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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu.
85

 Metode penelitian merupakan suatu cara atau usah 

yang sangat tepat untuk memperoleh informasi tentang suatu masalah melalui 

pengamatan empiris yang dapat digunakan untuk pengembangan secara rasional, 

sistematis dan menetapkan teori-teori yang berkaitan secara logis untuk 

menetapkan hubungan sebab akibat diantara variable-variabel.
86

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan 

dan kegunaan tertentu. Metode penelitian merupakan suatu cara atau usah yang 

sangat tepat untuk memperoleh informasi tentang suatu masalah melalui 

pengamatan empiris yang dapat digunakan untuk pengembangan secara 

rasional, sistematis dan menetapkan teori-teori yang berkaitan secara logis 

untuk menetapkan hubungan sebab akibat diantara variable-variabel.
87

 

1. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini metode yang akan digunakan untuk melakukan 

penelitian adalah metode penelitian kuantiatif. Pendekatan kuantitatif 

bertujuan untuk menguji teori, membangun fakta, menunjukkan hubungan 

antar variabel, memberikan deskripsi statistik, menaksir dan meramalkan 

hasilnya. Desain penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif 
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harus terstruktur, baku, formal, dan dirancang sematang mungkin 

sebelumnya. Desain bersifat spesifik dan detail karena dasar merupakan 

suatau rancanngan penelitian yang akan dilaksanakan sebenarnya
88

. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian asosiatif (pengaruh). Penelitian ini berfokus terhadap pengujian 

hipotesis, data yang digunakan dapat terukur, sehingga menghasilkan 

kesimpulan yang dapat digeneralisasikan.
89

 Ruang lingkup dalam penelitian 

ini menganalisis produk dan perilaku kewirausahaan yang dimilki oleh 

wirausahawan pengolahan ikan di Wisata Pantai Pasir Putih Di Kecamatan 

Watulimo Kabupaten Trenggalek, sehingga objek penelitian ini berasal dari 

Wisata Pantai Pasir Putih Di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. 

B. Populasi, Sampling dan Sampel Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.
90

 Populasi 

dalam penelitian ini adalah jumlah wirausahawan pengolah ikan yang 

terdapat di tempat Wisata Pantai Pasir Putih Kec. Watulimo Kab. 

Trenggalek yang berjumlah 50 wirausahawan.
91
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2. Sampling  

Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel untuk menentukan 

sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Ada dua macam teknik 

pengambilan sampling dalam penelitian umum dilakukan yaitu probability 

sampling dan non probability sampling.  

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 

non probability sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak 

memberi peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota 

populasi untuk dipilih menjadi sampel. Salah satu pengambilan sampel yang 

termasuk dalam non probability sampling adalah metode sampling 

aksidental. Teknik pengambilan sampel dalam peneltian ini adalah teknik 

Nonprobality Sampling dengan jenis Sampling Aksidental, dikatakan 

sampling aksidental karena teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, 

yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat 

digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui 

cocok sebagai sumber data.
92

  

3. Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian  dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi  tersebut
93

.  Berdasarkan definisi populasi tersebut peneliti 

dapat mengambil sebagian dari jumlah populasi yaitu dengan menggunakan 

sampel yang representative (mewakili). Dalam penelitian ini pertimbangan 

yang diambil yaitu sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
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adalah wirausahawan pengolahan ikan di wisata pantai pasir putih 

kecamatan watulimo kabupaten trenggalek. Sedangkan obyek penelitian ini 

adalah wisata pantai pasir putih kecamatan watulimo kabupaten trenggalek. 

Dalam pendapat slovin untuk menentukan ukuran sampel memberikan 

rumusan sebagai berikut: 
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Keterangan : 

n: Ukuran sampel           

N: Ukuran populasi 

e
2
: Persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan 

sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan misalnya 2-10%. 

Pemakaian rumus diatas, mempunyai asumsi bahwa populasi 

berdistribusi normal.
94

 

C. Sumber Data, Variabel dan Skala Pengukuran 

1. Sumber data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer. Data 

primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber 
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pertama dilapangan
95

. Dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari 

sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Sumber data 

penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil kuisioner 

(angket). 

2. Variable Penelitian 

Variable penelitian merupakan suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, 

obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneiliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.
96

 Variable yang 

digunakan pada penelitian ini yaitu: 

a. Variable Independen 

Variable independen sering disebut sebagai variable stimulus, 

predictor, dan antecedent. Dalam bahasa Indonesia disebut sebagai 

variable bebas. Variable bebas adalah variable yang dapat 

mempengaruhi perubahan dalam variable dependen (terikat).
97

 

Variable bebas dalam penelitian ini adalah produk (X1) dan perilaku 

kewirausahaan (X2). 

b. Variable dependen 

Variable dependen sering disebut sebagai variable kriteria. 

