
BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. ObjekPenelitian 

Objek penelitian ini adalah Mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta. Jumlah mahasiswa aktif Strata Satu (S1)tahun akademik 

2016/2017 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta adalah sejumlah 

22.096mahasiswa yang tersebar di 8 Fakultas, 35 program studi dan berlokasi 

di Jalan Ring Road Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta. 

B. Jenis Data 

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

menggunakan data primer, data primer adalah data yang diperoleh dari 

lapangan atau data baru yang dikumpulkan penulis di lapangan. Data primer 

tersebut berupa jawaban-jawaban atas pertanyaan mengenai motivasi 

berwirausaha. Pertanyaan tersebut ditujukan kepada responden yang 

merupakan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

C. Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. Jumlah sampel dalam penelitian ini dtentukan 

dengan formula sebagai berikut : 

𝑛 =  
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 



Keterangan : 

n = Jumlah Sampel 

N =  Jumlah Populasi 

e =  Presentase kelonggaran karena kesalahan pengambilan  

sampel yang ditoleransikan ( 10 % ) 

𝑛 =  
22096

1 + 22096 .0,12
= 99, 5 

Hasil perhitungan tersebut menjadi batas minimal jumlah sampel pada 

penelitian ini dan total sampel dibulatkan menjadi 100 responden. Dengan 

pembagian sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Perhitungan Jumlah Responden 

 

NO FAKULTAS % JUMLAH 

1. Fakultas Agama Islam  11% x 100 11 

2. Fakultas Tehnik 16% x 100 16 

3. Fakultas Ekonomi 21% x 100 21 

4. Fakultas Pendidikan Bahasa 4 % x 100 4 

5. Fakultas Hukum 9 % x 100 9 

6. Fakultas Isipol 20 % x 100 20 

7. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 12 % x 100 12 

8. Fakultas Pertanian 7% x 100 7 

JUMLAH 100 

 

D. Tehnik Pengambilan Sampel 

Tehnik pengambilan sampel yang digunakan adalah cluster random 

sampling yang digunakan bilamana populasi tidak terdiri dari individu – 

individu melainkan dari kelompok – kelompok individu atau  cluster 



(Margono, 2004). Tehnik ini juga digunakan untuk menjaga keterwakilan dari 

setiap fakultas yang ada dengan proporsi yang sama (Sumarsono, 2013) 

E. Tehnik Pengumpulan Data 

Pada penellitian ini, tehnik pengumpulan data menggunakan kuisoner 

yang dibagikan kepada respoden, kuisoner adalah daftar pertanyaan tertulis 

yang ditunjukan kepada responden yang selanjutnya dihitung menggunakan 

skala likert.Skala likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur, 

pendapatan, sikap dan presepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena social (Sugiyono, 2009).Skala gradiasi dari setiap item dimulai dari 

sangat positif sampai dengan sangat negative, skala tersebut adalah Sangat 

Setuju (SS),Setuju (S), Tidak Setuju (TS),Sangat Tidak Setuju (STS). 

F. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono dalam Dianiffa (2015) variabel dalam penelitian 

pada dasarnya adalah suatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh 

penelitian untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut.  

Variabel Independent dalam penelitian ini adalah : 

1) Inovasi Produk  

 Inovasi produk secara klasik yaitu konsep luas, mencakup ide-ide  

dan pelaksanaan/implementasi ide terhadap suatu produk baru ( Thompson 

dalam Yunal dan Indriyani 2013). 

 

2) Pengetahuan Kewirausahaan 



 Pengetahuan Kewirausahaan adalah segala informasi  atau berbagai 

gejala yang ditemui dan diketahui oleh manusia melalui panca indra dan 

akalnya tentang suatu usaha untuk membangun suatu value dengan 

kemampuan, keberanian, keteguhan hati dan kreatifitas serta serta berani 

mengambil resiko untuk peluang menuju sukses untuk membuka usaha 

dalam berbagai kesempatan dengan mengetahui apa saja faktor-faktor 

yang menjadipangkal keberhasilan seseorang menuju kesuksesan tersebut. 

(Arini, 2011) 

3) Bebas Dalam Bekerja 

 Kebebasan Dalam Bekerja yaitu kebebasan untuk mengerjakan   

urusan mereka dengan cara sendiri, memungut laba sendiri dan mengatur 

jadwal sendiri (Hendro, 2005). 

4)  Efikasi Diri 

 Menurut Bandura (1977), Efikasi Diri adalah sebagai kepercayaan 

seseorang atas kemampuan dirinya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan 

atau dengan kata lain, kondisi motivasi seseorang yang lebih didasarkan 

pada apa yang mereka percaya daripada apa yang secara objektif benar. 

Persepsi pribadi seperti ini memegang peranan penting dalan 

pengembangan intensi seseorang. Persepsi pribadi seperti ini memegang 

peranan penting dalam pengembangan intensi seseorang. Cromie (2000) 

mengatakan bahwa efikasi diri mempengaruhi kepercayaan seseorang 

pada tercapai atau tidaknya tujuan yang sudah ditetapkan. 

