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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif. 

Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu cara yang dapat digunakan 

untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan angka dan program 

statistik. Metode penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2014) adalah metode 

yang dapat digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Analisis data 

yang digunakan bersifat statistik yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang 

sudah ditetapkan oleh peneliti. Sedangkan menurut Suharsaputra (2012) metode 

penelitian kuantitatif adalah analisis yang menggunakan statistik untuk 

mendapatkan hasil dari penelitian yang sedang diteliti.  

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua siswa SMP Santa 

Ursula Bandung angkatan 2017 sampai dengan angkatan 2019. Populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini ada sebanyak 374 siswa yang terdiri dari 206 

siswa laki–laki dan 168 siswa perempuan. Peneliti menggunakan rumus Slovin 

untuk menentukan jumlah sampel yang digunakan. Dari perhitungan tersebut 

peneliti mendapat angka 194 siswa adalah angka yang tepat untuk menentukan 

sampel. 
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Metode yang peneliti gunakan adalah cluster random sampling menggunakan 

nomor urut siswa. Menurut Sugiyono (2014) cluster random sampling merupakan 

pengambilan sampel dari suatu populasi secara acak dengan melihat strata yang 

ada di dalam populasi tersebut. SMP Santa Ursula Bandung memiliki 12 kelas 

yang terdiri dari 4 kelas 7, 4 kelas 8, dan 4 kelas 9. Berdasarkan perhitungan, 

penulis mengambil 17 siswa secara acak dari setiap kelas. Contohnya adalah 17 

siswa dari kelas 7A, 17 siswa dari kelas 7B, dan seterusnya. 

  

Gambar 3.1. Persamaan dalam Menentukan Jumlah Sampel 

Sumber : Diolah Penulis, 2019 
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Gambar 3.3. Sampel yang Didapatkan untuk Setiap Kelas 

Sumber : Diolah Penulis, 2019 

 

Gambar 3.2. Bagan Cluster Sampling 

Sumber : Diolah Penulis, 2019 
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2014) sumber primer adalah sumber data yang secara 

langsung didapatkan oleh peneliti. Sumber primer yang peneliti gunakan 

didapatkan dari respon siswa SMP Santa Ursula Bandung ketika mengisi 

kuesioner yang akan dibagikan secara acak oleh peneliti. Sedangkan sumber 

sekunder adalah sumber data yang secara tidak langsung didapatkan oleh peneliti 

(Sugiyono, 2014). Sumber sekunder yang digunakan peneliti didapatkan dari studi 

kepustakaan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membaca dan mengambil data 

dari referensi yang berkaitan dengan variabel penelitian. Menurut Sugiyono 

(2014) kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang responden memberikan 

jawaban kepada pertanyaan atau pernyataan yang diberikan kemudian akan 

dikembalikan kembali kepada peneliti jika sudah selesai mengisinya. 

Skala yang akan digunakan untuk penelitian ini adalah skala Likert. Menurut 

Suharsaputra (2012) kuantifikasi yang dilakukan dalam skala Likert adalah 

dengan menghitung respon dari responden yang setuju atau tidak setuju terhadap 

suatu pertanyaan dan pernyataan. Alasan peneliti mengambil skala Likert adalah 

skala ini sudah banyak dikenal oleh semua orang dan mudah dimengerti sehingga 

akan memudahkan responden dalam mengisi kuesioner. 
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Peneliti menghilangkan pilihan netral agar dapat lebih mendorong responden 

untuk menentukan pilihannya sehingga dapat meminimalisir jawaban yang dirasa 

ragu oleh responden. Dengan skala empat juga akan membuat peneliti 

mendapatkan data yang lebih akurat karena tidak adanya jawaban yang ragu. 

Langkah ini juga penulis ambil dengan harapan jawaban dari setiap responden 

dapat terukur lebih akurat dan dapat menggolongkannya kedalam pernyataan 

positif (favorable) atau negatif (unfavorable). 

Pernyataan terdiri dari 2 jenis, yaitu pernyataan favorable dan unfavorable. 

Favorable adalah pernyataan yang mendukung suatu objek penelitian ataupun 

juga positif. Sedangkan untuk unfavorable adalah pernyataan yang tidak 

mendukung suatu objek penelitian ataupun juga negatif. Dalam mengolah data, 

item favorable akan diberikan skor 1 sampai 4 dari pilihan jawaban sangat tidak 

setuju sampai dengan sangat setuju. Kemudian untuk item unfavorable 

sebaliknya. Dapat dilihat dari tabel 3.1 sebagai berikut:  

Tabel 3.1. Skala Likert dan Skor 

Jawaban Skor favorable Skor unfavorable 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 4 

Tidak Setuju (TS) 2 3 

Setuju (S) 3 2 

Sangat Setuju (SS) 4 1 

 

  

Sumber : Diolah Penulis, 2019 
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3.4 Operasionalisasi Variabel 
 

Tabel 3.2. Operasionalisasi variabel 
X1 A. Motivasi 

Definisi: 

Motivasi menurut Suwatno dan Priansa (2011) 

adalah pemberian motif, yang menimbulkan 
dorongan sehingga individu tersebut melakukannya 

secara sengaja. 

