitian 

Variabel Definisi Variabel Indikator 

Pendidikan 

Kewirausahaan 

Pendidikan kewirausahan 

merupakan pendidikan 

yang terdiri dari berbagai 

program dan proses 

pendidikan yang 

mempengaruhi sikap dan 

keterampilan berwirausaha 

(Sumber: Patricia dan 

Silangen, 2016)  

1. Dukungan univeritas 

dengan memberikan 

pengajar profesional 

2. Suasana 

3. Materi 

4. Praktek kerja nyata 

(Sumber: Kuttim et al., 

2013; Patricia dan Silangen, 

2016) 

Kepribadian 

Proaktif 

Kepribadian proaktif 

adalah konstruk internal 

yang mengidentifikasi 

sejauh mana orang-orang 

dapat mengambil tindakan 

untuk mempengaruhi 

lingkungannya (Sumber: 

Mustafa et al., 2016) 

1. Mampu mengidentifikasi 

peluang bisnis yang ada 

2. Inovatif 

3. Inisiatif  

4. Mampu membuat 

pekerjaan dengan sumber 

daya terbatas 

 (Sumber: Mustafa et al., 

2016) 

Sikap terhadap 

Kewirausahaan 

Sikap adalah kemampuan 

diri atau pola pikir 

seseorang dalam 

menghadapi sesuatu  

(Sumber: Dinc dan Budic 

2016) 

1. Memanfaatkan sumber 

daya untuk membangun 

usaha 

2. Memilih menjadi 

wirausahawan 

3. Puas menjadi wirausaha 

4. Merasa beruntung 
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(Sumber: Dinc dan Budic 

2016) 

Role Model Role model adalah referensi 

bagi individu yang 

mengatur contoh untuk 

ditiru oleh orang lain dan 

dapat merangsang serta 

menginspirasi orang lain 

untuk membuat keputusan 

karir tertentu dan mencapai 

tujuan (Sumber: Bosma et 

al., 2012) 

1. Memiliki usaha 

2. Memiliki jabatan 

3. Teladan 

4. Interaksi 

5. Memotivasi 

(Sumber: Bosma et al., 

2012) 

Intensi 

Berwirausaha 

Intensi berwirausaha 

merupakan keinginan atau 

ingin terlibat dalam 

kewirausahaan  

(Sumber: Dinc dan Budic, 

2016) 

 

1. Melakukan segala upaya 

untuk memulai usaha 

2. Bertekad membuat usaha 

di masa depan 

3. Serius membuka usaha 

4. Memiliki intensi 

membangun perusahaan 

5. Tujuan menjadi seorang 

wirausaha 

6. Siap melakukan apapun 

demi menjadi wirausaha 

(Sumber : Dinc dan Budic, 

2016) 

Sumber : Data diolah, 2016 

3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1 Analisis Deskriptif 

Menurut Bungin (2015:187) beberapa teknik statistik deskriptif yang 

dapat digunakan adalah distribusi frekuensi, dan standar deviasi. 

3.5.2 Analisis SEM-PLS 

Pengujian hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

metode Structural Equation Modeling (SEM), dengan bantuan program 

SmartPLS. Analisis Partial Linear Square (PLS) adalah teknik statistika 

multivariat yang melakukan pembandingan antara variabel dependen 
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berganda dan variabel independen berganda. PLS adalah salah satu metoda 

statistika SEM berbasis varian yang didesain untuk menyelesaikan regresi 

berganda ketika terjadi permasalahan spesifik data, seperti ukuran sampel 

penelitian kecil, adanya data yang hilang (missing values) dan 

multikolinearitas (Jogiyanto dan Abdillah, 2009:11). 

3.6 Evaluasi Model Reflektif (Outer Model) 

Outer model merupakan model pengukuran untuk menilai validitas dan 

reliabilitas model (Jogiyanto dan Abdillah, 2009:57). Evaluasi outer model 

bertujuan untuk mengevaluasi variabel indikator (Widarjono, 2015:276). 

Evaluasi outer model terdiri dari : 

3.6.1 Validitas  

Menurut Bungin (2015:70) validitas penting karena alat ukur harus 

memiliki akurasi yang baik apabila alat ukur tersebut digunakan, sehingga 

validitas akan meningkatkan bobot kebenaran data yang diinginkan peneliti. 

3.6.1.1 Uji Validitas Konvergen (Convergent Validity) 

Uji Validitas Konvergen yaitu seperangkat indikator mewakili satu 

variabel laten dan yang mendasari variabel laten tersebut. Uji 

validitas konvergen menggunakan niai rata-rata varian yang 

diekstraksi (Average Variance Extracted).  Menurut Widarjono 

(2015:277) nilai AVE harus ≥ 0.5 yang dapat diartikan bahwa 

variabel laten dapat menjelaskan lebih dari setengah varian dari 

indikator rata-ratanya. 
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3.6.1.2 Uji Validitas Diskriminan (Discriminant Validity) 

Uji Validitas Diskriminan merupakan konsep yang memiliki makna 

bahwa dua konsep berbeda harus menunjukkan perbedaannya. Ada 

dua metode yaitu cross loading variabel indikator dan Fornell-

Larcker. Cross loading variabel indikator terhadap variabel laten 

harus lebih besar nilainya terhadap variabel laten yang lain. Fornell-

Larcker yaitu akar dari AVE untuk setiap laten harus lebih besar dari 

korelasi antarvariabel laten (Widarjono, 2015:277).   

