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BAB III 

PROSEDUR PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian 

Sugiyono (2019: 2) “Metode penelitian merupakan proses kegiatan dalam 

bentuk pengumpulan data, analisis dan memberikan interprestasi yang terkait 

dengan tujuan penelitian”.  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan 

kuantitatif dengan metode survei. Penelitian survei menurut Duli (2019: 6) 

“Penelitian survei ialah suatu metode penelitian yang digunakan untuk 

memecahkan masalah susuai dengan pertanyaan yang sudah diajukan atau sesuai 

dengan masalah yang sudah diamati”. 

3.2 Variabel Penelitian 

Sugiyono (2019: 67) “Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat 

atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh penliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya”. Penelitian ini 

memiliki empat variabel yaitu tiga variabel bebas dan satu variabel terikat, dengan 

penjelasan sebagai berikut: 

3.1.1. Variabel Bebas (Variabel Independen) 

Menurut Sugiyono (2019: 69) “Variabel bebas adalah variabel yang dapat 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

terikat”. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sikap kewirausahaan 

(X1), pendidikan kewirausahaan (X2) dan efikasi diri (X3). 

3.1.2. Variabel Terikat (Variabel Dependen) 

Menurut Sugiyono (2019: 69) “Variabel terikat merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas”. Variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kesiapan berwirausaha (Y). 

3.1.3. Operasionalisasi Variabel 

Young (Mukhtazar, 2020: 54) Definisi operasional variabel adalah suatu 

definisi yang didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang 

sedang didefinisikan atau “mengubah konsep-konsep yang berupa konstruk 
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dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati 

dan yang dapat diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain”. Berikut 

mengenai operasional variabel penelitian ini. 

Table 3.1 

Operasionalisasi Variabel 

Variabel 
Konsep 

Teoritis 

Konsep 

Empiris 

Konsep 

Analisis 
Indikator 

Skala 

Data 

Kesiapan 

Berwirausaha 

(Y)  

Kesiapan 

berwirausaha 

adalah suatu 

kondisi 

dimana 

individu 

memiliki 

perasaan siap 

dengan adanya 

bekal 

kemampuan, 

kemauan dan 

keinginan 

yang dimiliki 

untuk 

menghadapi 

berbagai 

situasi dalam 

berwirausaha 

Jumlah 

skor 

kesiapan 

berwiraus

aha 

mengguna

kan 

kuisioner 

Data 

dapat 

diperoleh 

dari 

kuesioner 

yang 

diberikan 

kepada 

mahasisw

a 

1. Kemampuan 

mental. 

2. Berorientasi 

ke masa 

depan. 

3. Kemampuan 

mengambil 

resiko. 

4. Keterampilan 

berwirausaha

. 

Ordinal 

Sikap 

Kewirausahaa

n (X1) 

Sikap 

kewirausahaan 

adalah sikap 

yang dibentuk 

melalui 

perilaku yang 

dapat tumbuh 

dan 

berkembang 

pada diri 

seseorang, 

yang disertai 

dengan 

kemauan 

untuk 

bertindak dan 

bereaksi 

Jumlah 

skor sikap 

kewirausa

haan 

mengguna

kan 

kuisioner 

Data 

dapat 

diperoleh 

dari 

kuesioner 

yang 

diberikan 

kepada 

mahasisw

a 

1. Memiliki 

etos kerja 

dan tanggung 

jawab 

2. Mandiri 

3. Berani 

menghadapi 

resiko 

4. Keinginan 

berprestasi 

tinggi 

5. Kemampuan 

manajerial 

Ordinal 
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terhadap 

stimulus 

kewirausahaan 

Pendidikan 

Kewirausahaa

n (X2) 

Pendidikan 

kewirausahaan 

adalah 

program 

pendidikan 

yang bertujuan 

untuk 

memberikan 

pengetahuan, 

keterampilan 

dan motivasi 

untuk 

mendorong 

keberhasilan 

dalam 

berwirausaha 

dan 

menumbuhkan 

jiwa 

wirausaha. 

Jumlah 

skor 

pendidika

n 

kewirausa

haan 

mengguna

kan 

kuisioner 

Data 

dapat 

diperoleh 

dari 

kuesioner 

yang 

diberikan 

kepada 

mahasisw

a 

1. Menciptakan 

keinginan 

berwirausaha 

2. Menambah 

wawasan 

3. Peka 

terhadap 

peluang 

usaha 

Ordinal 

Efikasi Diri 

(X3) 

Self-efficacy 

atau efikasi 

diri yaitu 

kepercayaan 

seseorang 

mengenai 

kemampuan 

untuk 

membentuk 

suatu perilaku 

berwirausaha 

Jumlah 

skor 

efikasi 

diri  

mengguna

kan 

kuisioner 

Data 

dapat 

diperoleh 

dari 

kuesioner 

yang 

diberikan 

kepada 

mahasisw

a 

1. Magnitude 

(Tingkat 

kesulitan 

tugas) 

2. Strength 

(Kekuatan/K

eyakinan) 

3. Generality 

(Generalisasi

) 

Ordinal 

 

3.3 Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2019: 16) “Metode 

penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel 

tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data 
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bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetaapkan”. 

