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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif 

deskriptif. Jenis penelitian kuantitatif adalah kegiatan menganalisis data meliputi 

mengolah dan menyajikan data, mendeskripsikan dan melakukan pengujian 

hipotesis dengan menggunakan uji statistik. Sederhananya pendekatan kuantitatif 

adalah untuk mendapatkan data secara ringkas dengan menggunakan rumus 

(Siregar, 2011). 

3.2 Populasi dan Sampel 

Pada penelitian ini populasi yang digunakan oleh peneliti adalah siswa kelas 

XII SMA CB Surabaya. Sekolah SMA CB Surabaya merupakan sekolah yang 

mewajibkan siswa-siswanya belajar tentang kewirausahaan, dengan tujuan ingin 

mencapai visinya yaitu Entrepreneursip sejak dini. Pemilihan sampel siswa kelas 

XII SMA CB Surabaya sudah dianggap sesuai dengan topik dari penelitian terkait 

minat berwirausaha siswa. Selain itu, Siswa kelas XII telah mendapatkan 

pendidikan kewirausahaan dari kelas X-XII dan akan menyelesaikan masa 

pendidikan di Sekolah. Dengan jumlah populasi 61 siswa, teknik sampling yang 

digunakan oleh peneliti adalah teknik purposive sampling, dimana melalui teknik 

tersebut akan dilakukan proses pemilahan dengan kriteria latar belakang pekerjaan 

orang tua non-wirausaha dengan sampel berjumlah 28 siswa. Setelah proses 
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pemilahan siswa berdasarkan latar belakang pekerjaan orang tua  peneliti dapat 

menerima jawaban objektif para siswa tersebut. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Tipe dan Sumber Data 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini termasuk dalam tipe penelitian 

deskriptif karena mengungkapkan dan menjelaskan variabel-variabel yang 

diperkirakan dapat mempengaruhi secara positif satu sama lain. Data yang 

digunakan adalah berupa data primer. Data yang didapatkan langsung dari 

responden. Selain itu, data sekunder, data yang didapat melalui sekolah mengenai 

latar belakang pekerjaan (non-wirausaha) orang tua siswa. 

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitan ini adalah dengan menggunakan 

kuesioner yang akan menjadi data primer. Pengumpulan data dengan kuesioner 

dinilai efektif dan mudah bagi target sampel yang dituju (Maolani & Cahyana, 

2015). Metode pengumpulan data secara sistematis adalah: 

1) Kuisioner dibagikan kepada responden 

2) Responden yang telah dipilih atau diberikan kuesioner menjawab 

pertanyaan yang ada sesuai petunjuk yang diberikan. 

3) Kuesioner yang telah diisi dikumpulkan kembali, dan digunakan sebagai 

acuan dasar untuk pengolahan data. 

Kuesioner yang dibagikan pada responden adalah jenis kuesioner berstruktur 

yaitu kuesioner bersifat tertutup yang mengandung pertanyaan beserta alternatif 
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jawaban yang lengkap dan eksklusif. Skala Likert adalah alat ukur yang digunakan 

dalam kuesioner tersebut dan penentuan bobot untuk pertanyaan yang bersifat 

positif. Penentuan bobot nilai adalah dari 1-5 sebagai representasi dari pendapat 

responden seperti berikut: 

1) Skala 1: Sangat Setuju 

2) Skala 2: Setuju 

3) Skala 3: Netral 

4) Skala 4: Tidak Setuju 

5) Skala 5: Sangat Tidak Setuju 

3.4 Model Analisis 

 

 

 

    } 
 

 

Keterangan: 

Pengaruh variabel secara parsial 

Pengaruh varibel secara simultan 

Gambar 3. 1 Model Analisis 

Sumber diolah peneliti, 2019. 

Entrpreneurship 

Education (X1) 

Minat Berwirausaha 

Peran Orang Tua 

(non-wirausaha) 

(X2) 

} 
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 Model analisis diatas menunjukkan bahwa peneliti ingin meninjau pengaruh 

entrepreneurship education dan peran orang tua terhadap minat berwirausaha 

siswa. Entrepreneurship education dan peran orang tua sebagai variabel bebas, dan 

mint berwirausaha sebagai variabel terikat. 

