
BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1   Rancangan Penelitian 

Dalam usaha menguji hipotesis yang telah disusun, peneliti 

menggunakan penelitian kuantitatif dalam melakukan penelitian. 

Sebagaimana menurut Sugiyono (2013: 13), Metode penelitian kuantitatif 

adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik 

pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan. 

Penelitian kuantitatif sangat erat kaitannya dengan  pengumpulan data. 

Dari pengumpulan data tersebut maka akan didapatkan data yang berupa 

angka hasil pengukuran. Oleh karena itu, untuk menganalisis jawaban dari 

suatu masalah, peranan statistik memegang peranan yang sangat penting 

dalam penelitian ini. Penelitian ini digunakan peneliti untuk menguji 

pengaruh variabel X (Motivasi Wirausaha, Mental Wirausaha dan Modal 

Usaha) terhadap Y (Kemampuan Berwirausaha).  

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk 

mendeskripsikan hasil penelitian ataupun objek penelitian. Penelitian 

deskriptif adalah “metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan 

menginterterpretasi obyek sesuai dengan apa adanya”. Jika dibandingkan 

dengan penelitian-penelitian yang lain, penelitian dengan pendekatan 

diskriptif merupakan penelitian yang paling sederhana karena di dalam 

penelitian ini peneliti tidak mengubah, mengadakan manipulasi dan 

menambah terhadap wilayah atau objek penelitian. Ini artinya bahwa 

peneliti tidak melakukan apa-apa terhadap wilayah atau objek yang akan 

diteliti. Sedangkan untuk jenis dari penelitian deskriptif, peneliti 

menggunakan pendekatan korelasional atau sebab akibat dengan tujuan agar 

peneliti dapat mengetahui ada dan tidak adanya hubungan variabel yang 

akan diukur serta untuk mengetahui pengaruh Motivasi Wirausaha, Mental 

Wirausaha, dan Modal Usaha terhadap Kemampuan Berwirausaha bagi para 

pelaku UKM Tahu Kuning di Kota Kediri. 

 

 

 



 

3.2   Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

     Menurut Usman (2006:181), Populasi dalam setiap penelitian harus 

disebutkan secara tersurat yaitu yang berkenaan dengan besarnya anggota 

populasi serta wilayah penelitian yang disebutkan secara tersurat yaitu yang 

berkenaan dengan besarnya anggota populasi serta wilayah penelitian yang 

dicakup. 

   Adapun jumlah populasi yang telah ditetapkan pada penelitian ini 

yakni 33 orang yang terdiri dari pelaku atau pemilik UKM Tahu Kuning 

yang memiliki latar belakang berbeda di Kota Kediri lebih tepatnya di Jalan 

Yos Sudarso. 

3.2.2 Sampel 

   Menurut Sugiyono (2013:389), sampel merupakan sebagian dari 

populasi. Sampel penelitian diambil dari sebagian populasi sebagi sumber 

data yang dapat mewakili seluruh populasi. Penentuan jumlah sampel yang 

peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu metode sensus 

berdasarkan pada ketentuan yang dikemukakan oleh Sugiyono (2002 : 61-63 

), yang mengatakan bahwa: “Sampling jenuh adalah teknik penentuan 

sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Istilah lain 

dari sampel jenuh adalah sensus.” Sehingga dalam penelitian ini, untuk 

menentukan sampel maka digunakan metode sampel jenuh atau sensus.  

   Sampel dalam penelitian ini sama dengan jumlah populasi yaitu 33 

orang yang merupakan pemilik UKM Tahu Kuning yang ada di Kediri. 

3.2.3 Teknik Sampel 

  Dalam penelitian ini penentuan sampel dilakukan dengan jenis Non 

Probability Sampling. Jenis sampel Non Probability Sampling ini tidak 

dipilih secara acak. Dalam penentuan sampel yang menggunakan jenis ini, 

tidak semua dapat dijadikan sampel. Hanya beberapa  elemen dan unsur 

populasi yang mempunyai kesempatan sama untuk dijadikan sampel.  

Menurut Sugiyono (2001: 60) Nonprobability Sampling adalah 

teknik yang tidak memberi peluang/kesempatan yang sama bagi setiap 

unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. 

Terdapat beberapa jenis yang termasuk ke dalam teknik non 

probability ini. Akan tetapi, peneliti memilih jenis Teknik Sampling Jenuh 

(sensus) dimana metodenya seluruh populasi dijadikan sebagai sampel. 



Dalam hal ini, sering dilakukan apabila jumlah populasi kecil, kurang dari 

30 orang (Supriyanto dan Machfudz, 2010: 188).  

Dalam penelitian ini yang akan dipilih untuk dijadikan sampel yaitu 

seluruh pemilik atau pelaku UKM Tahu Kuning yang ada di Kota Kediri. 

