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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian 

       Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, 

maka penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji hipotesis 

dan menghasilkan kesimpulan. Pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini 

dimulai dengan membuat model analisis yang kemudian dilanjutkan dengan 

membuat hipotesis, mengidentifikasi variabel, mengumpulkan data, serta analisis. 

Proses penghitungan data yang diperoleh dari kuesioner dilakukan dengan 

menggunakan metode statistik yang akan membantu menjawab hipotesis. 

3.2 Identifikasi Variabel 

 Penelitian ini menggunakan variabel yang terdiri dari variabel bebas, 

variabel tergantung, dan variabel mediasi. Berikut ini disebutkan penjelasan 

mengenai variabel-variabel tersebut : 

1. Variabel bebas pada penelitian ini adalah entrepreneurship orientation. 

2. Variabel tergantung pada penelitian ini adalah learning orientation. 

3. Variabel mediasi pada penelitian ini adalah innovation. 

3.3 Definisi Operasional Variabel 

 Setelah pada bab sebelumnya diketahui teori-teori yang digunakan sebagai 

variabel dalam penelitian ini, maka teori-teori tersebut perlu dikerucutkan dan 

dipertegas. Hal ini dilakukan untuk mengetahui definisi yang diambil dari teori 
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tersebut dalam penelitian ini, serta menjadi batasan-batasan penelitian sehingga 

memudahkan dalam membahas dan menarik kesimpulan. 

3.3.1 Entrepreneurship Orientation 

 Menurut Miller dalam Renko et al, (2009) mengatakan bahwa 

entrepreneurship orientation adalah suatu hal yang yang menekankan untuk 

melakukan inovasi terus menerus, pengambilan resiko, dan kecenderungan 

menjadi yang pertama dalam suatu persaingan . Dari teori tersebut maka 

entrepreneurship orientation adalah bagaimana peserta program WMM 2014  

Surabaya mempersepsikan entrepreneurship dalam usahanya.  

 Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ma’atoofi dan Tajeddini (2010) 

diambil delapan indikator, indikator ini diungkapkan Covin dan Slavin (1989) 

untuk mengukur apakah entrepreneur sudah memiliki entrepreneurship 

orientation yang sesuai atau belum. Poin-poin tersebut adalah : 

1. Pengusaha berani untuk mengambil resiko demi berkembangnya 

perusahaan. 

2. Dalam mengambil keputusan, pengusaha memiliki rasa percaya diri. 

3. Melakukan perbaikan dan pengembangan produk. 

4. Berinisiatif untuk melakukan innovation sebelum pesaing. 

5. Memperkenalkan  produk dan jasa baru lebih dulu daripada pesaing. 

6. Melakukan penetuan posisi usaha di tengah pasar lalu dibandingkan 

dengan pesaing. 
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7. Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melakukan kreatifitas 

dan menerapkan itu dalam kegiatannya di perusahaan. 

8. Lebih mengenali peluang baru dalam usaha daripada pesaing. 

3.3.2 Learning Orientation 

 Learning orientation menandakan kapasitas perusahaan untuk belajar, 

terus menerus menguji asumsi yang digunakan, dan mempromosikan perubahan 

dan adaptasi dari waktu ke waktu (Lam et al, 2011). Perusahaan yang menerapkan 

learning orientation memiliki seperangkat nilai yang mempengaruhi 

keinginannya untuk menciptakan dan menggunakan pengetahuan (Sinkula et al, 

1997).  

Ma’atoofi dan Tajeddini (2010) menjabarkan learning orientation kedalam 3 

nilai yang telah disebutkan. Sesuai dengan teori yang telah disebutkan, maka pada 

penelitian ini learning orientation dideskripsikan sebagai entrepreneur 

telahmenerapkan 3 nilai dalam usahanya atau belum. 

 Ma’atoofi dan Tajeddini (2010) menjabarkan 12 indikator untuk mengukur 

apakah entrepreneur menerapkan learning orientation dalam usahanya. Indikator-

indikator yang diambil oleh Ma’atoofi dan Tajeddini (2010) diambil dari Galer 

dan Van der Heijden (1992), Sinkula (1994), Hult dan Ferrel (1997), Sinkula et al 

(1997). Ke 12 indikator tersebut adalah : 
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 Commitment to learning 

1. Pengusaha memiliki pandangan jika salah satu dari kunci sukses untuk 

unggul dalam bersaing adalah melakukan pembelajaran dalam perusahaan. 

2. Kemauan untuk belajar merupakan kunci utuk melakukan perbaikan-

perbaikan. 

3. Pembelajaran bagi karyawan merupakan investasi, bukan dijadikan beban 

bagi perusahaan. 

4. Didalam perusahaan, pembelajaran diajadikan komoditas utama untuk 

menjamin keberlangsungan hidup perusahaan. 