Rancangan penelitian ini menggunakan rancangan survei eksplanatori. 

Menurut Cresswell (2015:1237) Rancangan Eksplanatori (explanatory research 

design) adalah “tipe penelitian korelasional yang menarik minat peneliti untuk 

melihat dengan seberapa jauh dua variabel (atau lebih) berkovariasi, yang variansi 

atau perubahan pada salah satu variabelnya tercermin dalam variasi atau 

perubahan pada variabel yang lain”. 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan hubungan antar 

variabel X terhadap Y dan sejauhmana pengaruhnya. Penelitian ini terdiri dari 

variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas yaitu sikap kewirausahaan, 

pendidikan kewirausahaan dan efikasi diri. Sedangkan variabel terikat yaitu 

kesiapan berwirausaha. 

3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi  

Menurut Sugiyono (2019: 126) “Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas: objek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu 

yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya”. Populasi pada penelitian ini adalah Mahasiswa di Lingkungan 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Angkatan 2018 Universitas Siliwangi 

dengan jumlah sebanyak 1146 mahasiswa dari 10 jurusan. 

Tabel 3.2 

Data Mahasiswa dari 10 Jurusan di FKIP Angkatan 2018  

Universitas Siliwangi  

No Jurusan Populasi 

1 Pendidikan Masyarakat 110 

2 Pendidikan Bahasa Indonesia 107 

3 Pendidikan Bahasa Inggris 102 

4 Pendidikan Matematika 139 

5 Pendidikan Fisika 66 

6 Pendidikan Biologi 108 

7 Pendidikan Ekonomi 111 

8 Pendidikan Geografi 107 

9 Pendidikan Sejarah 74 
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10 Pendidikan Jasmani 222 

Jumlah 1146 

Sumber: Simak FKIP Universitas Siliwangi, 2021 

3.4.2 Sampel  

Sugiyono (2019: 127) “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut”.  

Jadi, sampel adalah jumlah dari keseluruhan objek yang diteliti dari hasil 

pemilihan yang dapat mewakili keseluruhan jumlah populasi. Sampel pada 

penelitian ini adalah sebagian dari jumlah keseluruhan pada Mahasiswa di 

Lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Angkatan 2018 Universitas 

Siliwangi. Untuk mengukur sampel dengan menggunakan rumus Slovin, yaitu: 

   
 

     
  

Keterangan: 

N     = Jumlah Populasi 

n      = Jumlah Sampel 

      = Toleransi Kesalahan (5%) 

Untuk perhitungan jumlah sampel adalah: 

 

   
 

      = 
1146

1 1146 . (0,5)2
  =  296,50 

 

Dari hasil perhitungan diatas, dapat dibulatkan menjadi 296 mahasiswa 

yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. Teknik pengambilan sampel 

yaitu dengan menggunakan probability sampling. Menurut Siyoto & Sodik (2015: 

65) “Probability sampling adalah suatu teknik yang memberikan peluang atau 

kesempatan yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi 

anggota sampel”.  

Teknik yang digunakan dalam probability sampling yaitu proportionate 

random sampling. Menurut Novi Trisnani (2019: 35) “proportionate random 

sampling merupakan penentuan jumlah sampel yang diambil sebanding dengan 

besarnya kelompok dan pengambilannya secara rambang”.  
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Menurut Sugiyono (2015: 82) “Teknik proportionate digunakan bila 

populasi mempunyai anggota/unsur yang tidak homogen dan berstrata secara 

proporsional”. Untuk menentukan sampel dengan menggunakan proportionate 

random sampling maka digunakan dengan rumus sebagai berikut: 

    
  

 
 X n  

Keterangan: 

ni      = besar sampel pada sub populasi ke-i 

Ni     = jumlah anggota pada sub populasi ke-i 

N      = jumlah populasi 

n       = jumlah sampel 

Adapun rincian sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.3 

sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Sampel Penelitian 

No. Jurusan Populasi Jumlah Sampel 

1. Pendidikan Masyarakat 110 
110

1146
 X 296 = 28 

2. Pendidikan Bahasa Indonesia 107 
107

1146
 X 296 = 28 

3. Pendidikan Bahasa Inggris 102 
102

1146
 X 296 = 26 

4. Pendidikan Matematika 139 
139

1146
 X 296 = 36 

5. Pendidikan Fisika 66 
66

1146
 X 296 = 17 

6. Pendidikan Biologi 108 
   

    
 X 296 = 28 

7. Pendidikan Ekonomi 111 
111

1146
 X 296 = 29 

8. Pendidikan Geografi 107 
107

1146
 X 296 = 28 

9. Pendidikan Sejarah 74 
74

1146
 X 296 = 19 

10. Pendidikan Jasmani 222 
222

1146
 X 296 = 57 

Jumlah 1146 296 

Sumber: Pengolahan Penulis, 2021 
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Peneliti menyebar kuisioner kepada mahasiswa melalui google form 

dimana dapat memudahkan mahasiswa untuk mengaksesnya. Untuk pengambilan 

sampel yang terdiri dari beberapa jurusan, peneliti menggunakan cara pemilihan 

secara proporsional dan pengisian kuisioner melalui google form yang mengisi 

terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan banyak sampel perjurusan. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (Fathurrahman et al., 2020: 52) “Teknik pengumpulan 

data merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang 

diperlukan dalam menyusun penelitian”. Teknik Peneliti memperoleh data yang 

dibutuhkan pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik survei dengan menyebar 

kuesioner atau angket kepada mahasiswa. 

