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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode mixed methods. 

Penelitian ini merupakan suatu langkah penelitian dengan menggabungkan dua 

bentuk penelitian yang telah ada sebelumnya yaitu penelitian kualitatif dan 

penelitian kuantitatif. Penelitian campuran merupakan pendekatan penelitian yang 

mengkombinasikan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. 

Metode penelitian kombinasi (mixed methods) adalah suatu metode penelitian 

yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kuantitatif dengan 

metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan 

penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable dan 

obyektif. (Sugiyono, 2011) 

Dalam penelitian ini menggunakan strategi metode campuran sekuensial/ 

bertahap (sequential mixed methods) terutama strategi eksploratoris sekuensial. 

Dalam penelitian ini pada tahap pertama mengumpulkan dan menganalisis data 

kualitatif tentang bagaimana sistem manajemen KOPONTREN yang diterapkan 

oleh Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4. Kemudian tahap kedua, 

mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif untuk menjawab rumusan 

masalah yang berikutnya, yakni apakah pendidikan pemahaman entrepreneurship 

dan manajemen tata kelola Koperasi Pondok Pesantren mempunyai pengaruh 

terhadap minat entrepreneurship para guru di pondok modern Darussalam Gontor 

putri kampus 4. 
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3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri kampus 

4, Desan Konda, Kecamatan Lamomea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi 

Sulawesi Tenggara. Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini sekitar 4 bulan yang 

dimulai pada bulan Juni s/d bulan September 2020. 

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.3.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. (Arikunto, 2010) Dan  Asrof 

Syafi’i (2005) berpendapat bahwa populasi adalah seluruh data yang menjadi 

perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Ia juga 

berpendapat populasi adalah obyek penelitian sebagai sasaran untuk mendapatkan 

dan mengumpulkan data. (h. 133) 

Berdasarkan dari beberapa pendapat tersebut dapat diambil batasan pengertian 

bahwa populasi adalah keseluruhan unsur obyek sebagai sumber data dengan 

karakteristik tertentu dalam sebuah penelitian. 

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru KMI (Kulliyatul 

Mu’allimat al–Islamiyyah) yang berjumlah 65 guru di Pondok Modern 

Darussalam Gontor Putri kampus 4. 

3.3.2 Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. (Arikunto, 2010) 

Sampel dalam penelitian ini adalah guru KMI yang mengajar dan menjalankan 

tugas di pondok Gontor putri kampus 4. 
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Besarnya sampel dalam penelitian dapat ditetapkan dengan rumus Slovin: 

 
Di mana : 

n : Ukuran Sampel 

N : Ukuran Populasi 

e : Presentasi Kelonggaran ketidaktelitian yang masih dapat ditolerir dalam 

pengambilan sampel.  

Dan bila yang ditetapkan e adalah 5 % sedangkan N adalah 65. Jadi minimal 

sampel yang diambil adalah : 

 

Dari hasil perhitungan tersebut didapatilah bahwa jumlah minimum sampel 

penelitian adalah 56 orang korespondensi. 

Akan tetapi menurut Suharsimi Arikunto (2010) juga menyatakan bahwa 

pengambilan sampel untuk penelitian jika subjek atau populasinya lebih dari 100 

orang dan apabila kurang dari 100 orang sebaiknya diambil semuanya, jika 

subjeknya besar atau lebih dari 100 orang dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau 

lebih. (h. 112) 

Oleh karena subjek dalam penelitian ini adalah beberapa guru KMI yang 

mengajar dan menjalankan tugas di pondok Gontor putri kampus 4 yang 

jumlahnya tidak sampai dengan 100 orang (hanya 65 orang saja) maka peneliti 

mengambil semuanya sebagai subjek penelitian. Guru-guru tersebut memiliki 

n = N 
      ▬ 

        1 + Ne2 

 

n = 65 
▬ 

1 + 65 (0,05)2 
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intelegensi, bakat, minat, serta tingkat ekonomi yang tidak sama. Individu-

individu tersebut memiliki pengalaman, pola asuh dan latar belakang lingkungan 

yang berbeda. 

3.4 Sumber Data, Variabel dan Skala Pengukuran 

3.4.1 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh. 

