
BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Metode 

penelitian kuantitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat 

positivisme, metode yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel 

tertentu, teknik pengambilan sampel biasanya dilakukan dengan perhitungan 

teknik sampel tertentu yang sesuai, pengumpulan data kuantitatif dengan 

tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.
1
 

 Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah 

pendekatan Asosiatif.  Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. 

Penelitian ini mempunyai tingkat tertinggi dibandingkan dengan diskriptif dan 

komparatif karena dengan penelitian ini dapat dibangun suatu teori yang dapat 

berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala. 
2
 

B. Populasi, Sampling, Dan Sampel 

1. Populasi 

Penelitian yang akan dilakukan oleh seorang peneliti didalamnya pasti 

memerlukan sejumlah populasi yang nantinya akan diteliti. Populasi 

adalah "keseluruhan subyek penelitian, apabila seseorang ingin meneliti 
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seluruh elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya 

merupakan penelitian populasi. Studi atau penelitiannya juga disebut studi 

populasi atau studi sensus”.
3
 Adapun yang menjadi populasi dalam 

penelitian ini adalah para wirausaha dalam industri konveksi yang ada di 

Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. 

2. Sampling  

Sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang tepat untuk 

menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian.
4
 Karena 

sampel yang kurang tepat atau kurang mewakili, akan mengakibatkan 

kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian tidak tepat pula.
5
 

Penelitian menggunaan teknik purposive sampling. Purposive 

sampling yaitu tenik penentuan sampel bertujuan dilakukan dengan cara 

mengambi l subjek bukan didasarkan atas sastra, random atau daerah 

tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Teknik ini biasanya 

dilakukan karena beberapa pertimbangan, misalnya alasan keterbatasan 

waktu, tenaga, dan dana sehingga tidak dapat mengambil sampel besar 

dan jauh.
6
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Alasan peneliti lebih memilih menggunakan teknik purposive 

sampling yaitu karena keterbatasannya waktu, tenaga, dana dan untuk 

mempermudah peneliti dalam proses penelitiannya. Peneliti berkeyakinan 

dengan menggunakan teknik purposive sampling ini sudah bisa mewakili 

populasi yang ada. 

3. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan 

dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang 

diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, 

kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel 

yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili).
7
 

Penelitian ini berdasarkan pada populasi yang ada, yaitu Industri yang 

ada di  wilayah Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, yang 

berjumlah 348 unit industri, terdiri dari 224 industri non Konveksi, baik 

berupa Industri Rokok, Industri Minyak Goreng  kelapa Sawit, dan lain-

lain, dan juga 124 Industri Konveksi, Industri Konveksi terdiri dari 

Konveksi pakain sejumlah 105, dan 18 Konveksi yang selain pakain, 

seperti sprei bordir, sebanyak 18 unit, karena populasi yang ada masih 
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terlalu besar, maka peneliti mengecilkan populasi untuk dijadikan sampel 

penelitian, yaitu berupa Industri Konveksi Pakain Muslim dan Konveksi 

Khusus Seragam, sejumlah 40 Konveksi yang kemudian peneliti jadikan 

sampel penelitian dalam skripsi ini. 

C. Sumber Data, Variabel Dan Skala Pengukurannya 

1. Sumber Data  

Sumber Data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh 

misalnya benda, hal atau orang tempat peneliti mengamati, membaca, atau 

bertanya tentang data.
8
 Sumber data yang dipakai dalam penelitian  

ini adalah: 

a. Sumber data primer  

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh 

peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat obyek penelitian 

dilakukan.
9
 Data primer dalam penelitian ini adalah para 

wirausahawan industri di Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten 

Tulungagung. 

b. Sumber data sekunder 

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat 
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dokumen.
10

 Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah: hasil 

angket, dan arsip-arsip yang relevan dengan penelitian. 