Dalam bahasa Indonesia variable dependen disebut sebagai variable 

terikat. Varaibel terikat merupakan variable yang dipengaruhi atau 
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yang menjadi akibat dari varaiabel bebas.
98

 Variable terikat dalam 

penelitian ini adalah peningkatan kesejahteraan wirausahawan 

pengolahan ikan di wisata pantai pasir putih kecamatan watulimo 

kabupaten trenggalek. 

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 dugunakan dalam pengukuran akan 

menghasilkan data kuantitatif. Skala pengukuran dalam penelitian ini 

menggunakan jenis skala Likert. Skala Likert merupakan skala yang 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena social.
99

 Dengan demikian, jawaban 

dari setiap item instrument yang berupa pernyataan tersebut mempunyai 

lima tingkatan, dan setiap tingkatan akan diberi skor masing-masing 

untuk keperluan analisis kuantitatif. Berikut ini merupakan contoh skala 

pengukuran yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai 

berikut:  

Sangat Tidak Setuju (STS)  : diberi skor 1 

Tidak Setuju (TS)  : diberi skor 2 

Netral (N)   : diberi skor 3 

Setuju (S)   : diberi skor 4 

Sangat Setuju (SS)  : diberi skor 5 
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D. Teknik Pengumpulan Data dan instrument penelitian 

1. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data merupakan bagian instrument pengumpulan 

data yang menentukan berhasil atau tidak suatu penelitian yang dilakukan 

oleh seseorang peneliti.
100

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah menggunakan kuisioner (angket), kuisioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.
101

 

Teknik kuisioner ini diperoleh data yang relevan berkaitan dengan produk, 

perilaku kewirausahaan dan peningkatan kesejahteraan wirausahawan 

pengolahan ikan di wisata pantai pasir putih kecamatan watulimo kabupaten 

trenggalek. 

2. Instrument penelitian 

Kisi-kisi instrument penelitian 

Variabel Konsep variable Indikator  

Produk (X1) Menurut Philip Kotler 

produk merupakan 

sesuatu yang dapat 

ditawarkan pada suatu 

pasar untuk 

mendapatkan perhatian, 

untuk dimilki, 

penggunaan, ataupun 

konsumsi yang bisa 

1. Nama merk 

2. Daya tahan produk 

3. Berat dan volume 

produk 

4. Kualitas produk 
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memuaskan keinginan 

atau kebutuhan. 

Perilaku 

Kewirausahaan 

(X2) 

Menurut Ari Fadiati dan 

Dedi Purnomo Perilaku 

wirausaha seseorang 

merupakan suatu hasil 

dari sebuah kerja yang 

bertumpu pada konsep 

dan teori bukan karena 

sifat kepribadian 

seseorang atau 

berdasarkan intuisi. 

Dengan demikian 

perilaku kewirausahaan 

merupakan sesuatu yang 

dapat dipelajari dan 

dikuasai secara 

sistematik dan 

terencana. 

1. Pelayanan yang baik 

2. Percaya diri 

3. Kreatif dan inovatif 

4. Berorientasi pada 

tugas dan hasil 

5. Berani mengambil 

resiko 

Peningkatan 

Kesejahteraan 

(Y) 

Menurut Agus Syafe’I 

Kesejahteraan 

merupakan suatu 

rindakan-tindakan 

perubahan yang 

dilakukan oleh seorang 

individu yang bertujuan 

untuk membawa 

kehidupan menjadi lebih 

baik atau mengalami 

kemajuan lebih baik dari 

1. Pendapatan  

2. Terpenuhinya 

kebutuhan 

3. Kemandirian  
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sebelumnya, baik dari 

segi social, mental, 

perekonomian, dan 

spiritual. 

 

E. Analisis Data 

 Menganalisis data dalam penelitian kuantitatif berarti proses 

mensistemasikan apa yang sedang diteliti. Tujuan analisis data dalam 

penelitian kuantitatif adalah mencari makna dibalik data. Analisis data yang 

diunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Uji Validitas 

Validitas atau kesahihan menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur 

mampu mengukur apa yang ingin diukur.
102

 Validitas ini menyangkut 

akurasi instrumen. Untuk mengetahui apakah kuesioner yang disusun 

tersebut itu valid atau sahih, maka perlu diuji dengan uji korelasi antar skor 

(nilai) tiap-tiap butir pertanyaan dengan skor total kuesioner tersebut. 