3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1 Definisi Operasional Variabel 

Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel 

Variabel Operasionalisasi Indikator Pengukuran 

Entrepreneurship 

education (X1) 

Entrepreneurship 

education adalah suatu 

kompetensi yang dapat 

dikembangkan pada 

peserta didik untuk 

membentuk paradigma 

berpikir wirausaha yang 

akan menjadi bekal bagi 

masa depan peserta 

didik. 

Entrepreneurship education 

dapat diukur mealalui: 

(a) kreatif dan inovatif, suatu 

pola pikir yang dibentuk dan  

dapat diajarakan untuk 

menemukan suatu cara yang 

lebih baik dalam menjalankan 

usaha yaitu; mampu melihat 

peluang, tidak mudah putus 

asa, bertanggung jawab dan 

memiliki inisiatif; 

(b) bertindak dengan penuh 

perhitungan dalam 

mengambil resiko adalah 

suatu cara untuk mengamati 

masalah, menelaah masalah, 

dan untuk mempersiapkan 

tindakan 

pencegahan/pengurangan 

pada resiko yang dihadapi; 

(c) Optimis, suatu pola pikir 

positif yang terbentuk sebagai 

acuan kerja yang akan 

berhasil dengan baik 

nantinya; 

(d) peka terhadap pasar/dapat 

membaca peluang, suatu 

kegiatan identifikasi yang 

dilakukan untuk melihat 

keadaan atau situasi pada 

target pasar; 

Skala likert 1-5 
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(e) mandiri, suatu kunci 

penting agar dapat 

menghindarkan 

ketergantungan pada pihak-

pihak lain. 

(Saroni, 2012) 

Peran Orang Tua 

(Non-Usaha) (X2) 

Peran orang tua memiliki 

peran yang penting 

dalam aspek kehidupan 

seorang anak untuk 

membangun kondisi 

psikologis yang baik 

maupun dalam 

kesehariannya, mulai 

dari membrikan fasilitas, 

motivasi/dukungan, dan 

pembentukan karakter. 

Peran Orang Tua dapat 

diukur melal 

a) motivasi atau dorongan 

orang tua merupakan factor 

penting dalam membangun 

kondisi psikologis yang baik 

bagi seoarang anak, motivasi 

atau dukungan tersebut dapat 

diwujudkan melalui 

penyediaan fasilitas (kursus, 

penyediaan alat/bahan, dll) 

bagi anak maupun dukungan 

yang dilakukan secara lisan 

atau dapat membangun 

komunikasi yang baik agar 

dapat mengetahui dan 

memahami kebutuhan 

maupun kondisi sang anak,  

b) melatih rasa tanggung 

jawab seorang anak dengan 

mempercayakan tugas-tugas 

sederhana yang nantinya 

perlahan akan membentuk 

karakter yang bertanggung 

jawab pada seorang anak. 

(Agustin, 2011) 

 

Minat 

Berwirausaha 

(Y) 

Minat Kewirausahaan 

adalah suatu hal yang 

tumbuh dari dalam diri 

seseorang melalui 

pengaruh lingkungan 

sekitarnya dan akhirnya 

berpengaruh juga 

terhadap perilaku, 

kontrol perilaku, norma 

subyektif dan pengaruh 

lingkungan.  

(Riani, Sawitri, & 

Rahmawati, 2012) 

Minat Kewirausahaan dapat 

diukur melalui: 

dimana seorang individu 

memiliki kepercayaan 

terhadap kemampuan yang 

dimilikinya untuk melakukan 

tindakan tertentu dalam 

pencapaian sebagai 

wirausaha (efikasi diri); 

pengaruh lingkungan 

terhadap individu dalam 

membangun minat 

berwirausaha (norma 

subyektif); dan perasaan 

mudah atau sulit dalam 

Skala likert 1-5 
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menjadi wirausaha (kontrol 

perilaku) 

(Riani, Sawitri, & 

Rahmawati, 2012) 

 Sumber:Data olahan  2.2 Landasan Teori, 2019. 