3.5.1 Kuesioner atau Angket 

Menurut Sugiyono (2019: 199) “Kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan 

atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya”. 

Menimbang kondisi pada saat pengamilan data penelitian tidak 

memungkinkan untuk memberikan angket secara tatap muka, maka penulis 

memilih alternative untuk memberikan angket secara online dengan menggunakan 

media google form agar mudah diakses oleh mahasiswa dan data dapat diterima 

dengan mudah oleh peneliti.  

Langkah-langkah dalam melakukan pengambilan data secara online adalah 

sebagai berikut: 

1. Menggunakan data jumlah mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Angkatan 2018 Universitas Siliwangi; 

2. Membuat data nomer telepon mahasiswa melalui Himpunan dari tiap jurusan 

yang terpilih menjadi sampel; 

3. Menyebarkan kuesioner berupa google form melalui grup kelas pada 

mahasiswa FKIP 2018  

4. Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, penulis melanjutkan dengan 

mengolah data yang telah didapatkan. 
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3.6 Instrumen Penelitian 

Sugiyono (2019: 156) “Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang 

digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati”. Instrumen 

yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan skala likert dan skala ordinal. 

 Sugiyono (2019: 146) “Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena 

sosial”. Sedangkan Menurut Priyatno (2020: 7) “Skala ordinal merupakan skala 

pengukuran yang sudah ada tingkatannya dan peringkatnya, tetapi jarak atau 

interval antara tingkatan ini tidak harus sama”. 

3.6.1 Kisi-Kisi Instrumen 

Dalam penyusunan instrumen terlebih dahulu dibuat kisi-kisi instrumen. 

Adapun kisi-kisi instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

tabel 3.4 yaitu sebagai berikut: 

Table 3.4 

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian 

Variabel No Indikator Kisi-kisi 
No 

Item 

Jumlah 

Item 

Kesiapan 

Berwirausaha 

(Y) 

1.  Kemampuan 

mental. 

a. Kesiapan mental 

b. Percaya diri 

c. Keyakinan  

1,2,3 

4* 

4 

2.  Berorientasi 

ke masa 

depan. 

a. Pandangan ke depan 

b. Keinginan yang kuat 

c. Keberhasilan 

5,6,7,

8 

4 

3.  Kemampuan 

mengambil 

resiko. 

a. Mengenal resiko  

b. Mengatasi resiko 

9,10,1

1,12 

4 

4.  Keterampilan 

berwirausaha. 

a. Membangun relasi 

b. Kemampuan 

mempengaruhi orang 

lain 

13,14,

15,16,

17,19 

18* 

6 

Jumlah  19 

Sikap 

Kewirausaha

an (X1) 

1.  Memiliki etos 

kerja dan 

tanggung 

jawab. 

a. Semangat kerja  

b. Tanggung jawab  

c. Pemimpin  

1,2,3,

4,5,6 

6 

2.  Mandiri. a. Mandiri 

b. Kreatif  

c. Inovatif 

7,8,9,

10,11,

12 

6 
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d. Percaya diri  

e. Kemampuan 

mengambil keputusan  

3.  Berani 

mengambil 

resiko. 

a. Berani mengambil 

resiko 

b. Menyukai tantangan  

c. Berani bersaing  

13,14,

15 

3 

4.  Keinginan 

berprestasi 

tinggi. 

a. Berprestasi tinggi  

b. Semangat diri  

c. Berani melakukan 

tindakan  

16,17,

18 

3 

5.  Kemampuan 

manajerial. 

a. Keterampilan 

menggerakkan orang 

lain  

b. Mampu mengambil 

keputusan  

c. Meningkatkan 

keuntungan bisnis  

19,20,

21 

3 

Jumlah  21 

Pendidikan 

Kewirausaha

an (X2) 

1.  Menciptakan 

keinginan 

berwirausaha. 

a. Program pendidikan 

kewirausahaan 

b. Tumbuhkan 

keinginan 

berwirausaha 

c. Menempuh mata 

kuliah kewirausahaan 

1,2,3,

4,5,6,

7 

7 

2.  Menambah 

wawasan. 

a. Menambah wawasan 

kewirausahaan 

b. Pengetahuan 

kewirausahaan 

8,9,10 3 

3.  Peka terhadap 

peluang usaha. 

a. Tumbuhkan 

kesadaran 

b. Peluang bisnis 

11,12 2 

Jumlah  12 

Efikasi Diri 

(X3) 