Tabel 3.2 Parameter Uji Validitas dalam Model Pengukuran PLS 

Uji Validitas Parameter Rule of Thums 

Konvergen Faktor loading Lebih dari 0.7 

Average Variance 

Extracted (AVE) 

Lebih dari 0.5 

Communality Lebih dari 0.5 

Diskriminan Akar AVE dan 

Korelasi variabel laten 

Akar AVE > Korelasi 

variabel laten 

Cross loading Lebih dari 0.7 dalam satu 

variabel 
Sumber : Chin (Dalam Jogiyanto dan Abdillah, 2009:61) 

3.6.1.3 Uji Hipotesis Outer Loading 

Menurut Ghozali dan Latan (2014:126), uji hipotesis outer loadings 

dilihat dari t-statistics outer loading dengan ketentuan nilai t-statistics 

yang dihasilkan harus lebih dari 1.96. 

3.6.2 Reliabilitas 

Menurut Sekaran dan Bougie (2013:225) reliabilitas adalah pengujian 

seberapa konsisten alat ukur dalam pengukuran konsep apapun. Kemantapan 

reliabilitas alat ukur apabila alat ukur itu dipakai untuk mengukur sesuatu 
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berulang kali pada masalah yang sama, alat ukur tersebut menghasilkan 

ukuran atau hasil yang sama (Bungin, 2015:69).  

3.6.2.1 Indicator Reliability 

Indicator reliability didasarkan pada Cronbach’s Alpha yang 

mencerminkan reliabilitas semua semua indikator. Menurut 

Widarjono (2015:277) Cronbach’s Alpha nilainya harus lebih dari 0.7 

untuk uji teori dan di atas 0.6 untuk penelitian eksplorasi.  

3.6.2.2 Internal Consistency dengan Composite Reliability 

Composite reliability digunakan untuk mengevaluasi konsistensi 

internal (Widarjono, 2015:277). Menurut Ghozali dan Latan 

(2014:75) Composite reliability nilainya harus lebih dari 0.7 untuk 

penelitian yang bersifat confirmatory dan 0.6 - 0.7 masih dapat 

diterima untuk penelitian yang bersifat eksplorasi.  

3.7 Evaluasi Model Struktural (Inner Model) 

Inner model merupakan model struktural untuk memprediksi hubungan 

kasualitas antar variabel laten (Jogiyanto dan Abdillah, 2009:57). Menurut 

Widarjono (2015:276) evaluasi model persamaan struktural merupakan 

model yang menejelaskan pengaruh variabel laten independen terhadap 

variabel laten dependen. Model struktural dalam PLS dievaluasi dengan 

menggunakan R2 untuk konstruk dependen, serta nilai koefisien path atau t-

values tiap path untuk uji signifikasi antar konstruk dalam model struktural 

(Jogiyanto dan Abdillah, 2009:57). Evaluasi dasar pada tahap ini, yaitu: 
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3.7.1 Signifikasi dan Uji Hipotesis 

Nilai koefisien path atau inner model menunjukkan tingkat signifikasi 

dalam pengujian hipotesis. Menurut Hair et al., (Dalam Jogiyanto dan 

Abdillah, 2009:63) skor koefisien path atau inner model yang ditunjukkan 

oleh t-statistic, harus di atas 1.96 untuk hipotesis dua ekor (two-tailed) dan di 

atas 1.64 untuk hipotesis satu ekor (one-tailed) untuk pengujian hipotesis 

pada alpha 5% dan power 80%. Menurut Ghozali dan Latan (2014:80) pada 

hipotesis dua ekor (two-tailed) nilai t-statistics > 1.96 pada path antar 

variabel, hal tersebut menunjukkan hubungan yang signifikan. 

3.7.2 Goodness of Fit  dengan Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi mengukur seberapa besar variasi variabel laten 

dependen dijelaskan oleh variabel laten independen (Widarjono, 2015:277). 

Nilai R2 digunakan untuk mengukur tingkat variasi perubahan variabel 

independen terhadap variabel dependen. Semakin tinggi nilai R2 berarti 

semakin baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan (Jogiyanto 

dan Abdillah, 2009:57). 

3.7.3 Q-square Predictive Relevance 

Menurut Ghozali dan Latan (2014:81) Q-square predictive relevance 

merupakan uji untuk mengevaluasi model PLS, dengan rumus : 

 Q2 = 1 – (1- R1
2) x (1- R2

2) x (1- R3
2) x (1- R4

2) 

Ketentuan pengujiannya yaitu apabila Q2 > 0 menunjukkan model memiliki 

predictive relevance. Nilai Q2 0.02, 0.15 dan 0.35 menunjukkan bahwa model 

lemah, moderat dan kuat (Ghozali dan Latan, 2014:80).  
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3.7.4 Direct Indirect Effect 

Total Effect adalah sebuah nilai yang menggambarkan besarnya 

pengaruh  total yang diterima suatu konstruk dari konstruk lainnya. Nilai ini 

didapat dari besarnya pengaruh langsung (direct) konstruk ditambah 

pengaruh tidak langsung (indirect) konstruk lainnya dengan mengasumsikan 

seluruh jalur tetap diperhitungkan meskipun tidak signfikan. Simulasi 

perhitungan adalah sebagai berikut :  

 

Gambar 3.1 Direct Indirect Effect 

 

Direct Effect : A -> C = c 

Indirect Effect : A -> C = a x b 

Total effect = c + (a x b) 
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