2. Variabel 

Variabel penelitian diartikan sebagai segala sesuatu yang akan menjadi 

objek pengamatan dalam penelitian. Variabel merupakan karakteristik 

atau keadaan atau kondisi pada suatu objek yang mempunyai variasi 

nilai.
11

 Pengertian lain dari variabel yaitu: Variabel adalah sesuatu yang 

nilainya dapat berubah-ubah. Nilai dapat berbeda pada waktu yang 

berbeda untuk objek atau orang yang sama, atau nilai dapat pula berbeda 

dalam waktu yang sama untuk orang atau objek yang berbeda. Secara 

konseptual, variabel dapat dibedakan menjadi lima bagian utama, tapi 

pada penelitian ini yang dipakai hanya 3 variabel yaitu: 

a. Variabel Independen 

Variabel ini sering juga disebut dengan variabel bebas, variabel 

stimulus, prediktor, atau antecedent. Variabel yang dapat 

mempengaruhi perubahan dalam variabel dependen dan mempunyai 

hubungan yang positif maupun negatif bagi variabel dependen lainnya.  

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Kepribadian (X1), 

Pengetahuan (X2), dan Motivasi (X3). 
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b. Variabel Dependen 

Variabel ini sering juga disebut dengan variabel terikat atau 

variabel tidak bebas, yang menjadi perhatian utama dalam sebuah 

pengamatan. Variabel ini dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel 

independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Minat 

Berwirausaha (Y). 

c. Variabel Moderating. 

Variabel moderating adalah variabel yang mempunyai dampak 

kontijensi yang kuat pada hubungan variabel independen dan variabel  

dependen. Variabel moderating diidentifikasikan dari penelitian-

penelitian terdahulunya yang mempunyai kesimpulan hubungan kausal 

yang hasilnya berbeda-beda antara satu penelitian dengan penelitian 

lainnya. Variabel moderating dalam penelitian ini adalah yaitu 

perancanaan strategis. 

3. Skala Pengukuran 

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai 

acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat  

ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan 

menghasilkan data kuantitatif.
12
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Jenis skala pengukuran dalam penelitian ini adala skala likert. Skala 

likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang 

atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, 

fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang 

selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian.
13

 

Skala likert berfungsi untuk menjabarkan variabel yang akan diukur 

menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai 

titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa 

pernyataan atau pertanyaan.  

D. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah suatu proses pengumpulan data primer dan 

sekunder, dalam suatu penelitian, pengumpulan data merupakan langkah 

yang amat penting, karena data yang dikumpulkan akan digunakan untuk 

pemecahan masalah yang sedang diteliti atau untuk menguji hipotesis 

yang telah dirumuskan.
14

 Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan 

data: 
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a. Teknik Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan dengan cara 

tanya jawab sambil bertatap muka anatara pewawancara dengan 

responden. 

b. Teknik Penyebaran Angket 

Memberikan daftar pernyataan kepada responden untuk 

mengetahui tanggapan responden yang berkaitan dengan penelitian ini 

secara objektif, daftar pernyataan ini disebut juga angket. Angket 

dalam penelitian ini adalah daftar pernyataan  yang peneliti serahkan 

kepada reponden, lalu diisi dan dikembalikan dalam jangka waktu satu 

atau dua hari, atau dapat juga dijawab langsungdi bawah pengawasan 

peneliti pada sa’at penyerahan angket. Jumlah responden sebanyak  40 

wirausaha 

c. Instrument Penelitian 

Instrument Penelitian yang dipergunakan di dalam penelitian adalah 

berupa kuesioner, kuesioner yang berupa kumpulan pernyataan yang 

mengarah pada variabel-variabel yang diteliti. Hasil jawaban dari 

kuesioner akan dikumpulkan dan diberikan penilain dengan cara 

pembobotan, menggunakan Skala Likert, dengan kriteria sebagai berikut: 

SetujuSekali (SS)   : 5 

Setuju (S)    : 4 

Netral (N)    : 3 



Tidak Setuju (TS)   : 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) : 1 

Bentuk Pernyataan-Pernyataan 

Variabel kepribadian (X1).
15

 

No Pernyataan 

1.  
Saya selalu mempunyai visi untuk membangun sebuah usaha 

2.  
Saya memiliki ide kreatif dan inovatif dalam berwirausaha 

3.  
Saya mampu melihat peluang usaha 

4.  
Saya seorang yang suka tantangan dalam berwirausaha 

5.  
Saya berani  menanggung risiko dan berjiwa kompetensi 

 

Variabel Pengetahuan (X2).
16

 

No Pernyataan 

1.  Saya mempelajari ilmu dan pendidikan kewirausahaan sebelum 

menjadi seorang pengusaha  

2.  Saya selalu mengikuti informasi-informasi terbaru yang berkaitan 

dengan wirausaha di media masaa 

3.  Saya berada dalam lingkungan orang yang berwirausaha 

4.  Saya memiliki banyak pengalaman dalam berwirausaha 

5.  Saya berasal dari lingkungan sosial yang baik 
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Variabel Motivasi (X3) 