Indikator: 

1. Laba, memperoleh keuntungan. 
2. Kebebasan, tidak terikat oleh waktu dan 

pengawasan. 

3. Impian personal, menggapai cita – cita. 

4. Kemandirian, melakukan segala proses 
mulai dari pengelolaan sampai dengan 

mengawasi dirinya secara mandiri. 

X4 A. Faktor keluarga 

Definisi: 

Keluarga adalah komunitas yang terdekat dengan 

hidup dari tiap orang (Basrowi, 2014). Pendidikan 
dapat diterima dari lingkup yang paling kecil yaitu 

keluarga, hingga pemerintah (Putri, 2017).  

Indikator: 

1. Pendidikan yang didapatkan dari orang tua 
mengenai entrepreneurial. 

2. Latar belakang keluarga. 

3. Dorongan dari keluarga. 

X2 B. Efikasi diri 

Definisi: 

Menurut Slamet, Tunjungsari, & Le (2014) efikasi 

diri adalah keyakinan diri sendiri untuk dapat 
menjalankan atau mencapai suatu tujuan.  

Indikator: 

1. Keyakinan akan potensi dalam diri sendiri. 

2. Keyakinan dapat menjalankan proses 
entrepreneurial. 

3. Keyakinan dalam memecahkan 

permasalahan. 

X5 B. Faktor lingkungan masyarakat 

Definisi: 

Lingkungan masyarakat adalah satu faktor yang 

membentuk seseorang. Disetiap lingkungan akan ada 
pengetahuan dan nilai yang tumbuh. (Basrowi, 2014) 

Indikator: 

1. Informasi dari teman sebaya. 

2. Informasi dari surat kabar. 
3. Informasi dari radio, televisi, media sosial. 

X3 C. Pendidikan 

Definisi: 
Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran  dan  

pengembangan diri. Salah satu lembaga yang 

berperan besar bagi anak adalah sekolah (Slamet, 

Tunjungsari, & Le, 2014).  
Indikator: 

1. Pemahaman mengenai entrepreneurship. 

2. Kegiatan dalam kelas mengenai 

entrepreneurship. 
3. Kegiatan luar kelas mengenai 

entrepreneurship 

X6 C. Faktor lingkungan sekolah 

Definisi: 
Sekolah merupakan salah satu institusi yang dapat 

menciptakan entrepreneur. Selain melalui 

pembelajaran lingkungan sekolah akan mendorong 

minat seseorang terhadap wirausaha. (Marini & 
Hamidah, 2014). 

Indikator: 

1. Budaya sekolah yang berupa nilai – nilai 

karakteristik dari seorang entrepreneur. 
2. Perilaku dan sikap guru yang melahirkan 

contoh dan panutan bagi siswa. 

3. Dorongan dan bantuan dari teman – teman 

sekolah.  

Y Minat Wirausaha 

Definisi: 
Keinginan, ketertarikan, dan kesediaan untuk bekerja dan memiliki keinginan yang keras untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya dan menciptakan usaha baru (Suryana, 2013). 

Indikator: 

1. Kognitif 
2. Afektif 

3. Psikomotorik 

 

  

Sumber : Diolah Penulis, 2019 
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3.5 Validitas dan Reliabilitas  

3.5.1 Uji Validitas 

Uji validitas dapat digunakan untuk mengukur pernyataan atau pertanyaan 

yang telah dibuat oleh peneliti valid atau tidak. Kuesioner dikatakan valid apabila 

kuesioner yang sudah dibuat dapat mengukur apa yang ingin diukur oleh peneliti. 

Validitas dapat mengukur apakah pertanyaan yang sudah dibuat dapat benar-benar 

mengukur apa yang ingin kita ukur (Ghozali, 2013). Pengujian validitas yang 

digunakan adalah nilai dari signifikansi yang digunakan sebesar 0,05. Apabila 

signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka pertanyaan tersebut valid dan apabila lebih 

besar dari 0,05 maka pertanyaan tersebut tidak valid. Selain itu dapat juga 

membandingkan indeks korelasi product moment Pearson dengan nilai 

signifikansi  5% dengan nilai kritis, membandingkan r hitung dengan r tabel. 

 

3.5.2 Uji Reliabilitas 

Menurut Ghozali (2013) mengatakan bahwa reliabilitas adalah tolak ukur dari 

sebuah kuesioner yang akan menjadi indikator dari suatu variabel. Suatu 

kuesioner dapat dikatakan reliabel jika jawaban yang diberikan sama dari waktu 

ke waktu. Reliabilitas dapat diukur menggunakan uji statistik Alpha Cronbach 

dengan program komputer SPSS. Suatu variabel dikatakan valid jika nilai dari 

Alpha Cronbach lebih besar dari 0,60 (Sugiyono, 2014). 
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3.6 Uji Asumsi Klasik 

3.6.1 Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2013) uji ini melihat persamaan regresi yang dihasilkan 

sudah berdistribusi normal atau tidak normal. Persamaan dapat dikatakan normal 

jika uji statistik menunjukkan nilai signifikan diatas 0,05 dengan menggunakan 

One Sample Kolmogrov Smirnov. Begitu pula sebaliknya, jika nilai signifikan 

dibawah 0,05 maka data yang diperoleh tidak terdistribusi secara normal. 