Sumber data penelitian dapat bersumber dari data primer dan data sekunder. 

(Arikunto, 2010) 

a. Data Primer 

Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. 

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah para guru di pondok modern 

Darussalam Gontor putri kampus 4 tahun ajaran 2019/2020. Adapun data yang 

diperoleh dari para guru yang berjumlah 65 guru adalah skor kinerja di unit usaha 

dengan menggunakan angket. 

b. Data Sekunder 

Sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. 

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah informasi mengenai manajemen 

Kopontren di Gontor putri kampus 4, dan dokumentasi mengenai para guru. 

3.4.2 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian. Menurut Suryabrata, variabel adalah segala sesuatu 

yang akan menjadi obyek pengamatan penelitian, sering pula dinyatakan variabel 
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penelitian sebagai faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa yang akan diteliti. 

(Asrof, 2005, h. 126-127) 

Variabel bebas adalah suatu variabel yang apabila dalam suatu waktu berada 

bersamaan dengan variabel lain, maka variabel lain itu akan dapat berubah dalam 

keragamannya. Sedangkan variabel yang berubah karena pengaruh variabel bebas 

disebut variabel terikat. Adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah 

“Pendidikan Pemahaman Entrepreneurship & Manajemen Koperasi Pondok 

Pesantren di Gontor putri kampus 4, serta pengaruhnya terhadap tumbuhnya minat 

entrepreneurship para guru”, dimana variabelnya dibagi menjadi dua, yaitu : 

c. Variabel bebas (Independent Variable) yaitu variabel prediktor, merupakan 

variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel terikat dan 

mempunyai hubungan yang positif dan negatif. Adapun variabel bebas dalam 

penelitian ini ada dua yakni Pendidikan Pemahaman Entrepreneurship dan 

manajemen Koperasi Pondok Pesantren di Gontor putri kampus 4. 

d. Variabel terikat (Dependent Variable) atau disebut variabel kriteria, menjadi 

perhatian utama (sebagai faktor yang berlaku dalam pengamatan) dan 

sekaligus menjadi sasaran dalam penelitian. Variabel terikat dalam penelitian 

ini adalah minat para guru dalam berwirausaha. 

3.4.3 Skala Pengukuran 

Skala likert digunakan oleh para peneliti guna mengukur persepsi atau sikap 

seseorang. Skala ini menilai sikap atau tingkah laku yang diinginkan oleh para 

peneliti dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden. 
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Kemudian responden diminta memberikan pilihan jawaban atau respon terhadap 

skala ukur yang disediakan. (Dewa, 2008, h. 146) 

Skala likert digunakan sebagai pilihan respon guru dalam mengisi angket 

tata kelola unit usaha. Skor yang diberikan untuk masing-masing respon adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Teknik Penskoran Angket 
Pernyataan Positif Pernyataan Negatif 

Respon Skor Respon Skor 
Sangat Setuju 5 Sangat Setuju 1 

Setuju 4 Setuju 2 
Ragu-ragu 3 Ragu-ragu 3 

Tidak Setuju 2 Tidak Setuju 4 

Sangat Tidak Setuju 1 Sangat Tidak Setuju 5 

3.5 Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian analisis pengaruh variabel bebas (x1 & 

x2) terhadap variabel terikat (y), yang mana faktor x1 adalah teori pendidikan 

pemahaman entrepreneurship, x2 adalah teori manajemen Kopontren dan faktor y 

adalah teori tumbuhnya minat entrepreneurship. Yang bila digambarkan adalah 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Desain Penelitian 

Teori pendidikan pemahaman 

entrepreneurship (x1) 

 

Teori Tumbuhnya 

Minat 

Entrepreneurship (y) 

 

Teori Manajemen 

Kopontren (x2) 
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3.6 Hubungan Antar Variabel 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikator Teori 

X 1.1 Pemahaman 

 X 1.2 feasibility 

 

Indikator Teori 

y 1.1 

Pengetahuan 

X 1.4 intention 

X 1.3 efficacy 

 

X 1.7 kurikulum 

 

X 1.6 lingkungan 

 