 

3.6 Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.6.1 Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan dengan menggunakan korelasi pearson dengan tarif 

signifikansi 0.05 (5%). Jika nilai signifikansi kurang dari 0.05 maka item tersebut 

valid dengan derajat kepercayaan 95% (Kuncoro, 2013). 

3.6.2 Uji Reliabilitas 

Uji realiabilitas ini digunakan untukmengetahui konsitensi alat ukur yaitu 

kuesioner. Suatu kuesoner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang konsisten dari 

waktu ke waktu. Pada penelitian ini peneliti mengukur tingkat reliabel suatu 

variabel dengan melihat nilai Cronbach Alpha dengan signifikan yang digunakan 

lebih besar atau sama dengan 0,6. Suatu variabel dikatakan telah reliabel jika 

memberikan nilai Cronbach Alpha lebih besar atau sama dengan 0.6 (Ghozali, 

2009). 

3.7 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik adalah prasyarat yang digunakan pada analisis regresi 

linier sederhana dan berganda (Priyatno, 2014). 
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1) Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual distribusi 

penelitian normal. Penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik normal P-P 

plot of regression standardized. Jika titik-titik tersebar disekitar garis dan mengikuti 

garis diagonal, maka nilai residual tersebut telah dinilai normal (Ghozali, 2013). 

2) Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji terjadinya hubungan linier yang 

sesuai atau sempurna pada variabel bebas. Dalam penelitian regresi linear tidak 

diperbolehkan terjadi multikolinieritas. Sehingga bila terjadi nilai standar kesalahan 

tiap koefisien menjdi tinggi dan t hitung menjadi rendah juga berpengaruh pada 

variabel bebas yang sulit dideteksi. Untuk melakukan analisis, digunakan nilai VIF 

(variance inflation factor), jika nilai VIF kurang dari 10 maka tidak terjadi 

multikolinieritas ( Priyatno, 2014) 

3) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui keadaan ketidaksamaan 

varian dari residual pada model regresi. Karena, ketika terjadi heteroskedastisitas 

menyebabkan nilai koefisien determinasi  menjadi tinggi. Pengujian dapat dilihat 

dari titik-titik pada grafik regresi yang membentuk titik-titik beraturan menandakan 

terjadinya heteroskedasitas (Priyatno, 2014). 
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4) Uji Linieritas 

Uji linieritas digunakan untuk mengetahui linieritas data, yakni apakah 

variabel-variabel memiliki hubungan yang linier atau tidak. Jika nilai signifikansi 

kurang dari 0,05 maka diniilai terjadi hubungan yang linier. 

3.8 Metode Analisis Data 

3.8.1 Analisis Regresi Berganda 

Teknis regresi berganda menjelaskan hubungan atau pengaruh antara 

variabel dependen dengan beberapa variabel independen. Persamaan regresi 

berganda dalam penelitian adalah: 

Y = α + β
1

X
1

+  β
2

X
2

 

 

Keterangan: 

Y: variabel minat berwirausaha β
1

β
2

:  Koefisien regresi 

α: Konstanta    X
2

: Variabel presepsi orang tua 

X
1

: variabel entrepreneurship education  

3.8.2 Uji Hipotesis 

Uji F (uji simultan) mengukur apakah variabel bebas memiliki pengaruh 

simultan terhadap variabel terikat, atau untuk menguji model dari regresi sudah 

signifikan atau non signifikan. Apabila hasil uji F dengan signifikansi kurang dari 

0,5, maka variabel bebas memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel 
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terikat. Uji t (Uji parsial) menunjukkan seberapa jauh variabel bebas dalam 

menerangkan variasi variabel terikat. Jika nilai signifikan t kurang dari 0,5 maka 

variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat secara parsial. 

3.8.3 Koefisien Korelasi dan Determinasi 

Koefisien kerolasi menunjukk kekuatan antar variabel  terkait dengan 

variabel tidak terkait yang bernilai antara 0-1. Koefisien determinasi adalah untuk 

mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. 

Koefisian determinasi memiliki nilai 0-1, semakin nilainya mendekati 1 berarti 

variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksikan variasi variabel terkait 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