Adapun teknik korelasi yang biasa dipakai adalah teknik korelasi product 

moment dan mengetahui apakah nilai korelasi tiap-tiap pertanyaan itu 

significant, maka dapat dilihat pada tabel nilai product moment atau 

menggunakan SPSS untuk mengujinya. Penentuan layak tidaknya suatu 

item yang digunakan, dilakukan pengujian dengan menggunakan uji dua 

dengan taraf signifikansi 0,05.
103
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2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indikator tingkat keandalan atau kepercayaan 

terhadap suatu hasil pengukuran. Reliabilitas bertujuan untuk mengetahui 

sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan 

pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan 

menggunakan alat pengukur yang sama pula.
104

  

Metode untuk menguji reliabilitas pada penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan Internal Consistency dengan teknik Alpha Cronbach. Internal 

Consistency dilakukan dengan cara mencoba alat ukur cukup hanya sekali 

saja. Metode Alpha Cronbach digunakan untuk menghitung reliabilitas 

suatu tes yang mengukur sikap atau perilaku. Kriteria suatu instrumen 

penelitian dikatakan reabel dengan menggunakan teknik ini, bila koefisien 

reliabilitas (     ) > 0,6. Perhitungan uji reliabilitas dengan menggunakan 

SPSS pada teknik Alpha Cronbach, atau dengan rumus yaitu : 

    = [
 

   
] [   

∑ 
 

 

 
 

 

] 

Dimana : 

     = Koefisien reliabilitas instrumen 

      Jumah butir pertanyaan 

∑ 
 

 
   = Jumlah varians butir 

 
 

 
  = Varians total 
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3. Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan salah satu bagian dari uji persyaratan 

analisis data yang artinya sebelum kita melakukan analisis yang 

sesungguhnya, data penelitian tersebut harus di uji kenormalan 

distribusinya. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi 

data berdistribusi normal atau tidak. 

Untuk melihat normalitas data digunakan metode Kolmogorov – 

Smirnov (K-S). Metode Kolmogorov – Smirnov prinsip kerjanya 

membandingkan frekuensi kumulatif distribusi teoretik dengan frekuensi 

kumulatif distribusi empirik (observasi). Kaidah pengujiannya adalah 

sebagai berikut:
105

 

a. Data berdistribusi normal, jika sig (signifikansi) > 0,05. 

b. Data berdistribusi tidak normal, jika nilai sig (signifikansi) < 0,05. 

4. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa 

autokorelasi, multikorelasi, dan heterokedastisitas tidak terdapat dalam 

penelitian ini atau data yang dihasilkan berdistribusi normal. Apabila hal 

tersebut tidak ditemukan maka asumsi klasik regresi telah terpenuhi. 

Pengujian asumsi klasik terdiri atas: 

1) Uji Multikolinearitas 

Adanya hubungan linear yang sempurna atau pasti di antara 

beberapa atau semua variabel independen dari model yang ada 

menandakan adanya gejala multikolinearitas. Uji multikolinearitas 
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digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang bermakna 

antar masing-masing variabel bebas yang diteliti. Jika terjadi 

multikolinearitas maka kesalahan standar untuk masing-masing koefisien 

yang diduga semakin besar dan nilai t akan menjadi rendah. Akibat 

lainnya adalah akan sulit mendeteksi pengaruh masing-masing variabel 

bebas terhadap variabel tergantungnya.
106

 Uji multikolinearitas 

mempunyai patokan dengan nilai VIF (variance inflation factor) dan 

koefisien korelasi antar variabel bebas. Dasar pengambilan keputusan uji 

multikolinearitas: 

(a) Jika nilai VIF di sekitar angka 1 atau memiliki tolerance mendekati 

1, maka dikatakan tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam 

model regresi. 

(b) Jika koefisien korelasi antar variabel bebas kurang dari 0,05, maka 

tidak terdapat masalah multikolinearitas.
107

 

2) Uji Heteroskedastisitas 

Salah satu gejala asumsi klasik yang lain adalah heteroskedastisitas 

di mana terdapat hubungan antara nilai residual dengan variabel bebas. 

Deteksi dengan melihat sumbu X dan Y yang telah diprediksi, sumbu X 

adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-studentized.  