X 1.5 sarana 

prasarana 

 

y 1.3 

Keyakinan kuat atas 

kekuatan sendiri 

y 1.2 

Kemauan keras untuk 

mencapai tujuan dan 

kebutuhan hidup 

y 1.4 

Sikap jujur dan 

tanggung jawab 

y 1.5 

Ketahanan fisik dan 

mental 

y 1.6 

Ketekunan dan 

keuletan dalam bekerja 

dan berusaha 

y 1.7 

Pemikiran yang 

kreatif dan 

konstruktif 

y 1.8 

Berorientasi ke masa 

depan 

y 1.9 

. Berani mengambil 

resiko 

X1 

Teori Pendidikan 

Pemahaman 

Entrepreneurship 

Linan (2004) 

 

y 

Teori Tumbuhnya Minat 

Entrepreneurship 

Nadhira Ulfa dan 

Maftukhatusolikhah 

(2015) 

 

X 2.2 Anggota dari 

siswa/ guru di 

pondok tersebut 

X 2.1Media pendidikan 

& pembelajaran 

X 2.4 Menunjang 

kesejahteraan para 

guru 

X 2.3 memenuhi 

segala kebutuhan 

para santriyah 

X 2.7 membentuk sikap 

mental yang baik, 

berdisiplin dan jujur 

X 2.6 Menunjang 

program 

pembangunan 

X 2.5 Meningkatkan 

pengetahuan dan 

keterampilan berunit 

usaha  

X2 

Teori Koperasi 

Pondok Pesantren 

Iin Nurbudiyani 

(2013) 

 

Gambar 3.2 Hubungan Antar Variabel 
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Model Matematika (Reduced Form) 

 Diketahui formulasi hubungan fungsi x1 & x2  terhadap y yaitu dengan 

rumus:  

y = f (x1, x2), maka: 

  y = f (x1, x2) 

    = f (a0 x0 + a1 x1 + y + e.....) (1)  

  = f (a0 x0 + a1 x1 + a2 x2 + y + e.....) (2) 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

Data adalah unit informasi yang direkam media yang dapat dibedakan 

dengan data lain, dapat dianalisis dan relevan dengan program tertentu. 

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh 

data yang diperlukan. (Tanzeh, 2009)  

Teknik yang digunakan dalam desain penelitian sequential exploratory ini 

untuk pengumpulan data dilakukan secara berurutan dalam pengumpulan datanya. 

Data yang diambil baik data kuantitatif maupun data kualitatif akan saling 

menunjang satu sama lain. Dalam penelitian ini pengumpulan datanya 

menggunakan: 

1. Observasi (Pengamatan) 

Obervasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 

gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi merupakan metode 

pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian 

yang dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. (Tanzeh, 2009) 
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Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan pengamatan langsung 

terhadap lokasi penelitian khususnya keadaan guru, siswa, serta aktivitas 

mengenai Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN) di pondok Modern 

Darussalam Gontor Putri kampus 4. Penelitian secara langsung dilakukan oleh 

peneliti disaat belum terjadinya pandemi wabah Covid 19 di Indonesia, adapun 

setelah terjadinya pandemi dan pihak pondok mengadakan Lockdown dalam 

upaya menjaga para santri, guru serta warga pondok dari wabah ini maka peneliti 

melakukan pengamatan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung 

ketika sebelum terjadinya pandemi juga setelah diterapkannya new normal dengan 

mengikuti protokol kesehatan Satgas Covid 19 yang ada dipondok ini dan 

pengamatan tidak langsung dengan melakukan komunikasi melalui 

telekomunikasi terhadap para respondens. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung 

secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan 

secara langsung informasi-informasi atau keterangan- keterangan. (Narbuko et 

al., 2010) Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau keusioner 

lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) 

untuk memperoleh informasi dari terwawancara (interviewed). Interview 

digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang. Secara fisik interview 

dibedakan atas interview terstruktur dan interview tidak terstruktur. (Arikunto, 

2010) Menurut Denzin dan Lincoln (2009) ada lagi yang namanya wawancara 
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kelompok yang biasanya berupa pemberian beberapa pertanyaan sistematik 

kepada beberapa individu sebagai kelompok secara serempak.  