1.  Magnitude 

(Tingkat 

kesulitan 

tugas). 

a. Kesulitan tugas 

b. Efikasi diri 

1,2,3,

5,6,7 

4* 

7 

2.  Strength 

(Kekuatan/Ke

yakinan). 

a. Kekuatan  

b. Keyakinan  

c. Gigih  

8,9,10

,11,12 

5 

3.  Generality 

(Generalisasi). 

a. Keluasan  

b. Tingkah laku  

c. Kemampuan  

13,15,

16,17 

14* 

4 

Jumlah  17 

Total Jumlah  69 
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3.6.2 Pedoman Penskoran Kuesioner 

Pengukuran angket dalam penelitian ini menggunakan skala likert sebagai 

pengukuran dari setiap pernyataan yang terdapat dalam kuesioner. Menurut 

Sugiono (2019:146) menyatakan bahwa “Skala likert digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena 

sosial”. Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi 

indikator variabel. Kemudian indikator dijadikan titik tolak untuk menyusun item-

item instrumen berupa pernyataan. Dengan skala likert maka jawaban dari setiap 

item instrumen mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negative. 

Jawaban untuk setiap pernyataan memiliki skor 5,4,3,2,1 sebagai berikut: 

Table 3.5 

Skala Likert 

Pernyataan Positif Pernyataan Negatif  

Tahap Skor Tahap Skor 

Sangat setuju (SS) 5 Sangat Setuju (SS) 1 

Setuju (S) 4 Setuju (S) 2 

Ragu-Ragu (R) 3 Ragu-Ragu (R) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 Tidak Setuju (TS) 4 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 Sangat Tidak Setuju (STS) 5 

Sumber: Sugiyono, 2017:147 

3.6.3 Uji Instrumen Penelitian 

Suatu penelitian harus dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas terlebih 

dahulu untuk menjadi instrumen penelitian yang baik. Berikut penjelasan 

mengenai uji validitas dan reliabilitas. 

3.6.3.1 Uji Validitas 

Menurut Priyatno (2017: 64) “Uji validitas kuesioner digunakan untuk 

mengetahui seberapa cermat suatu item dalam mengukur apa yang ingin diukur 

pada kuesioner tersebut. Item dapat dikatakan valid jika adanya korelasi yang 

signifikan dengan skor totalnya, hal ini menunjukkan adanya dukungan item 

tersebut dalam mengungkapkan suatu yang ingin diungkap pada kuesioner 

tersebut”.  
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Setelah mendapatkan hasil data kuesioner dan diolah, selanjutnya data 

harus diuji validitasnya. Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya 

suatu kuesioner. Jika pernyataan atau pertanyaan pada kuesioner mampu 

mengungkapkan variabel yang akan diukur maka dapat dikatakan bahwa 

kuesioner tersebut valid. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan SPSS 

25 untuk menguji validitas data. Suatu alat ukur yang validitasnya tinggi akan 

memunyai tingkat kesalahan kecil, sehingga data yang terkumpul merupakan data 

yang memadai. Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukuran itu 

mengukur apa yang ingin diukur. Uji signifikansi pada uji validitas dilakukan 

dengan membandingkan antara r hitung dengan r tabel dengan nilai signifikansi 

0,05. Jika r hitung > r tabel dan nilainya positif maka item dapat dinyatakan valid, 

jika r hitung < r table maka item dinyatakan tidak valid atau bisa dikatakan jika 

ada item yang tidak memenuhi syarat, maka item tersebut tidak akan diteliti lebih 

lanjut. 

Untuk menguji validitas dapat menggunakan rumus korelasi produk 

momen dari person yaitu: 

    
 ∑   ∑ ∑ 

√  ∑    ∑      ∑    ∑    
 

Keterangan: 

      = Koefisien korelasi antara variabel X dan Y 

       = Jumlah responden 

∑    = Jumlah skor butir soal 

∑    = Jumlah skor total 

∑   = Jumlah skor kuadrat butir soal 

∑   = Jumlah skor total kuadrat butir soal 

Nilai r hitung dicocokan dengan r tabel produk momen pada taraf 

signifikan 5%. Jika r hitung lebih besar dari r tabel 5%, maka butir soal tersebut 

valid. 

Adapun hasil uji validitas dari setiap instrumen penelitian dapat disajikan 

melalui tabel berikut ini: 
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Tabel 3.6 

Hasil Uji Validitas 

No Variabel 
Jumlah 

Item 

Tidak 

Valid 
Valid 

1. Kesiapan Berwirausaha (Y) 19 - 19 

2. Sikap Kewirausahaan (X1) 21 - 21 

3. Pendidikan Kewirausahaan (X2) 12 - 12 

4. Efikasi Diri (X3) 17 1 16 

 Total 69 1 68 

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 26 Penulis, 2021 

Berdasarkan tabel 8 di atas dapat dijelaskan bahwa hasil uji validitas 

angket kesiapan berwirausaha, sikap kewirausahaan, pendidikan kewirausahaan 

dan efikasi diri sebanyak 68 butir pernyataan kuesioner dinyatakan valid dan 1 

butir pernyataan kuesioner dinyatakan tidak valid dengan rincian variabel Y 

(kesiapan berwirausaha) sebanyak 19 butir pernyataan, variabel X1 (sikap 

kewirausahaan) 21 butir pernyataan, dan variabel X2 (pendidikan kewirausahaan) 

12 butir pernyataan semua dinyatakan valid. Variabel X3 (efikasi diri) 16 butir 

pernyataan valid dan 1 butir pernyataan tidak valid. 