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel yakni Teknik Sampling 

Jenuh dengan jumlah populai 33 pemilik UKM Tahu Kuning. 

3.3  Pengukuran dan Instrumen Penelitian 

  Penelitian ini menggunakan skala Likert dalam pemberian skor yang 

digunakan pada kuisioner. Ketika data sudah terkumpul maka digunakan 

skala pengukuran dan pemberian scoring. Penggunaan skala Likert menurut 

Sugiyono (2013:132) adalah “skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena 

sosial”. Pengukuran skala untuk variabel Motivasi Wirausaha, Mental 

Wirausaha, Modal usaha dan Kemampuan Berwirausaha akan dimodifikasi 

menjadi indikator variabel kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai 

titik tolak untuk menyusun item-item instrumen berupa sejumlah pernyataan 

yang disesuaikan dengan materi penelitian yang dikembangkan. Berikut 

kategori cara pemberian skor:  

Tabel 3. 1 Skala Likert 

Kategori Skor 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Netral (N) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

                       Sumber: Sugiyono (2013) 

 

  Sedangkan untuk Instrumen dalam penelitian ini menggunakan 

kuisioner atau angket dimana pilihan jawaban sudah ditentukan sebelumnya 

dan responden tidak diberikan alternatif jawaban selain yang sudah 

ditentukan. Tujuan dalam penggunaan instrumen penelitian ini yakni untuk 

memperoleh dan mengumpulkan data. Menurut Sugiyono (2013:146) 

instrumen penelitian adalah “suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua 

fenomena ini disebut variabel penelitian”. 



 

3.4  Teknik Pengumpulan Data 

   Data adalah unit informasi yang direkam media yang dapat 

dibedakan dengan data lain, dapat dianalisis dan relevan dengan program 

tertentu. Menurut Sugiyono (2009:224) teknik pengumpulan data 

merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan 

utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 

   Dalam pengumpulan data penilitian, peneliti menggunakan metode-

metode antara lain sebagai berikut:  

 

A. Metode Angket (Kuisioner) 

  Dalam metode yang digunakan, peneliti membuat pernyataan-

pernyataan tertulis mengenai suatu bidang ataupun masalah yang akan 

diteliti. Kemudian angket disebar dan responden menjawab kuisioner 

sesuai dengan ketentuan. Hal ini dapat memprmudah peneliti dalam 

proses pengumpulan data. Bentuk angket berupa angket tertutup 

dimana pilihan jawaban sudah ditentukan sebelumnya dan responden 

tidak diberikan alternatif jawaban selain yang sudah ditentukan. 

 Teknik angket digunakan untuk mengetahui pengaruh Motivasi 

Wirausaha, Mental Wirausaha, Modal Usaha dan Kemampuan 

Berwirausaha pada pelaku UKM. Pada penelitian ini pelaku UKM 

diarahkan untuk menjawab angket tersebut berdasarkan keadaan yang 

sebenarnya dirasakan oleh pelaku UKM. Data yang diperoleh berupa 

skor dari Motivasi Wirausaha, Mental Wirausaha, Modal Usaha dan 

Kemampuan Berwirausaha. 

B. Studi Kepustakaan 

  Pengumpulan informasi maupun data yang dilakukan dengan cara 

mencari, membaca dan mempelajari literature atau sumber yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data  sekunder didapatkan dari 

jurnal-jurnal , buku-buku dan dokumen lainnya yang bertujuan untuk 

mengetahui teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

 

3.4.1 Jenis dan Sumber Data 

   Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data 

Kuantitatif. Menurut Sugiyono (2015:23) data kuantitatif adalah data yang 

berbentuk angka, atau data kuantitatif yang diangkakan (scoring). 

   Sumber data dalam penelitian dibagi menjadi 2 yaitu ; sumber data 

primer dan sumber data sekunder , yang mana sumber data primer 



didapatkan dari kuisioner yang diberikan peneliti kepada responden. 

Sedangkan data  sekunder didapatkan dari jurnal-jurnal ,  bahan pustaka 

buku dan dokumen lainnya. 

 

3.5  Teknik Analisis Data 

  Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan yakni 

menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dangan bantuan 

program SPSS yang disajikan, sehingga dapat menarik kesimpulan 

berdasarkan teori-teori menaksirkan dan menguji hipotesis. Untuk menguji 

data tersebut dengan cara sebagai berikut: 

 

3.5.1 Uji Instrumen 

 Dalam menguji variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, 

pengujian instrumen  yang baik yakni memenuhi validitas dan reabilitas. 

