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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Objek dan Lokasi Penelitian  

Objek penelitian ini adalah seluruh wanita pengusaha bisnis gadget yang 

berlokasi di Plasa Simpang Lima Semarang sebanyak 21 wanita pengusaha. 

Penelitian ini dilakukan di Semarang Cellular Trade Center (SCTC) yang terletak 

di Lantai 2 Plasa Simpang Lima Semarang. Plasa Simpang Lima adalah pusat 

perbelanjaan besar di kota Semarang yang terdapat di jalan Ahmad Yani no 1 

Simpang Lima Semarang. Mal ini mulai berdiri tahun 1990 dengan luas bangunan 

38.935,00 m².  

 

3.2. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wanita pengusaha gadget di 

Semarang Cellular Trade Center (SCTC) sebanyak 21 wanita pengusaha. Sampel 

dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, dengan 

mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu (Indriantoro 

dan Supomo, 2002), yaitu: telah berusaha membuka bisnis gadget lebih dari tiga 

tahun. Berdasarkan kriteria ini maka sampelnya berjumlah 10 orang wanita 

pengusaha, antara lain: 
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1. SMS Shop ( Ibu Nita Fedora ) 

2. E2 Cell ( Erliana Widianti ) 

3. ArthaGraha Cell ( Ibu Christiani ) 

4. Connect Cell ( Ibu Severine ) 

5. VI2 Cell (Ibu Ernawati ) 

6. WS Cell ( Ibu Wati Setyaningrum ) 

7. Dunia Cell ( Ibu Ana Nurkasanah ) 

8. Mega Cell ( Ibu Mega Silviasari) 

9. Fortius Cell ( Ibu LianYenny ) 

10. Delta Cell ( Ibu Aulia Danny ) 

 

3.3. Jenis Dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer berupa data 

hasil jawaban kuesioner dan wawancara yang dibagikan kepada responden bisnis 

gadget di Plasa Simpang Lima Semarang tentang analisis faktor-faktor yang 

mendukung kesuksesan wanita pengusaha pada bisnis gadget di Plasa Simpang 

Lima Semarang. 

 

3.4.  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner 

dan wawancara. Pengertian kuesioner menurut Sugiyono (2011) adalah teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan 

atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner mengenai 
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analisis faktor – faktor yang mendukung kesuksesan wanita pengusaha pada bisnis 

gadget di Plasa Simpang Lima Semarang diberikan kepada 10 wanita pengusaha, 

sedangkan wawancara dilakukan pada 3 responden. 

3.5. Skala Pengukuran  

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala 

Likert. 

1. Kategori Sangat Setuju (SS) diberi skor 5 

2. Kategori Setuju (S) diberi skor 4 

3. Kategori Normal (N) diberi skor 3 

4. Kategori Tidak Setuju (TS) diberi skor 2 

5. Kategori Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1 

 

3.6. Teknik Analisis Data 

 Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu 

analisis data yang bersifat memberikan keterangan dan penjelasan dari hasil 

kuesioner yang diperoleh dan dapat digunakan sebagai pedoman dalam 

memberikan saran. Data yang merupakan hasil jawaban kuesioner yang bersifat 

skoring harus diolah terlebih dahulu melalui teknik rentang skala penelitian. 

Perhitungan rentang skala untuk menentukan kategori persepsi dari tiap item 

pernyataan adalah sebagai berikut (Umar, 2007). 
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Di mana: 

RS = Rentang skala 

m  = Jumlah kategori jawaban item 

n  = Jumlah responden 

Tabel 3.3. Rentang Skala   

Rentang 

Skala 

Variabel 

Latar 

Belakang 

Keluarga  

Karakteristik 

Wanita 

Modal 

Manusia  
Motivasi  

10,0-30,0 
Tidak 

Mendukung 

Tidak 

Mendukung 

Tidak  

Mendukung 

Tidak 

Mendukung 

30,1-50,0 Mendukung Mendukung Mendukung Mendukung 

 

Langkah-langkah proses analisis adalah sebagai berikut. 

1. Perhitungan skor menurut kategori adalah dengan cara mengalikan kriteria 

dengan jumlah responden yang memilih. 

2. Menentukan rentang skor terendah dan skor tertinggi dengan mengalikan 

jumlah responden (n) dengan  bobot paling tinggi dikurangi dengan bobot 

rendah, kemudian dibagi dengan jumlah kategori jawaban item (m). 

  

 

 