3.6.3.2 Uji Reliabilitas 

Priyatno (2017: 79) “Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui 

konsistensi alat ukur pada kuesioner, maksudnya apakah alat ukur tersebut akan 

mendapatkan pengukuran yang tetap konsisten jika pengukuran duiulang 

kembali”. 

Jadi, uji reliabilitas dapat diartikan sebagai alat yang digunakan peneliti 

untuk mengukur suatu kuesioner yang diberikan kepada responden dengan berupa 

indikator dari variabel penelitian. Alat yang digunakan untuk menguji reliabel 

tidaknya suatu kuesioner yaitu dengan menggunakan SPSS. 

Nunally (Fathurrahman et al., 2020: 54) “SPSS digunakan sebagai alat 

untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistic Cronbach Alpa (a). Suatu 

konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpa > 

0,60”. Untuk mengukur reliabilitas skala atau kuesioner dapat digunakan rumus 

Cronbach Alpha sebagai berikut: 
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] [  

∑   

   
] 

Keterangan: 

         = Koefisien reliabilitas instrumen 

         = Banyaknya butir pertanyaan yang sah 

∑    = Jumlah varian butir 

       = Varian skor total 

Perhitungan uji relibilitas skala diterima, jika hasil perhitungan r hitung > r 

tabel 5%. Adapun kriteria Uji Reliabilitas adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.7 

Interpretasi Nilai Koefisien Reliabilitas 

Koefisien Reliabilitas Tingkat Reliabilitas 

0,81 – 1,00 Sangat Tinggi 

0,61 – 0,80 Tinggi 

0,41 – 0,60 Cukup  

0,21 – 0,40 Rendah 

0,00 – 0,20 Sangat Rendah 

Sumber: Arikunto, 2014 

Reliabilitas suatu kontruk variabel dikatakan baik jika memiliki nilai 

Cronbach Alpha > 0,60. Perhitungan dalam pengujian reliabilitas menggunakan 

bantuan SPSS 26. Hasil pengolahan data adalah sebagai berikut ini: 

Tabel 3.8 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

Variabel 
Koefisien 

Crobach’s Alpha 

Tingkat 

Reliabilitas 

Kesiapan Berwirausaha (Y) 0,888 Sangat Tinggi 

Sikap Kewirausahaan (X1) 0,954 Sangat Tinggi 

Pendidikan Kewirausahaan (X2) 0,939 Sangat Tinggi 

Efikasi Diri (X3) 0,917 Sangat Tinggi 

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 26 Penulis, 2021 

Hasil uji reliabilitas dalam tabel 3.8 menunjukkan bahwa nilai alpha 

adalah 0,888 untuk kesiapan berwirausaha (Y); 0,954 untuk sikap kewirausahaan 

(X1); 0,939 untuk pendidikan kewirausahaan (X2); dan 0,17 untuk efikasi diri 

(X3). Jadi untuk butir-butir yang ada di variabel X1, X2, X3 dan variabel Y 

adalah sangat tinggi karena nilai alphanya di atas r tabel 0,60. 
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3.7 Teknik Analisis Data 

3.7.1 Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data adalah suatu cara untuk mengolah data yang harus 

dilakukan peneliti agar mendapatkan data dari kuesioner yang diberikan kepada 

objek penelitian. Ketika peneliti telah mendapatkan hasil data dari responden, 

maka peneliti dapat mengolah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner 

yang diberikan peneliti. Peneliti dapat memeriksa apakah responden mengisi 

dengan lengkap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, jawaban responden 

apakah sesuai dengan pertanyaan pada kuesioner dan konsisten dengan 

jawabannya. Pengolahan data dilakukan dengan memberikan tanda atau 

pengkodean pada jawaban yang benar atau diterima dengan angka agar peneliti 

lebih mudah dalam mendapatkan hasil datanya. Kemudian peneliti dapat 

menghitung dan menyusun hasil pengkodean dari data yang telah diolah dapat 

disajikan dalam bentuk table, baik dengan cara menghitung manual atau 

menggunakan komputer agar proses perhitungan dapat lebih cepat selesai untuk 

disajikan pada table. Untuk mengolah data dari jawaban terhadap pernyataan yang 

telah disebarkan peneliti kepada responden, maka digunakan skala ordinal.  

3.7.2 Teknik Analisis Data 

Menurut Miles & Huberman (Silalahi, 2018: 34) “Analisis data adalah 

proses penyederhanaan data dan penyajian data dengan mengelompokkannya 

dalam suatu bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasi”.  