Pada tahap ini, wawancara dilakukan pada guru pengelola kopontren di 

pondok ini. Adapun partisipan yang diwawancara dalam penelitian ini adalah 

wakil pengasuh Pondok Modern Darussalan Gontor Puri kampus 4, Al-ustadz 

Nur Wahyuddin, M.Pd., dua orang guru senior yang merupakan pembimbing 

unit usaha, satu orang perwakilan dari staff administrasi pondok, dan sepuluh 

orang guru / ustadzah yang mengelola unit usaha yang ada dipondok yang tiap 

orangnya merupakan perwakilan dari setiap unit usaha yang ada dipondok ini 

yang berjumlah sepuluh unit usaha. 

3. Angket (Kuesioner) 

Metode angket atau kuesioner adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian 

pertanyaan mengenai sesuatu masalah atau bidang yang akan diteliti. Untuk 

memperoleh data, angket disebarkan kepada responden (orang-orang yang 

menjawab atas pertanyaan yg diajukan untuk kepentingan penelitian), terutama 

pada penelitian survei. (Narbuko et al., 2010) 

Dalam hal ini penulis membuat pertanyaan-pertanyaan tertulis kemudian 

dijawab oleh responden/sampling. Dan bentuk angketnya adalah angket tertutup, 

yaitu angket yang soal-soalnya menggunakan teknik pilihan ganda atau sudah ada 

pilihan jawaban, sehingga responden tinggal memilih jawaban yang dikehendaki. 

Teknik angket digunakan untuk mengetahui tingkatan minat atau keinginan 

untuk berwirausaha pada diri guru.  
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4. Studi Dokumen 

Studi dokumen (documentery study) merupakan suatu teknik pengumpulan data 

dengan menghimpun dan menganalisis dokumen- dokumen, baik dokumen 

tertulis maupun dokumen tak tertulis seperti gambar dan elektronik. Dokumen-

dokumen tersebut dipilih sesuai dengan kajian penelitian dan sumber datanya 

berupa catatan atau dokumen yang tersedia. (Faisal, 1989) Metode ini juga 

digunakan untuk memperoleh data tentang; 

1) Profil Pondok Modern Darussalam Gontor Putri kampus 4. 

2) Struktur Organisasi di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri kampus 4. 

3) Denah Lokasi Pondok Modern Darussalam Gontor Putri kampus 4. 

4) Data Guru Pondok Modern Darussalam Gontor Putri kampus 4. 

5) Data Unit Usaha (Koperasi) di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 

kampus 4. 

3.8 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data penelitian agar pekerjaannya menjadi lebih mudah dan 

baik, dalam arti lebih cermat, lengkap sistematis sehingga lebih mudah untuk 

diolah. (Arikunto, 2010) 

Instrumen penelitian menurut Sugiyono (2010) adalah “suatu alat yang 

digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati”. (h. 102) 

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa instrumen merupakan suatu alat 

bantu yang digunakan oleh peneliti dalam menggunakan metode pengumpulan 

data secara sistematis dan lebih mudah. Instrumen penelitian menempati posisi 
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teramat penting dalam hal bagaimana dan apa yang harus dilakukan untuk 

memperoleh data di lapangan. Adapun instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah lembar observasi, lembar wawancara (interview), lembar 

kuesioner (angket) dan dokumen. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah 

peneliti sendiri yang dibantu dan didukung oleh instrumen lainnya. Untuk metode 

kualitatif, peneliti menggunakan instrumen  lembar wawancara dan lembar 

observasi. 

a. Lembar wawancara digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu menemukan gambaran mengenai pandangan 

implementasi manajemen Kopontren yang diterapkan di pondok ini menurut 

beberapa guru yang juga sebagai subjek penelitian dan berkontribusi 

langsung di bidang kopontren pondok ini. dengan menggunakan lembar 

wawancara, diharapkan partisipan (guru) bisa lebih leluasa dalam 

memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. 

b. Lembar Observasi digunakan untuk melihat dan mengamati bagaimana 

konsep implementasi manajemen Kopontren yang diterapkan di pondok ini. 