Shared vision 

5. Kesamaan visi didalam semua lini perusahaan. 

6. Semua karyawan memiliki komitmen untuk mencapai tujuan perusahaan. 

7. Semua karyawan menjadikan dirinya sebagai mitra bagi perusahaan. 

8. Ada kesamaan tujuan dalam perusahaan. 

Open mindness 

9. Pengusaha terus melakukan evaluasi terhadap keputusan mengenai 

kebutuhan konsumen. 

10. Di dalam perusahaan, semua lini sadar bahwa cara pandang terhadap pasar 

harus terus diperbarui disesuaikan dengan kondisi yang ada. 

11. Melakukan pengumpulan informasi yang didapat dari pelangagan. 

12. Terus menerus melakukan penilaian mengenai keputusan yang telah 

diambil. 

3.3.3 Innovation 
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Menurut Hurley dan Hult (1998) innovation adalah suatu mekanisme 

perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang dinamis. Menurut Robbins 

dan Judge (2008) organisasi yang berhasil saat ini harus membantu perkembangan 

innovation dan menguasai perubahan atau mereka akan mengalami kepunahan. 

Dari teori yang telah disebutkan  didapatkan definisi bagaimana 

innovation berperan di dalam perusahaan peserta program WMM 2014 sektor 

Kota Surabaya. Ma’atoofi dan Tajeddini (2010) menyebutkan lima indikator yang 

dapat menggambarkan adanya innovation dalam perusahaan, ke 5 indikator ini 

berdasarkan Hurley dan Hult (1998). Indikator itu adalah : 

1. Aktif dalam mencari ide-ide yang inovatif. 

2. Innovation mudah diterima oleh perusahaan. 

3. Innovation mudah diterima oleh semua lini pekerja. 

4. Karyawan yang tidak menerima innovation akan mengalami kesulitan 

beradaptasi. 

5. Pengusaha mendorong adanya innovation  dalam perusahaan 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

 Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer 

merupakan data yang didapatkan dari objek langsung penelitian yaitu peserta 

program WMM 2014 sektor Kota Surabaya. Data sekunder adalah data yang 

didapakan melalalui data yang telah jadi dan dipublikasi. Data sekunder penelitian 

ini berfungsi untuk menunjang informasi yang digunakan dalam penulisan 

penelitian ini. Sumber-sumber data sekunder antara lain melalui jurnal nasional 
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maupun internasional, website program Wirausaha Muda Mandiri, serta literatur 

berupa buku untuk mendukung teori yang digunakan dalam penelitian ini. 

3.5 Prosedur Pengumpulan Data 

       Proses pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

dengan memberikan seperangkat pertanyaan tertulis atau kuesioner  kepada para 

manajer atau pemilik usaha (owner) sebagai responden. Kuesioner digunakan 

untuk mendapatkan data secara langsung dari responden. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik sampel. Teknik penelitian 

sampel adalah teknik penelitian dengan mengumpulkan data sebagian dari 

populasi yang berhubungan dengan area penelitian untuk menggali informasi 

yang dibutuhkan (Firdaus, 2012: 29).  

3.5.1 Teknik Penentuan Populasi dan Sampel 

 Setelah menentukan jenis dan sumber data, maka ditentukan teknik 

penentuan populasi dan sampel. Berikut ini adalah penjelasan mengenai populasi 

dan sampel pada penelitian ini, definisi populasi dan peneltian itu sendiri, dan 

beserta sumbernya. 

3.5.1.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

       Populasi adalah suatu himpunan unit dimana kita tertarik untuk 

mempelajarinya (Kuncoro, 2001 dalam Fany, 2012). Sedangkan sampel adalah 

sejumlah elemen yang diambil dari populasi, hal ini untuk memudahkan dalam 

mengeneralisir populasi (Sekaran, 2006: 123).  Populasi dalam penelitian ini 
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adalah pemilik UMKM peserta program WMM 2014 Sektor Kota Surabaya. 

Penelitian ini meneliti pemilik UMKM peserta WMM 2014 yang memiliki lokasi 

bisnis di Kota Surabaya dengan responden sebanyak 44 responden. Penelitian ini 

menggunakan keseluruhan populasi sejumlah 44 responden. 

3.6 Teknik Analisis 

 Data yang telah terkumpul kemudian dilakukan scoring sesuai dengan 

skala Linkert, yaitu pemmberian nilai dari 1 sampai 5. Adapun penggunaan skala 

1 sampai dengan 5 untuk setiap jawaban dari responden selanjutnya dibagi ke 

dalam 5 kategori yakni 1) Sangat Setuju, 2) Setuju, 3) Cukup setuju, 4) Tidak 

Setuju, 5) Sangat Tidak Setuju. Tiap jawaban memiliki bobot sebagai berikut : 

1. Sangat Setuju (SS)    diberi skor 5 

2. Setuju (S)     diberi skor 4 

3. Cukup setuju (N)    diberi skor 3 

4. Tidak setuju (TS)    diberi skor 2 

5. Sangat Tidak Setuju (STS)   diberi skor 1 

 Analisis didasarkan pada data primer yang ada pada penelitian ini adalah 

hasil yang telah diisi oleh para peserta WMM 2014 Sektor Kota Surabaya sebagai 

responden penelitian. Setalah responden mengisi kuesioner yang telah dibagikan, 

maka dilakukan penilaian terhadap hasil kuesioner dan mengolahnya dengan 

metode statistik.  