Dasar pengambilan keputusan uji heteroskedastisitas: 
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(1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik (poin-poin) yang ada 

membentuk  suatu pola tertentu (bergelombang, melebar kemudian 

menyempit, maka telah terjadi heterokedastisitas  

(2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas atau 

di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heterokedastisitas. 

5. Uji Regresi linier berganda 

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara 

variabel independent (X1 dan X2) dengan variabel dependent (Y). Analisis 

ini untuk mengetahui pengaruh antara variabel independent dengan variabel 

dependent apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari 

variabel dependent apabila nilai variabel independent mengalami kenaikan 

atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. 

Dasar pengambilan keputusan uji regresi linier berganda: 

(a) Jika nilai signifikansi > 0,05, maka variabel independen berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 

(b) Jika nilai signifikansi < 0,05, maka variabel independen tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Model regresi yang secara manual rumusnya sebagai berikut: 

Ŷ = a + b1 X1 + b2 X2  

 

Keterangan : 

a  = Nilai konstanta 
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b  =  Koefisien regresi 

Y  =  Peningkatan Kesejahteraan 

X1 =  Produk 

X2  =  Perilaku Kewirausahaan 

Basarnya konstansta tercermin dalam “a” dan besarnya koefisien 

regresi variabel independen ditunjukkan dengan “b”.  

6. Uji Hipotesis 

Untuk menginterpretasikan hasil regresi yang diperoleh, maka penulis 

melakukan uji hipotesis dengan menggunakan uji individu (Uji-T), uji 

serentak (Uji-F) dan uji koefisien determinasi (R
2
).  

1) Uji Individu (Uji-T) 

Uji T merupakan pengujian masing-masing variable bebas 

(Independent variable) secara sendiri-sendiri yang dilakukan untuk 

melihat signifikansi dari pengaruh variable independent terhadap variable 

dependent dengan mengangap variable dependent lain constant (ceteris 

paribus). 

Untuk mengetahui keterandalan serta kemaknaan dari nilai 

koefisien regresi, sehingga dapat diketahui apakah pengaruh variabel 

produk (  ), perilaku kewirausahaan  (  ) terhadap peningkatan 

kesejahteraan (Y) signifikan atau tidak. Kriteria pengujian yang 

digunakan yakni sebagai berikut : 
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(1) Apabila thitung < ttabei maka H0 diterima, artinya masing- masing 

variabel produk, dan perilaku kewirausahaan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan pada wirausahawan di 

wisata pantai pasir putih kecamatan watulimo kabupaten trenggalek. 

(2) Apabila thitung > ttabel maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya 

masing- masing variabel produk, dan perilaku kewirausahaan 

berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan pada 

wirausahawan di wisata pantai pasir putih kecamatan watulimo 

kabupaten trenggalek. 

Dasar pengambilan keputusan uji T: 

(3) Apabila probabilitas < sig 0,05 atau         >        maka hipotesis 

pokok (  ) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima 

(4) Apabila probabilitas > sig 0,05 atau         <        maka hipotesis 

pokok (  ) diterima dan hipotesis alternatif (Ha) ditolak. 

2) Uji Serentak (Uji-F) 

Uji F digunakan untuk menguji hubungan semua variable 

independen terhadap variable dependent secara bersama (serempak) 

antara variable produk dan perilaku kewirausahaan terhadap peningkatan 

kesejahteraan.  

a) Apabila Fhitung < Ftabel maka keputusannya menerima hipotesis nol 

(H0), artinya masing- masing variabel produk dan perilaku 

kewirausahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan 
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kesejahteraan pada wirausahawan di wisata pantai pasir putih 

kecamatan watulimo kabupaten trenggalek. 

b) Apabila Fhitung < Ftabel maka keputusannya menolak hipotesis nol (H0), 

artinya masing- masing variabel produk dan perilaku kewirausahaan 

berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan pada 

wirausahawan di wisata pantai pasir putih kecamatan watulimo 

kabupaten trenggalek. 

3) Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu. Namun terdapat kelemahan 

mendasar penggunaan koefisien determinasi yaitu bisa terhadap jumlah 

variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Untuk 

mengevaluasi model regresi terbaik digunakan nilai Adjusted R Squared. 

Tingkat keeratan hubungan antar variabel, dapat diketahui dengan 

menggunakan uji goodness of fit. Dasar pengambilan keputusan uji 

koefisien determinasi (R
2
): 

(1) Nilai R
2
 yang kecil  (mendekati nol) berarti kemampuan variabel-

variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen 

amat terbatas.   

(2) Nilai R
2 

yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. 
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