Dengan melalui pengamatan pada fenomena yang terjadi dalam pengelolaan 

kopontren di pondok ini. 

c. Lembar Angket yang merupakan Alat bantu berupa pernyataan yang harus 

dijawab oleh responden yang digunakan untuk mengetahui skor minat 

berwirausaha. Instrumen angket merupakan instrumen utama dalam 

penelitian ini. Mengingat data penelitian merupakan aspek yang penting 

dalam penelitian, maka instrumen atau alat yang digunakan mengukur harus 
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terpercaya. 

d. Dokumentasi, alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan 

data-data, dan arsip-arsip dokumentasi yang berkenaan dengan profil 

pondok dan berbagai hal yang bersangkutan dengan pengelolaan kopontren 

oleh guru di pondok ini. 

Pada metode kuantitatif, instrumen yang digunakan adalah lembar angket. 

Lembar angket ini digunakan untuk mendapatkan data tentang pengaruh 

pemahaman pendidikan entrepreneurship dan manajemen Koperasi Pondok 

Pesantren (KOPONTREN) terhadap minat entrepreneurship para guru. Lembar 

angket ini diberikan kepada para guru di pondok modern Darussalam Gontor 

putrid kampus 4. Lembar angket ini dipilih karena memudahkan untuk 

mendapatkan data dalam waktu yang singkat dan responden dalam jumlah yang 

banyak. 

3.9 Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

3.9.1 Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau 

kesahahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid mempunyai validitas 

tinggi sebaliknya, bila tingkat validitasnya rendah maka instrumen tersebut kurang 

valid. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

hendak diukur. (Sugiyono, 2011) 

Pengujian validitas tiap butir menggunakan analisis item, yaitu dengan 

mengorelasikan skor tiap butir soal dengan skor total yang merupakan jumlah dari 
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skor tiap butir soal. Rumus yang digunakan adalah rumus korelasi Pearson 

Product Moment. (h. 133) 

rxy = 
𝑁∑𝑋𝑌− (∑𝑋)(∑𝑌)

√[𝑁∑𝑋2−(∑𝑋)²][𝑁∑𝑌2−(𝑌)²]
 

keterangan: 

rxy : korelasi product moment 

N : jumlah sampel 

∑X : jumlah skor butir soal 

∑Y : jumlah skor total 

∑X2 : jumlah kuadarat skor butir soal 

∑Y2 : jumlah kuadrat skor total 

∑XY : jumlah perkalian skor butir soal dan skor total 

Pengambilan keputusan bahwa suatu butir soal valid atau tidak, ditentukan 

oleh perbandingan antara harga r hitung dengan harga r tabel dimana jika r hitung 

> r tabel, maka butir tersebut adalah valid. Dan jika r hitung < r tabel, maka butir 

tersebut tidak valid atau drop. (Riduwan & Sunarto, 2010) 

3.9.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah dianggap baik. Reliable artinya dapat dipercaya juga jadi 

dapat diandalkan. (h. 348) Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan dengan 

menggunakan rumus Formula Alpha Cronbach, yaitu: 

rac = (
𝑘

𝑘−1
) [1 −

∑𝛼𝑏
2

𝛼𝑡
2 ] 

Keterangan: 
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rac: Koefisien Reliabilitas Alpha Cronbach 

k  : Banyak butir/ item pertanyaan 

∑𝛼𝑏
2: Jumlah atau Total Varians per-butir/ item pertanyaan 

𝛼𝑡
2: Jumlah atau Total Varians 

3.10 Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik yakni 

meliputi uji normalitas, uji multikoliniaritas, uji heteroskedastisitas, dan uji 

autokorelasi. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas  data dengan metode chi-kuadrat  digunakan  untuk 

mengadakan pendekatan dari beberapa faktor atau mengevaluasi frekuensi yang 

diselidiki atau frekeunsi hasil obervasi (fo) dengan frekuensi yang diharapkan (fe) 

dari sampel apakah terdapat hubungan atau perbedaan yang signifikan atau tidak. 

(Riduwan & Sunarto, 2010) 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. 