3.6.1 Mengolah Hasil Kuisioner 
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 Untuk mengolah hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden 

digunakan skoring dengan merata-rata nilai-nilai indikator di tiap-tiap variabel-

variabel pada penelitian ini. Data-data tersebut selanjutnya diolah dalam program 

statistik SPSS (statistical program for social science) versi 20. Lalu di dalam 

SPSS tersebut digunakan teknik  analisis regresi. 

3.6.2 Uji Kualitas Data 

 Ada dua konsep untuk mengukur kualitas data, yaitu : 

a. Reliabilitas 

 Uji reliabilitas yaitu untuk menguji alat ukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan 

reliabel jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil 

dari waktu ke waktu (Ghozali, 2013: 47). Instrumen kuesioner yang tidak reliabel 

maka tidak dapat konsisten untuk pengukuran sehingga hasil pengukuran tidak 

dapat dipercaya. Metode yang dapat digunakan untuk uji reliabilitas adalah 

metode Cronbach Alpha. Metode pengambilan keputusan dengan menggunakan 

batas 0,6. 

b. Valditas (validity) Data 

   Validitas merupakan uji yang digunakan untuk mengukur sah atau valid 

tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 

kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur (Ghozali, 2013: 52). 

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada 
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obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Sebuah data 

akan valid apabila data yang dilaporkan sesuai dengan apa yang sebenarnya 

terjadi. Suatu item pernyataan dinyatakan valid apabila korelasi pearson 

menghasilkan nilai signifikansi < 0,05 (α = 5%). 

3.6.3 Uji Asumsi Klasik 

      Sebelum melakukan pengujian terhadap hipotesis, terlebih dahulu perlu 

dilakukan pengujian-pengujian terhadap gejala penyimpangan asumsi klasik. 

Asumsi model linier klasik adalah dengan menguji data dengan uji normalitas, uji  

multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji linieritas. 

 

 

3.6.3.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2013: 

160). Apabila uji normalitas ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid. 

Salah satu cara yang digunakan untuk melakukan uji normalitas adalah dengan 

metode normal probability plots yaitu sebuah metode berbentuk grafik yang 

digunakan untuk mengetahui nilai regresi terdistribusi normal atau tidak. 

3.6.3.2 Uji Heteroskedastisitas 
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      Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pangamatan yang 

lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Salah satu 

metode analisis yang dapat digunakan adalah dengan melihat grafik plot. Apabila 

ada pola tertentu (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka telah 

terjadi heteroskedastisitas. 

3.6.3.3 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2013: 105). Model 

regresi yang baik tidak terjadi kolerasi di antara variabel bebas. Terdapat beberapa 

metode yang dapat digunakan untuk melakukan uji multikolinieritas, yaitu dengan 

metode membandingkan nilai koefisien determinasi individual (r 2) dengan nilai 

determinasi secara serentak (R2) dan menggunakan nilai tolerance dan inflation 

factor (VIF) pada model regresi 

3.6.3.4 Uji Linieritas 

 Uji linieritas digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang 

digunakan sudah benar atau tidak. Apakah fungsi yang digunakan dalam suatu 

studi empiris sebaiknya berbentuk linier, kuadrat, atau kubik. 

 Uji linieritas dapat dilihat dari nilai Durbin-Watson yang dihasilkan dari 

proses regresi. Bulamana nilai D-W hitung lebih besar dari nilai D-W tabel maka 

dapat disimpulkan bahwa memenuhi spesifikasi. 
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3.6.4. Mendeteksi Pengaruh Mediasi 

Dalam Ghozali (2013) Pengujian hipotesis mediasi dapat dilakukan 

dengan prosedur yang dikembangkan oleh Sobel (1982) dan dikenal dengan uji 

Sobel (Sobes Test). Rumus dari uji sobel adalah sebagai berikut = 

𝑆𝑝2𝑝3 = √𝑝32𝑆𝑝22 + 𝑝22𝑆𝑝32 + 𝑆𝑝22𝑆𝑝32 

Berdasarkan hasil perhitungan Sp2p3 tersebut di atas, dihitung nilai t 

statistik untuk pengaruh mediasi dengan rumus sebagai berikut:  

𝑝2𝑝3

 𝑆𝑝2𝑆𝑝3
 

Jika hasil hasil t hitung lebih besar dari t tabel, maka dapat disimpulkan 

bahwa nilai koefisien mediasi pengaruh tidak langsung adalah signifikan yang 

menunjukkan adanya pengaruh mediasi. Di mana, nilai t tabel pada tingkat 

signifikansi α = 0,05. 
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