 

3.6.2 Uji Multikolinieritas 

Menurut Ghozali (2013) pengujian yang dilakukan pada uji ini adalah 

menemukan adanya korelasi antara variabel independen (bebas). Jika tidak 

menemukan korelasi antara variabel independen maka model regresi tersebut 

dapat dikatakan baik. Jika nilai tolerance lebih dari 10 atau nilai VIF  lebih kecil 

dari 10 maka menunjukkan adanya multikolinieritas. 

 

3.6.3 Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2013) uji ini dilakukan untuk menguji model regresi apakah 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Jika terjadi perbedaan pada varian dari residual dari satu pengamatan ke 

pengamatan lain maka disebut heteroskedastisitas. 
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3.6.4 Uji Linieritas 

Menurut Ghozali (2013)  uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada 

hubungan linear diantara variabel-variabel yang tersedia. Jika menggunakan 

program SPSS untuk mengolah data, dapat dikatakan linear jika nilai signifikansi 

lebih besar dari 0,05. 

3.7 Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini digunakan dua model uji, yaitu uji regresi berganda dan 

uji regresi sederhana. Hal tersebut berguna untuk mengetahui apakah secara uji 

regresi berganda variabel pertama sampai dengan variabel enam bisa 

mempengaruhi minat berwirausaha atau tidak. Kemudian uji regresi sederhana 

untuk mengetahui lebih dalam, apakah variabel yang tidak berhubungan dalam uji 

regresi berganda benar tidak ada hubungan sama sekali atau ada namun hanya 

kecil mempengaruhi minat berwirausaha. 

3.7.1 Uji Regresi Berganda 

Menurut Sugiyono (2014) analisa regresi berganda bertujuan  untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas mempengaruhi variabel 

terikat. 

 Persamaan dari regresi berganda adalah: 

              

Keterangan: 

  = Variabel dependen 

   = Variabel independen pertama 
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   = Variabel independen kedua 

  = Intersept 

  = Koefisien regresi 

   = error 

 

3.7.2 Uji Regresi Sederhana 

Menurut Sugiyono (2014) dasar dari regresi sederhana adalah hubungan 

kausal dalam satu variabel terikat dengan satu variabel bebas. 

 Persamaan dari regresi sederhana adalah: 

         

Keterangan: 

  = Variabel dependen 

  = Variabel independen 

  = Intersept 

  = Koefisien regresi 

   = error 

 

3.8 Uji Koefisien Korelasi R dan Koefisien Determinasi R
2
   

Menurut Ghozali (2013)  uji ini melihat kemampuan model saat menerangkan 

variasi dari suatu variabel terikat. Apabila nilai R
2
 semakin mendekati angka 1, 

artinya variabel – variabel bebas tersebut dapat memberikan sebagian besar 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dari variabel terikat. 

Sedangkan jika nilai dari R
2
 semakin mendekati angka 0, artinya kemampuan 
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yang dimiliki oleh variabel-variabel bebas terbatas dalam menjelaskan variasi dari 

variabel terikat. Sedangkan jika R semakin mendekati angka 1, artinya terdapat 

hubungan kuat antar kedua variabel tersebut. Jika R mendekati angka 0, maka 

artinya terdapat hubungan yang lemah antar kedua variabel tersebut. 

3.9 Uji F   

Menurut Ghozali (2013) tujuan dari uji statistik F adalah untuk melihat apakah 

semua variabel independen yang digabungkan dalam model memiliki pengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen. 

3.10 Uji t   

Menurut Ghozali (2013) uji t akan melihat sejauh mana dampak dari satu 

variabel bebas secara individual dalam menjelaskan atau menerangkan variasi 

yang ada dari variabel terikat. Penulis menggunakan 2 cara pengujian, yaitu 

membandingkan nilai sig.  dengan taraf sig. 5%. Jika nilai sig. dari uji t kurang 

dari 0.05, artinya hipotesis diterima dan kalau nilainya lebih dari 0.05 artinya 

hipotesis ditolak. Cara lainnya adalah membandingkan hasil dari t hitung dengan t 

tabel, jika lebih besar t hitung maka terdapat perbedaan yang signifikan, 

sedangkan jika t tabel yang lebih besar dapat diartikan bahwa tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan. 
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3.11 Model Analisis 

 

 
X1 = Motivasi 

 

Y 

Minat berwirausaha 

X2 = Efikasi diri 

 

X3 = Pendidikan 

 

X4 = Faktor keluarga  

 

X6 = Faktor lingkungan 

sekolah 

X5 = Faktor lingkungan 

masyarakat 

Gambar 3.4. Model Analisis 

Sumber : Diolah Penulis, 2019 

 