𝑥2 = ∑
(𝑓𝑜 − 𝑓𝑒)2

𝑓𝑒

k

i=l

 

Kaidah keputusan dalam uji normalitas ini adalah jika X2 
hitung ≤ X

2 
tabel , maka 

data berdistribusi normal. Sebaliknya, jika X2 
hitung > X2 

tabel , maka data 

berdistribusi tidak normal. 

b. Uji Multikoliniaritas 

Uji asumsi dasar ini diterapkan untuk analisis regresi yang terdiri atas dua atau 

lebih variabel dimana akan diukur tingkat asosiasi (keeratan) hubungan atau 
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pengaruh antar variabel melalui besaran koefisien korelasi (r). Menurut Ghozali 

(2011) tidak terjadi gejala multikolinieritas, jika nilai Tolerance > 0,100 dan nilai 

Variance Inflation Factor / VIF <10,00. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji asumsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual antara satu pengamatan 

dengan pengamatan yang lain. Jika varians dari residual antara satu 

pengamatan dengan pengamatan yang lain berbeda disebut heteroskedaktisitas, 

sedangkan model yang baik adalah tidak terjadi heteroskedaktisitas. 

Heteroskedaktisitas diuji dengan menggunakan uji koefisien korelasi Rank 

Spearman yaitu mengkorelasikan antara absolut residual hasil regresi dengan 

semua variabel bebas. Bila signifikansi hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 (5%) 

maka persamaan regresi tersebut mengandung heteroskedastisitas dan 

sebaliknya berarti non heteroskedastisitas atau homokedastisitas. 

Heteroskedastisitas diuji dengan menggunakan uji koefisien korelasi Rank 

Spearman yaitu mengkorelasikan antara absolute residual hasil regresi dengan 

semua variabel bebas (Sulhan, 2009: 16). 

d. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar 

kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 

(sebelumnya). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya korelasi maka dilakukan 

pengujian Durbin – Watson (D – W). Menurut Ghozali (2011) tidak ada gejala 

autokorelasi, jika nilai Durbin Watson terletak antara du sampai dengan (4-du).  
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3.11 Regresi Linier Berganda 

Penelitian ini menggunakan rumus Regresi linier berganda. Analisis regresi 

linier berganda merupakan pengembangan dari analisis regresi sederhana. 

Kegunaannya yaitu untuk meramalkan nilai variabel terikat (Y) apabila variabel 

bebasnya (X) dua atau lebih. (Riduwan, 2006) 

Analisis regresi ganda adalah alat untuk meramalkan nilai pengaruh dua 

variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel terikat (untuk membuktikan ada 

tidaknya hubungan fungsional atau hubungan kausal antara dua atau lebih variabel 

bebas X1, X2, …., Xi terhadap suatu variabel terikat Y.  

Persamaan regresi ganda dirumuskan sebagai berikut: 

2211 XbXbaŶ ++= + e 

Keterangan:  

Ŷ   = variabel dependen (nilai yang diprediksikan) 

X1, X2,  = variabel independen  

a  = konstanta (nilai Ŷ  apabila X1, X2, = 0) 

b1, dan b2 = koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)  

e  = error term 

Nilai-nilai a, b1, dan b2 pada persamaan regresi ganda untuk dua variabel 

bebas dapat ditentukan dari rumus-rumus berikut: (Martono, 2010) 

 += 2

12

2

111 xbxbyx  

 +=
2

222112 xbxxbyx  

2211 XbXbYa −−=  
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Namun untuk memudahkan analisis regresi ganda maka peneliti menggunakan 

perhitungan dengan SPSS 17.0 for windows. 

3.12 Pengujian Hipotesis 

3.12.1 Uji t (Uji Hipotesis Parsial) 

Uji t dilakukan guna mengetahui tingkat signifikasi secara statistik dari 

pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Dengan kriteria 

pengujian hipotesis yang digunakan adalah dengan menggunakan α = 0,05 dan 

derajat bebas (db) n-k-1. Uji t bisa dihitung dengan 

t = 
𝑟√n−2

√1−𝑟²
 

(Gujarati et al., 1988) 

𝑡 = Nilai uji t  

𝑟 = Koefisien korelasi pearson  

𝑟 2 = Koefisien determinasi  

𝑛 = Jumlah sampel 

Cara pengujiannya akan dilakukan dengan membandingkan thitung dengan ttabel. 