Variabel Dependent dalam penellitian ini adalah : 



1) Motivasi berwirausaha 

  Menurut Suryana (2016), istilah wirausaha berasal dari bahasa 

Prancis yaitu entrepreneur yang kemudian diterjemahkan kedalam bahasa 

Inggris dengan arti between taker atau go-between. 

 Motivasi berwirausaha adalah dorongan kuat dari dalam diri 

seseorang untuk memulai mengaktualisasi potensi diri dalam berfikir kreatif 

dan inovatif untuk menciptakan produk baru dan bernilai tambah guna 

kepentingam bersama. (Uno, 2006 dalam Utami 2016) 

G. Uji Kualitas Instrumen dan Data 

1. Uji Validitas 

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suau kuisoner. uji validitas menggunakan pearson product Moment 

Correlation. Suatu variabel dikatakan valid jika nilai < 0.05 (Sugiono, 

2007).  Uji validitas digunakan untuk menguji sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat mengungkapkan ketepatan gejala yang dapat diukur 

(sekaran, 2006).  

Hasil penelitian dikatakan valid bila terdapat kesamaan antara data 

yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi di lapangan 

(Sugiyono, 2004). 



2. Uji Reliabilitas 

  Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi variabel 

penelitian. Kuisoner dikatakan reliable jika alat ukur tersebut memberikan 

hasil pengukuran yang tidak berubah – ubah dan hasil yang serupa apabila 

digunakan berkali kali. Dengan bantuan SPSS untuk pengujian realibilitas 

melihat nilai Cronbac’s Alpha > 06 maka pengujian itu dinyatakan reliabel 

(Hadiyati dalam Yunal an Indriyani 2013) 

H. Tehnik Analisis Data 

Penulis menggunakan regresi linier berganda sebagai alat analisis 

penelitian. Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear 

antara dua atau lebih variabel independen (X1, X2, X3, .....Xn) dengan variabel 

dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel 

independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel 

independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksikan nilai 

dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan 

atau penurunan.  

Persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut : 

   Y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + e  

dimana : 

Y  : Motivasi berwirausaha 

A  : Konstanta Regresi Berganda 



b1.b2.b3.b4 : Koefisien regresi dari setiap variabel independen 

X1  : Pengetahuan Kewirausahaan 

X2  : Inovasi Produk 

X3  : Bebas Dalam Bekerja 

X4  : Efikasi Diri 

e  : Kesalahan Residu 

I. Uji Hipotesis 

Menurut Suryabrata 2003, Hipotesis penelitian adalah jawaban 

sementara terhadap masalah penelitian, yang kebenarannya masih harusa diuji 

secara empiris. Hipotesis merupakan jawaban terhadap masalah peneltian yang 

secara teoritis dianggap paling munkin dan paling tinggi tingkat kebenarannya. 

1. Uji t 

Uji t bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara 

variabel bebas terhadap variabel terikat dengan mengasumsikan variabel 

adalah konstan (Nazarudin dan Basuki, 2015). Hasil pengujian terhadap t 

statistik adalah : 

a. Jika Sig < α, t hitung > t tabel dan koefisien β positif, maka 

hipotesis diterima. 

b. Jika Sig < α, t hitung > t tabel dan koefisien β negatif, maka 

hipotesis ditolak. 



2. Uji F 

Pengujian ini bertujuan untuk menunjukan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukan dalam model mempunyai pengaruh 

secara bersama–sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2005). Uji F dapat 

diperoleh dengan membandingkan antara F statistik dengan F tabel pada 

tingkat tertentu dan derajat bebas tertentu. 

Bila F hitung > F tabel maka pada tingkat kepercayaam tertentu 

H0ditolak, berarti secara bersama–sama variabel independen berpengaruh dan 

signifikan terhadap variabel independen, begitupun sebaliknya. 

3. Uji R2 (Koefisien Determinasi) 

Determinasi R2 ini digunakan untuk mengukur proporsi variabel–

variabel terikat yang dijelaskan oleh variabel–variabel bebasnya dan koefisien 

determinasi menunjukan seberapa baiknya model regresi dalam menerangkan 

perubahan nilai variabel dependen. Koefisien determinasi didefinisikan 

sebagai proporsi variasi total dalam variabel dependen yang diterangkan oleh 

keseluruhan variabel independen yang dicakup dalam model bersangkutan. 

Dengan demikian R2 dapat mengambil nilai yang berkisar dari 0 sampai 1. 

Koefisien determinasi nol menunjukan bahwa moddel tersebut tidak 

memberikan penjelaskan apapun tentang variasi dalam variabel dependen. 

Apabila nilai koefisien determinasi adalah 1,0 maka semua variasi variabel 

dependen diterangkan oleh seluruh variabel independen tersebut (Pappas dan 

Hirsehey dalam Wicaksono 2009).



 