No Pernyataan 

1.  Saya termotivasi untuk menjadi seorang wirausaha karena 

dorongan dari dalam diri saya sendiri.
17

 

2.  Saya termotivasi untuk menjadi seorang wirausaha karena 

dorongan dari orang lain.
18

 

3.  Saya termotivasi untuk menjadi seorang wirausaha karena ingin 

memenuhi kebutuhan dalam hidup yang bersifat materi.
19

 

4.  Saya termotivasi untuk menjadi seorang wirausaha karena ingin 

memenuhi kebutuhan dalam hidup yang bersifat sosial, 

pertemanan.
20

 

5.  Saya menjadi seorang wirausaha karena ingin memnciptakan 

keadilan dalam keseimbangan perekonomian.
21
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Variabel Minat Berwirausaha (Y).
22

 



 

 

 

 

 

  Variabel Perencanaan Strategis (X4).
23

 

No Pernyataan 

1.  Saya menerapkan visi dan misi yang jelas dalam usaha 

2.  Saya memperhatikan sekeliling untuk menemukan peluang dan 

mengetahui ancaman nyata yang saya hadapi 

3.  Saya selalu menganalisis para pesaing dalam usaha 

4.  Saya melakukan penilaian mengenai kekuatan dan kelemahan 

dalam usaha saya 

5.  Saya menerapkan perencanaan strategi yang saya rumuskan ke 

dalam  tindakan nyata 

 

E. Analisis Data 
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No Pernyataan 

1.  Saya sering mengikuti latihan kursus bisnis 

2.  Saya mempunyai minat yang tinggi terhadap wirausaha 

3.  Saya memiliki modal untuk berwirausaha 

4.  Saya suka bersaing dengan orang lain dalam kehidupan 

5.  Saya mempunyai relasi dan tim yang dapat diajak kerja sama 

dalam berwirausaha 



Analisis data dalam penelitian kuantitatif bersifat deduktif, uji empiris 

teori yang dipakai dan dilakukan setelah selesai pengumpulan data secara 

tuntas dengan menggunakan sarana statistik, seperti korelasi, uji t, analisis 

varian dan covarian, analisis faktor, regresi linear dan sebagainya.
24

 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah 

data dari seluruh responden terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah 

mengelompokkan data berdasarkan variabel dan responden, mentabulasi data  

berdasarkan variabel dari seluruh resonden, menyajikan data setiap variabel 

yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan 

melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.
25

  

Analisis data yang peneliti digunakan adalah pengukuran masing-

masing seperti: Olah data statistik deskriptif, Uji hipotesis, Validitas, 

Realibilitas, Uji t, Uji F, dan Moderated Regression Analysis (MRA) 

1. Olah data statistik deskriptif   

Analisis deskriptif merupakan analisis yang berhubungan dengan 

angka, baik angka yang diperoleh dari pencacahan atau penghitungan. 

2. Analisi Data 

a. Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-

tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen. Suatu instrumen 

                                                             
24 Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 11 
25 Nasution, Metode Research, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hlm 142 



yang valid atau sahih pempunyai validitas tinggi. Sebaliknya 

instrumen yang kurang valid berarti mempunyai validitas yang 

rendah.
26

 

b. Uji reabilitas  

Reabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen 

yang baik tidak akan bersifat tendensius mengarahkan responden 

untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat 

dipercaya, yang reabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya 

juga. Apabila datanya memang benar sesuai dengan kenyataannya, 

maka berapa kali pun diambil, tetap akan sama. Reabilitas 

menunjukkan pada tingkat keterandalan sesuatu. Reabel artinya, dapat 

dipercaya, jadi dapat diandalkan.
27

 