Adapun pengujian instrumen yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

 

3.5.1.1 Uji Validitas 

Menurut Imam Ghozali (2018: 52) mengatakan bahwa suatu 

kuesioner atau hasil penelitian dapat dikatakan valid jika pernyataan pada 

kuesioner dan mampu untuk mengungkapkan sesuatu sehingga hasil 

penelitian tersebut dapat mengukur apa yang hendak diukur oleh peneliti. 

Untuk mengukur uji validitas ini, penulis menggunakan Pearson Correlation 

dimana penulis melakukan korelasi antar skor dari tiap butir pertanyaan 

dengan total skor variabel dengan signifikansi 5%. Indikator yang 

menyatakan valid atau tidaknya butir pernyataan tersebut yaitu dengan uji 

signifikansi yang dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r 

tabel. Jika r hitung > r tabel dan nilai bersifat positif maka butir pernyataan 

atau indikator tersebut bernilai positif (Ghozali, 2018: 53). 

 

3.5.1.2 Uji Reabilitas 

  Dalam penelitian ini pengujian reabilitas dapat dibuktikan dengan 

menguji stabilitas dan konsistensi. Suatu pengukuran reabilitas menyatakan 

bahwasannya sejauh mana pengukuran tersebut tanpa bias ( tanpa kesalahan 

). Alpha Cronbach’s adalah koefisien keandalan yang menunjukkan 

seberapa baik item dalam suatu kumpulan secara positif berkolerasi satu 

sama lain. Alpha Cronbach’s dihitung dalam hal rata-rata interkorelasi antar 

item yang mengukur konsep (Uma Sekaran, 2017: 35). 



  Menurut Imam Ghozali (2018:45), reliabilitas adalah alat untuk 

mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau 

konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban 

seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke 

waktu. Menurut Ghozali (2018:45) menunjukkan bahwa Alpha Cronbach’s 

dapat diterima jika > 0,6. Semakin dekat Alpha Cronbach’s dengan 1, 

semakin tinggi keandalan konsisten internal. 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

3.5.2.1 Uji Normalitas 

  Menurut Ghozali (2018: 154) mengatakan bahwa uji normalitas data 

bertujuan untuk menguji apakah data dalam model regresi (variabel 

pengganggu atau residual) berdistribusi normal atau tidak normal. Model 

regresi yang baik adalah memiliki distribusi yang normal. Terdapat dua cara 

untuk mengetahui residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan cara 

analisis grafik dan uji statistik. Uji analisis grafik yaitu dengan melihat 

normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dan 

distribusi normal. Distribusi dapat dikatakan normal jika data menyebar 

disekitar atau mengikuti garis diagonal. Sedangkan pengujian normalitas 

data yang menggunkan uji Kolmogorov-Smirnov (KS). Uji K-S dilakukan 

dengan membuat hipotesis yaitu:  

H0 : Data Residual berdistribusi normal  

Ha : Data residual berdistribusi tidak normal.  

  Jika angka signifikansi Kolmorogov-Smirnov Sig > 0,05 maka 

menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, sebaliknya jika angka 

signifikansi Kolmorogov-Smirnov Sig < 0,05 maka menunjukkan bahwa 

data tidak berdistribusi normal. 

3.5.2.2 Uji Multikolinieritas 

  Menurut Kuncoro (2011), multikolinieritas adalah adanya suatu 

keterkaitan linier yang mendekati sempurna antara beberapa atau semua 

variabel bebas. Menurut Imam Ghozali (2018: 103), multikolinieritas 

bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi 

antara variabel bebas. Secara sederhananya yaitu variabel independen 

menjadi varibel dependen yang kemudian di regres terhadap variabel 

independen lainnya. Uji multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance 

dan variance inflation factor (VIF). Nilai cutoff umum yang digunakan 



untuk menunjukan adanya multikolinieritas adalah nilai Tolerance ≤ 0,10 

atau sama dengan nilai Variance Inflation Factor (VIF) ≥ 10. Hal tersebut 

dapat dideteksi dengan menggunakan Pearson Correlation, dilihat dari 

besarnya Tolerance Value dan Variance Inflation Factor (VIF). 

 

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

  Menurut Halbert White (1980) dalam Kuncoro (2011: 118) 

berpendapat bahwa uji heteroskedastisitas merupakan uji umum ada 

tidaknya misspesifikasi model karena hipotesis nol yang melandasi adalah 

asumsi bahwa residual adalah homoskedastis dan merupakan variabel 

independen, serta spesifikasi linear sudah benar. Menurut Ghozali 

(2018:134) berpendapat bahwa jika tidak terjadi Heterorkedastisitas atau 

Homoskedastisitas maka model regresi tersebut merupakan model regresi 

yang baik. Untuk menguji heteroskedastisitas ini menggunakan uji scatter 

plot antara ZPRED dan SRESID. Jika titik-titik pada scatterplot tidak 

membentuk pola tertentu, serta menyebar di atas dan di bawah angka 0 

sumbu Y, maka tidak ada heteroskedastisitas dalam model regresi. 