Adapun kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut : 

a. Hipotesis 

H0 : secara parsial tidak terdapat pengaruh X terhadap Y  

H1 : secara parsial terdapat pengaruh X terhadap Y 

b. Ketentuan : 

Jika |t hitung| < ttabel (H0 diterima, H1 ditolak) 

|t hitung| > ttabel (H0 ditolak, H1 diterima) 
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3.12.2 Uji t Satu Sampel (One Sample T Test) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui perbedaan nilai rata-rata populasi yang 

digunakan sebagai pembanding dengan rata-rata sebuah sampel. Dari hasi uji ini 

akan diketahui apakah rata-rata populasi yang digunakan sebagai pembanding 

berbeda secara signifikan dengan rata-rata sebuah sampel, jika ada perbedaan, 

rata-rata manakah yang lebih tinggi. 

Syarat uji t satu sampel : 

• Data merupakan data kuantitatif 

• Memenuhi asumsi berdistribusi normal 

Dengan Dasar pengambilan keputusan 

1. Jika nilai sig (2 tailed) /  P value < 0,05, maka Ho ditolak 

2. Jika nilai sig (2 tailed) /  P value > 0,05, maka Ho diterima 

3.12.3 Uji F (Uji Hipotesis Simultan) 

Uji F digunakan dengan maksud untuk melihat pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat secara simultan. Signifikan berarti hubungan yang terjadi 

dapat berlaku untuk populasi. 

Dasar pengambilan keputusan untuk uji F (simultan) dalam analisis regresi 

berdasarkan nilai F hitung dan F tabel: 

a. Jika Fhitung < Ftabel maka H0 diterima dan H1 (keseluruhan variabel 

bebas X1 dan X2 tidak berpengaruh terhadap variabel Y). 

b. Jika Fhitung > Ftabel maka Ho ditolak dan H1 diterima (keseluruhan 

variabel bebas X1 dan X2 berpengaruh terhadap variabel terikat Y). 

Atau berdasarkan nilai signifikansi hasil output SPSS: 
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a. Jika nilai Sig. < 0.05 maka variabel bebas (x1 & x2) berpengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat (y) 

b. Jika nilai Sig. > 0.05 maka variabel bebas (x1 & x2) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (y) 

3.12.4 Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Uji Koefisien Determinasi (R2) merupakan cara untuk mengukur ketepatan 

suatu garis regresi. Menurut Gujarati (2001, h. 98) dalam bukunya Ekonometrika 

dijelaskan bahwa koefisien determinasi (R2) yaitu “angka yang menunjukkan 

besarnya derajat kemampuan menerangkan variabel bebas terhadap terikat dari 

fungsi tersebut”.  

Uji Determinasi bertujuan untuk mengetahui derajat hubungan dan kontribusi 

variabel bebas dengan variabel terikat. Temuan yang dihasilkan dari uji 

korelasional dapat berupa kualifikasi sebagai berikut: 

a. Korelasi positif, yaitu korelasi dari dua variabel atau lebih, jika variabel 

yang satu meningkat, variabel lainnya cenderung meningkat pula, dan 

sebaliknya. 

b. Korelasi negatif, yaitu korelasi dari dua variabel atau lebih, jika variabel 

yang satu meningkat, variabel lainnya cenderung menurun, dan 

sebaliknya. 

c. Tidak ada korelasi, yaitu kedua variabel atau lebih tidak menunjukkan 

adanya hubungan. 

Uji Determinasi yang digunakan adalah uji Korelasi Pearson Product Moment 

(r), dengan rumus sebagai berikut : 
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rxy =  
𝑁∑𝑋𝑌−(∑𝑋)(∑𝑌)

√[𝑁∑𝑋2−(∑𝑋)2][𝑁∑𝑌2−(∑𝑌)2]
 