3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas yang dipakai ialah Kolmogorov-smirnov, untuk 

melihat hasil uji dengan menggunakan Kolmogorov-smirnov yaitu 

dilihat pada tabel One-Simple Kolmogorov-Smirnov akan ada angka 
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Asym. Sig. (2-tailed). Selanjutnya angka tersebut dibandingkan 

dengan taraf signifikansi α = 5% atau 0,05, maka akan diperoleh  

1) Nilai Asym. Sig. (2-tailed) < 0,05, distribusi data tidak normal  

2) Nilai Asym. Sig. (2-tailed) > 0,05, distribusi data normal 

b. Uji Multikolonieritas 

Multikolinearitas timbul sebagai akibat adanya hubungan 

kausal antara dua variabel bebas atau lebih atau adanya kenyataan 

bahwa dua variabel penjelas atau lebih berasama-sama dipengaruhi 

oleh variabel ketiga yang berada di luar model.
28

 Multikolonearitas 

dideteksi dengan Variance Inflation Factor (VIF). Apabila VIF tidak 

lebih dari 10 maka terbebas dari multikolinearitas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui data 

apakah sebuah data memiliki variansi yang tidak sama diantara data  

(group) tersebut
29

 untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedasitas suatu model dapat dilihat dari pola gambar 

Scatterplot model tersebut. Model regresi yang baik yaitu yang tidak 

terjadi heteroskedastisitas, Tidak dapat heteroskedasitas jika:  

1) Penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola; 
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2) Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau 

disekitar angka 0; dan  

3) Titik-titik data tidak mengumpul hanya diatas atau 

dibawah saja 

d. Autokorelasi 

Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi 

yang disusun menurut waktu atau tempat. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi autokorelasi. Menurut Makridakis, dkk dalam  

Sulaiman untuk mendeteksi autokorealsi dapat dilakukan dengan uji 

Durbin-Watson (DW) dengan ketentuan sebagai berikut:
30

 

1) 1,65 < Durbin-Watson < 2,35 maka tidak ada autokorelasi  

2) =2) 1,21 < Durbin-Watson < 1,65 atau 2,35 < Durbin 

3) Watson < 2,79 maka tidak dapat disimpulkan  

4) Durbin-Watson < 1,21 atau Durbin-Watson > 2,79 maka terjadi 

autokorelasi 

4. Analisis Regresi Linear Berganda 

         Penerapan metode regresi berganda jumlah variabel bebas 

(independent) yang digunakan lebih dari satu yang memengaruhi satu 

variabel tak bebas (dependent).
31

 Rumus regresi linier berganda:  
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Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + .......+ bnXn  

Keterangan:  

Y = Variabel terikat  

X1 = Variabel bebas pertama  

X2 = Variabel bebas kedua  

X3 = Variabel bebas ketiga  

Xn = Variabel bebas ke-n  

A dan b1 serta b2 = Konstanta 

5. Uji hipotesis 

Pengujian hipotesis merupakan langkah selanjutnya yang harus 

ditempuh. Namun demikian sebelum dilakukan pengujian perlu 

dirumuskan dahulu bentuk hipotesis yang akan diuji berdasarkan kerangka 

pemikiran peneliti yang dibangun pada bagian kajian teori.
32

 

a. Uji Parsial (T)   

Uji t adalah pengujian hipotesis yang digunakan untuk 

mengetahui ada atau tidak perbedaan yang meyakinkan dari dua 

mean sampel.
33

 

b. Uji Simultan (F) 
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Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel 

independent secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi 

variabel dependent secara signifikan. Uji F dapat dilakukan dengan 

membandingkan Fhitung dengan Ftabel, jika F hitung > Ftabel 

maka H1 diterima dan menolak H0 sehingga variabel independent 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. Cara kedua yaitu dengan melihat nilai sig pada tabel 

anova, bila nialinya lebih kecil dari 0, 05 maka secara simultan 

variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap Y, dan 

sebaliknya jika nilai sig lebih besar maka variabel inndependen 

tidak signifikan terhadap Y. 

c. Moderated Regression Analysis (MRA) 

Metode Moderated Regression Analysis (MRA) merupakan 

suatu model regresi yang menggunakan variabel moderator. 

“Variabel moderating adalah variabel yang akan memperkuat atau 

memperlemah hubungan antara variabel independen terhadap 

variabel dependen.
34

 

Moderated Regression Analysis (MRA) digunakan untuk 

mengidentifikasi ada tidaknya variabel moderator sekaligus jenis 
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variabel moderator tersebut. Persamaan yang digunakan untuk 

pengujian, yaitu:   

Yi = α + β1Xi + ↋     (1)  

Yi = α + β1Xi + β2Zi + ↋    (2)  

Yi = α + β1Xi + β2Zi + β3Xi* Zi + ↋   (3) 

 