3.5.3 Analisis Data 

  Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Analisis Regresi 

Linier Berganda, uji signifikansi parsila (uji t), uji simultan (uji f), dan  uji 

koefisien determinasi untuk menguji hipotesis. Adapun uji analisi data 

dimaksud adalah sebagai berikut: 

 

3.5.3.1 Analisis Regresi Linier Berganda 

  Uji regresi linier berganda pada penelitin ini diberikan bersama hasil 

analisis regresi dengan bantuan program SPSS yang disajikan, sehingga 

kesimpulan dapat diambil berdasarkan teori-teori menaksirkan dan menguji 

hipotesis. 

  Menurut Suharyadi dan Purwanto (2016:183), analisis regresi 

adalah suatu teknik atau alat ukur yang berfungsi untuk menentukan nilai 

ramalan atau dugaannya serta membangun suatu persamaan yang 

menghubungkan antara variabel dependen dengan variabel independen. 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk analisis yang memiliki 

besar pengaruh variabel independen yang jumlahnya lebih dari dua maka 

menggunakan analisis regresi berganda. 

Persamaan regresi yang dirumuskan berdasarkan hipotesis yang 

dikembangkan adalah sebagai berikut: 



 

Y  =   a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

Keterangan: 

Y   = Variabel Dependen 

a   = Konstanta 

b1b2b3…   =  Koefisien Regresi 

X1X2X3..  = Variabel Independen 

e   = Error Term 

 

3.5.4 Uji Hipotesis  

Uji Hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang 

didasarkan dari analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol, maupun 

dari observasi (tidak terkontrol). Dalam statistik sebuah hasil bisa 

dikatakan signifikan secara statistik jika kejadian tersebut hampir tidak 

mungkin disebabkan oleh faktor yang kebetulan, sesuai dengan 

batas probabilitas yang sudah ditentukan sebelumnya (R. A. Fisher, 1925).  

3.5.4.1 Uji T 

  Menurut Suharyadi dan Purwanto (2016: 244), uji signifikansi 

parsial atau uji t berfungsi untuk menguji apakah suatu variabel bebas 

berpengaruh atau tidak terhadap variabel terikat. Hipotesis nol (H0) yang 

hendak diuji adalah apakah suatu parameter (bi) sama dengan nol atau H0 : 

bi = 0 maka suatu independen tidak signifikan terhadap variabel dependen 

sebaliknya dengan hipotesis alternatif (Ha) parameter suatu variabel tidak 

sama dengan nol atau Ha : bi ≠ 0 maka variabel independen signifikan 

terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018: 97). Dalam penelitian ini 

penulis menggunakan tingkat kepercayaan sebesar α=5%. Sehingga uji t 

dilakukan dengan membuat hipotesis yaitu sebagai berikut:  

Jika nilai Sig. t ≤ 5% maka H0 ditolak (Ha diterima) 

Jika nilai Sig. t > 5% maka H0 diterima (Ha ditolak) 

 

3.5.4.2 Uji F 

  Uji F digunakan untuk menguji apakah variabel dependen 

berhubungan linier (secara bersama-sama) terhadap variabel independen. 

Dalam pengambilan keputusan uji F membandingkan nilai F hitung dengan 

nilai F tabel (Ghozali, 2018: 96).  



  Penulis menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 0,05 (α = 5%). 

Jika nilai F hitung > F tabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima. Sebaliknya, 

jika nilai nilai F hitung < F tabel, maka H0 diterima dan Ha ditolak. 

Sehingga uji F dilakukan dengan membuat hipotesis yaitu sebagai berikut:  

Jika nilai Sig. F ≤ 5% maka H0 ditolak (Ha diterima)  

Jika nilai Sig. F > 5% maka H0 diterima (Ha ditolak). 

 

3.5.4.3 Uji Determinasi (Uji R
2 
) 

  Koefisien determinasi ( R
2 

) dalam Suharyadi dan Purwanto 

(2016:177-178), merupakan bagian dari keragaman total variabel dependen 

(variabel yang dipengaruhi) yang dapat diterangkan atau diperhitungkan 

oleh keragaman variabel bebas independen (variabel yang mempengaruhi). 

Jadi, koefisien determinasi adalah kemampuan variabel independen 

memengaruhi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 

(nol) dan 1 (satu). Semakin besar koefisien determinasi (mendekati satu) 

maka menunjukkan semakin baik (kuat) kemampuan variabel independen 

menerangkan variabel dependen (Ghozali,2018: 95). 

 

 

 