Keterangan : 

rxy   =  Nilai koefisien korelasi person product moment 

N      =  Jumlah responden X1, X2 dan Y 

∑X   =  Jumlah skor distribusi X 

∑Y    =  Jumlah skor distribusi Y 

∑XY = Jumlah skor distribusi X dan Y 

∑X²  =  Jumlah kuadrat  skor distribusi X 

∑Y²  =  Jumlah skor distribusi Y 

Setelah melakukan perhitungan maka interpretasi koefisien korelasi nilai r 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3.2 Interpretasi nilai r 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00- 0,199 Sangat rendah 

0,20- 0,399 Rendah 

0,40- 0,599 Sedang 

0,60- 0,799 Kuat 

0,80- 1,000 Sangat kuat 

Semakin kecil nilai “r” semakin lemah korelasi, sebaliknya semakin besar 

nilai “r” semakin kuat korelasi. (Sugiyono, 2011) 

Nilai R2 berkisar antara 0 dan 1 (0<R2<1), dengan ketentuan sebagai 

berikut : 

a. Jika R2 semakin mendekati angka 1, maka hubungan antara 

variabel bebas dengan variabel terikat semakin erat/dekat, atau 

dengan kata lain model tersebut dapat dinilai baik. 
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b. Jika R2 semakin menjauhi angka 1, maka hubungan antara 

variabel bebas dengan variabel terikat jauh/tidak erat, atau 

dengan kata lain model tersebut dapat dinilai kurang baik. 

3.13 Hipotesis Statistik 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik regresi yaitu analisis 

regresi linier berganda. Analisis regresi adalah untuk mengetahui pengaruh 

(hubungan) variabel bebas terhadap variabel terikat. Pemilihan jenis analisis 

regresi linier berganda karena dalam penelitian ini, terdiri dari dua variabel bebas: 

pendidikan pemahaman entrepreneurship (X1) dan manajemen Koperasi Pondok 

Pesantren (X2) dan variabel terikat: minat entrepreneurship guru (Y). 

Jika hasil analisis menunjukkan signifikan, maka garis regresi dapat 

diramalkan sebagai hubungan yang kuat antara nilai-nilai variabel bebas dan 

variabel terikatnya. Besar kecilnya pengaruh antar variabel dapat diukur dari 

perhitungan nilai koefisien determinasi (r2). Sedangkan positif atau negatif 

hubungan antar variabel ditentukan oleh tanda (+) atau (−) dari nilai koefisien 

regresi. 

Persamaan regresi dapat digunakan untuk melakukan prediksi seberapa tinggi 

nilai variabel dependen bila nilai variabel independen dimanipulasi. Secara umum 

persamaan regresi sederhana dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Keterangan: 

Y’ : variabel dependent 

Yu = a + b1X1 + b2X2 + e 
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a : konstanta atau bila harga X=0 

b1 : koefisien regresi dari pendidikan pemahaman entrepreneurship 

X1 : nilai pendidikan pemahaman entrepreneurship 

b2 : koefisien regresi dari manajemen Koperasi Pondok Pesantren  

X2 : nilai manajemen Koperasi Pondok Pesantren  

e : variabel penggangu yang bersifat random 

Adapun langkah-langkah menghitung regresi sederhana adalah: 

a. Membuat hipotesis bentuk kalimat 

H1 : terdapat pengaruh yang signifikan antara pendidikan pemahaman 

entrepreneurship dan manajemen Kopontren terhadap tumbuhnya minat 

entrepreneurship para guru. 

H0 : tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pendidikan 

pemahaman entrepreneurship dan manajemen Kopontren terhadap 

tumbuhnya minat entrepreneurship para guru. 

b. Membuat hipotesis dalam bentuk statistik    

H1 : R ≠ 0    

H0 : R = 0 

c. Membuat kesimpulan dengan taraf signifikan: α = 5%. Adapun ketentuan 

kesimpulannya: 

1) Jika Fhitung ≥ Ftabel, maka H0 ditolak. Berarti terdapat pengaruh signifikan 

antara pendidikan pemahaman entrepreneurship dan manajemen 

Kopontren terhadap tumbuhnya minat entrepreneurship para guru. 

2) Jika Fhitung ≤ Ftabel, maka H0 diterima. Berarti tidak terdapat pengaruh 

signifikan antara pendidikan pemahaman entrepreneurship dan 

manajemen Kopontren terhadap tumbuhnya minat entrepreneurship 

para guru. 