Penelitian ini diolah dengan menggunakan alat statistik yaitu software 

Statistical Package for Social Science (SPSS). Teknik analisis data pada penelitian 

ini dilakukan dengan menggunakan beberapa uji, yaitu sebagai berikut: 

3.7.2.1 Pengolahan Data Variabel (Analisis Distribusi Frekuensi) 

Analisis data variabel dilakukan untuk mengetahui distribusi data dari 

setiap variabel, baik variabel independen maupun variabel dependen. Analisis ini 

digunakan untuk mengetahui jumlah item, nilai tertinggi, nilai terendah, dan tabel 

kriteria NJI setiap variabel. 
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1) Nilai Jenjang Interval (NJI) 

Dalam penelitian ini agar memenuhi sebagian syarat analisis parametrik, 

data yang telah diolah peneliti dari hasil angket yang berbentuk data ordinal harus 

ditransformasi menjadi data interval yaitu dengan menggunakan NJI (Nilai 

Jenjang Interval). Menurut Sekaran (Hanggita, 2018: 170) “Skala interval 

menentukan perbedaan, urutan dan kesamaan besar perbedaan tiap variabel”. 

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert terdiri dari 5 

alternatif jawaban, dengan skor 5 untuk skor tertinggi dan skor 1 untuk skor 

terendah. Adapun langkah-langkah untuk menentukan nilai jenjang interval (NJI) 

pada penelitian ini yaitu dengan kriteria pengujian berdasarkan angkat sebagai 

berikut: 

a. Jumlah option atau item                                  :  5 

b. Tentukan nilai tertinggi secara keseluruhan : jumlah responden x jumlah item 

pernyataan x skor tertinggi 

c. Tentukan nilai terendah secara keseluruhan : jumlah responden x jumlah item 

pernyataan x skor terendah 

d. Menentukan nilai skala dengan rumus: 

Nilai Jenjang Interval (NJI) = 
                              

                           
 

3.7.2.2 Uji Prasyarat Analisis (Uji Asumsi Klasik) 

Menurut Slamet dan Aglis (2020: 137) Uji asumsi klasik adalah uji 

persyaratan yang digunakan untuk uji regresi dengan metode estimasi Ordinal 

Least Squares (OLS). Uji asumsi klasik yang hasilnya memenuhi asumsi maka 

akan memberikan hasil Best Linear Unbiased Estimator (BLUE). Sebaliknya, 

apabila uji asumsi tidak memenuhi kriteria asumsi, maka model regresi yang diuji 

akan memberikan makna bias dan menjadi sulit untuk diinterpretasikan. 

Uji asumsi klasik yang akan diujikan pada penelitian ini meliputi beberapa 

uji, yaitu uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinearitas dan uji 

heteroskedasatisitas, dengan masing-masing penjelasannya sebagai berikut: 
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1) Uji Normalitas 

Menurut Priyatno (2017: 85) Normalitas data merupakan syarat pokok 

yang harus dipenuhi dalam analisis parametrik. Uji normalitas data digunakan 

untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak.syarat yang harus 

dipenuhi adalah data berdistribusi normal. Normalitas data penting karena dengan 

data yang terdistribusi normal, maka data tersebut dianggap dapat mewakili 

populasi. Dalam SPSS uji normalitas yang sering digunakan yaitu dengan metode 

Uji Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov) yang bisa menggunakan dua cara yaitu dari 

analisis explore dan dari analisis Non-parametrik Test-1 sampel K-S. 

Untuk metode Kolmogorov-Smirnov maka cukup melihat nilai sig 

(signifikansi). Jika signifikansi kurang dari 0,05 maka kesimpulannya dapat tidak 

berdisitribusi normal, jika signifikansi lebih dari 0,05 maka data berdistribusi 

normal. 

2) Uji Linearitas 

Menurut Priyatno (2017:95) Uji linearitas digunakan untuk mengetahui 

linearitas data, yaitu apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau 

tidak. Uji ini digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi pearson atau 

regresi linear. Pengujian dalam SPSS dengan menggunakan Test for Linearity 

pada taraf signifikansi 0,05.  

Uji linearitas juga digunakan untuk menentukan apakah masing-masing 

variabel bebas terhadap variabel terikat mempunyai hubungan yang linear atau 

tidak secara signifikan. Beberapa teknik pengambilan keputusan pada uji 

linearitas adalah sebagai berikut: 

1. Dengan melihat nilai signifikansi  

- Jika Devation from Linearity sig > 0,05 maka terdapat hubungan secara 

signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. 

- Jika Devation from Linearity sig < 0,05 maka tidak terdapat hubungan yang 

linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. 

2. Dengan melihat nilai signifikansi 

- Jika sig Linearity < 0,05 maka terdapat hubungan secara signifikan antara 

variabel independen dengan variabel dependen. 
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3. Dengan membandingan nilai Fhitung dengan Ftabel 

- Jika nilai Fhitung < Ftabel maka terdapat hubungan yang linear secara signifikan 

antara variabel independen dengan variabel dependen. 

- Jika nilai         ≥ Ftabel maka tidak terdapat hubungan yang linear secara 

signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. 

3) Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas berarti antar variabel independen yang terdapat dalam 

model regresi memiliki hubungan linear yang sempurna atau mendekati sempurna 

(koefisien korelasinya tinggi atau bahkan 1). Pada model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi sempurna atau mendekati sempurna diantara 

variabel bebasnya. Menurut Ghozali (Priyatno, D., 2017: 120), cara untuk 

mengetahui ada atau tidaknya gejala multikolinearitas umumnya adalah dengan 

melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance, apabila nilai VIF 

kurang dari 10 dan Tolerance lebih dari 0,10 maka dinyatakan tidak terjadi 

multikolinearitas. 

- Jika nilai VIF < 10, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat 

multikolinearitas pada penelitian tersebut. 

- Jika nilai VIF > 0,10, maka dapat diartika bahwa terdapat multikolinearitas 

pada penelitian tersebut. 

4) Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Priyatno (2017: 126) Heteroskedastisitas adalah varian residual 

yang tidak sama pada semua pengamatan di dalam model regresi. Uji 

heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual 1 pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika 

variance dari residual 1 pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 

2013:139). Dengan kata lain, jika ada pola yang jelas dan teratur seperti titik-titik 

yang bergelembung serta cenderung melebar kemudian menyempit, maka terjadi 

heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika tidak terdapat pola yang jelas dan teratur 

seperti titik-titik yang cenderung menyebar di atas dan di bawah angka nol pada 

sumbu Y, maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. 
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- Jika Sig > 0,05 artinya model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas. 

- Jika nilai Sig < 0,05 artinya model regresi mengandung heteroskedastisitas. 

3.7.2.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

Penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda. Menurut 

Priyatno (2017: 169) “Analisis regresi linier berganda digunakan untuk 

mengetahui pengaruh atau hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel 

independen dengan satu variabel dependen”.  

Model ini digunakan untuk menguji apakah ada atau tidak dan melihat 

seberapa besar hubungan dari pengaruh antara variabel independen (X) yaitu 

pengaruh sikap kewirausahaan, pendidikan kewirausahaan dan efikasi diri yang 

berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) yaitu kesiapan berwirausaha. 

Model persamaan regresi berganda pada penelitian ini adalah: 

Y= α + β₁ X₁ + β₂ X₂ + β₃ X₃ + e 

Keterangan: 

Y   = Nilai prediksi variabel bebas (struktur modal), yaitu Kesiapan Berwirausaha 

α    = Konstanta Regresi, yaitu nilai Y jika X1, X2 dan X3 = 0 

β  = Koefisien Regresi, yaitu nilai peningkatan atau penurunan variabel Y yang 

didasarkan variabel X1, X2 dan X3 

X₁ = Variabel bebas (Sikap Kewirausahaan) 

X₂ = Variabel bebas (Pendidikan Kewirausahaan) 

X₃ = Variabel bebas (Efikasi Diri) 

e    = Error 

3.7.2.4 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis merupakan suatu pengujian yang dilakukan untuk melihat 

dan membuktikan ada tidaknya pengaruh dari masing-masing varabel independen 

terhadap variabel dependen dari hipotesis yang telah dibuat sebelumnya menurut 

dugaan sementara peneliti. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji asusmsi 

klasik sebagai syarat terpenuhinya suatu uji hipotesis penelitian, dengan 

menggunakan analisis regresi linier berganda yang dapat dihitung secara statistik 
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dengan alat bantu SPSS. Uji regresi linier berganda dapat diukur dengan beberapa 

uji, yaitu uji koefisien determinasi, uji F dan uji T.  

1) Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t) 

Menurut Riyanto & Hatmawan (2020: 141) “Uji t atau dapat juga disebut 

uji parsial, pengujian ini bertujuan untuk menguji signifikan pengaruh secara 

parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen”.  

Ghozali (Fathurrahman et al., 2020: 55) Uji statistic t pada dasarnya 

digunakan untuk menunjukkan pengaruh secara parsial dari masing-masing 

variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat). Berikut rumus 

uji t secara parsial yaitu sebagai berikut: 

Rumus: 

  
 √   

√    
 

Keterangan: 

r = Koefisien korelasi 

n = Jumlah data 

thitung selanjutnya dibandingkan dengan tt     sesuai dengan taraf kesalahan 

yaitu 0,05. Cara mencari t tabel menggunakan rumus: 

             

atau 

tt                      

Dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut: 

Ho : 1 = 0, artinya variabel bebas secara parsial tidak mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat. 

Ha : 1 ≠ 0, artinya variabel bebas secara parsial mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap variabel terikat. 

Cara melakukan uji t diantaranya adalah dengan membandingkan nilai 

statistic t dengan titik kritis menurut table. Apabila nilai statistic t hasil 

perhitungan > tt    , kita menerima hipotesis alternative yang menyatakan bahwa 

suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. 

Maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
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a. thitung > ttabel, maka Ha diterima atau Ho ditolak (suatau variabel independen 

secara individual mempengaruhi variabel independen). 

b. thitung < ttabel, maka Ha ditolak atau Ho diterima (suatu variabel dependen secara 

individual tidak mempengaruhi variabel dependen). 

2) Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik f) 

Uji F adalah suatu alat statistic yang digunakan untuk mengetahui 

pengaruh secara simultan dari variabel independen (bebas) terhadap variabel 

dependen (terikat) pada suatu penelitian, yang ditunjukkan dalam tabel Anova. 

Ghozali (Fathurrahman et al., 2020: 55) “Probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka 

hasilnya signifikan berarti terdapat pengaruh dari variabel independen secara 

bersama terhadap variabel dependen”. Uji f digunakan untuk mengetahui 

kelayakan data, dengan taraf kesalahan yaitu 0,05. Berikut rumus uji f yaitu 

sebagai berikut: 

  
    

              
 

Atau 

   t     = (k ; n-k) 

 

Keterangan: 

F = Nilai    tu   dibandingkan dengan  t     = (n-k-1) = derajat kebebasan 

R = Koefisien korelasi ganda 

K = jumlah variabel independen 

n  = jumlah anggota sampel  

Dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut: 

- Jika    tu   >  t    ,    ditolak dan    diterima. 

- Jika    tu   <  t    ,    diterima dan    ditolak. 

Atau dapat disimpulkan sebagai berikut: 

- Jika p < 0,05,    ditolak da    diterima, artinya variabel independen secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

- Jika p > 0,05,    diterima dan    ditolak, artinya variabel independen secara 

simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 
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3.7.2.5 Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Slamet dan Aglis (2020: 141), analisis koefisien determinasi (R2) 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

dependent (variabel terikat). Nilai koefisien determinasi (R2) berkisar antara 0-1. 

Nilai koefisien determinasi (R2) yang kecil menunjukkan kemampuan variabel-

variabel bebas (independen) dalam menjelaskan variabel terikat (dependen) sangat 

terbatas. Sebaliknya, nilai koefien determinasi (R2) yang besar dan mendekati 1 

menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas (independen) memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat 

(dependen). Berikut rumus uji f yaitu sebagai berikut: 

Kd = r² x 100 

Keterangan: 

Kd = Koefisien determinasi 

R²  = Koefisien korelasi  

3.8 Langkah-Langkah Penelitian 

Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu tahap 

persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap pelaporan. 

3.8.1 Tahap Persiapan 

Tahap persiapan adalah tahap pertama yang harus dilakuakan peneliti agar 

memperoleh gambaran yang jelas dan lengkap terlebih dahulu, mengenai 

fenomena atau permasalahan yang akan diteliti. Langkah-langkah yang dapat 

dilakukan pada tahap persiapan ini yaitu: 

1. Melakukan pemilihan masalah 

2. Melakukan penelitian pendahuluan 

3. Mempersiapkan usulan penelitian 

4. Menyusun instrumen penelitian 

3.8.2 Tahap pelaksanaan 

Tahap pelaksanakan adalah tahapan yang penting dilakukan oleh peneliti, 

tahap ini bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi yang ditubuhkan 
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dalam penelitian melalui penyebaran kuesioner atau angket kepada objek 

penelitian. Maka tahapan pelaksanaan pada penelitian ini yaitu: 

1. Melaksanakan penelitian  

2. Mengumpulkan data hasil penelitian 

3. Mengolah dan menganalisis data hasil penelitian 

3.8.3 Tahap pelaporan 

Setelah peneliti melakukan tahap pelaksanaan maka tahap akhirnya yaitu 

tahap penyusunan laporan dari penelitian yang dilakukan dengan tahapan sebagai 

berikut: 

1. Menyusun laporan penelitian 

2. Memfungsikan hasil penelitian 
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3.9 Waktu dan Tempat Penelitian 

3.9.1 Tempat Penelitian 

Tempat penelitian ini dilaksanakan pada mahasiswa Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi yang beralokasi di jalan Siliwangi no 

24, Kahuripan, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. 

3.9.2 Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 11 bulan mulai pada bulan 

Februari 2021 sampai Desember 2021. Waktu pelaksanaan kegiatan penelitian 

yang dilakukan peneliti dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Table 3.9 

Jadwal Kegiatan Penelitian 

JADWAL KEGIATAN 

BULAN/TAHUN 2021 

FEB MARET APRIL MEI JUNI JULI AGT SEPT OKT NOV DES 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

1. Tahap Persiapan  

a. Melakukan pemilihan 

masalah 

                                          

b. Melakukan penelitian 

pendahuluan 

                                          

c. Mempersiapkan usulan 

penelitian 

                                          

d. Menyusun instrumen 

penelitian 

                                          

2. Tahap Pelaksanaan  

a. Melaksanakan penelitian 

dengan menyebarkan 

kuesioner pada responden 

                                          

b. Mengumpulkan data hasil 

penelitian 

                                          

c. Mengolah dan menganalisis 

data hasil penelitian 

                                          

3. Tahap Pelaporan  

a. Menyusun laporan penelitian                                           

b. Memfungsikan laporan 

penelitian 

                                          


