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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Lokasi dan Obyek Penelitian 

 Obyek dalam penelitian ini adalah wanita pengusaha “UKM Larisa Snack” 

Semarang. Lokasi penelitian ini adalah di rumah Ibu Emiliawati dan juga di 

tempat produksi Larisa Snack. 

3.2. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

  Sugiyono (2003) meyatakan populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai 

kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi 

dalam penelitian ini adalah Ibu Emilia sebagai wanita pengusaha 

pemilik “UKM Larisa Snack” dan beberapa pihak terkait disekitar 

Ibu Emilia  yaitu 2 orang anak selaku anggota keluarga, 3 orang 

karyawan dan 2 orang konsumen (distributor) 

b. Sampel 

  Arikunto (2006: 131) mengatakan “sampel adalah sebagian 

atau wakil populasi yang diteliti.” Jadi dalam penelitian ini akan 

meneliti sebagian dari populasi sebagai sampel yaitu Ibu Emilia 

selaku wanita pengusaha pemilik “UKM Larisa Snack” dan 

beberapa pihak yang terkait yaitu 2 orang anak Ibu Emilia selaku 

keluarga ,3 orang karyawan bagian penanggung jawab produksi 
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sebagai pendukung faktor kesuksesan Ibu Emilia dalam usaha yang 

dijalankannya, serta 2 distributor yang membeli produk Larisa 

Snack secara berkelanjutan. 

3.3. Teknik Pengambilan Sampel 

 Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan purposive 

sampling. Purposive sampling  adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian 

dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh 

nantinya bisa lebih representatif (Sugiyono,2010). Sampel yang diambil dalam 

penelitian kali ini adalah wanita pengusaha “UKM Larisa Snack” di Semarang , 

dan purposive sampelnya adalah 3 orang karyawan dengan ketentuan karyawan 

yang sudah bekerja ± 10 tahun dan berinteraksi secara langsung dengan pemilik 

dalam operasional usaha.Selain itu 2 orang anak Ibu  Emilia yang terlibat dalam 

operasional usaha Larisa Snack yaitu anak pertama dan anak keempat menjadi 

sampel mewakili keluarga dalam penelitian ini,serta 2 distributor Larisa Snack 

yang telah berelasi selama ± 5 tahun serta membeli produk Larisa Snack dalam 

jumlah banyak dan rutin juga akan menjadi sampel dalam penelitian ini. 

3.4. Jenis dan Sumber data  

 Dalam penelitian ini akan menggunakan data primer. Data primer ialah 

data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam 

bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui 

narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan 

objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan 
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informasi ataupun data (Narimawati,2008:98). Sumber data primer dalam 

penelitian ini , antara lain : 

1. Wanita Pengusaha “UKM Larisa Snack” (Ibu Emilia). 

2. Keluarga Ibu Emilia (2 orang Anak Ibu Emilia). 

3. 3 orang karyawan Larisa Snack. 

4. 2 orang konsumen Larisa Snack (Distributor). 

3.5. Metode pengumpulan data 

 Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan yaitu 

memalui wawancara dan juga menyebarkan kuesioner kepada responden yang 

telah ditetapkan oleh peneliti. 

a. Wawancara  

 Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara 

terstruktur. Wawancara terstruktur adalah suatu metode 

pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara 

langsung dengan narasumber yang bersangkutan , dan 

sebelumnya sudah menyiapkan sejumlah pertanyaan 

(Sugiyono,2008:194). Wawancara akan dilakukan kepada Ibu 

Emilia dan juga 2 orang Anak dari Ibu Emilia. 

b. Kuesioner  

  “Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan 

atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawab”.(Sugiyono,2008:199). Kuesioner dalam penelitian ini 
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akan diberikan kepada Ibu Emilia,2 orang Anak Ibu Emilia, 3 

orang karyawan Larisa Snack, dan 2 konsumen Larisa Snack 

(distributor). 

3.6. Skala Pengukuran 

 Pada penelitian ini akan menggunakan skala pengukuran Likert. Skala 

Likert menurut Djaali (2008:28)  ialah skala yang dapat dipergunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

suatu gejala atau fenomena pendidikan.Dalam skala Likert terdapat dua bentuk 

pernyataan yaitu pernyataan positif yang berfungsi untuk mengukur sikap positif, 

dan pernyataan negatif yang berfungsi untuk mengukur sikap negatif objek sikap. 

Pengukuran skala yang digunakan dalam pernyataan positif : 

a. Jawaban SS (Sangat Setuju) skor 5 

b. Jawaban S (Setuju) skor 4 

c. Jawaban N (Netral) skor 3 

d. Jawaban TS (Tidak Setuju) skor 2 

e. Jawaban STS (Sangat Tidak Setuju) skor 1 

3.7. Teknik analisis data 

 Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 

Deskriptif Kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (1992), Pendekatan Kualitatif, 

yaitu salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif  berupa 

ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati dari subyek itu sendiri 

,guna untuk mengetahui jawaban dari responden tentang masalah penelitian 

ini.Adapun langkah-langkahnya,sebagai berikut : 
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a. Menyebar Kuesioner dan Melakukan Wawancara 

Melakukan wawancara dan menyebarkan kuesioner sangatlah 

penting untuk mendapat informasi yang lengkap dalam 

pengumpulan data.Setelah responden mengisi kuesioner dan data 

telah terkumpul dari wawancara yang dilakukan ,lalu jawaban 

responden akan ditentukan dengan variabel yang terkait dengan 

kesuksesan wanita pengusaha,berikut contoh tabel tanggapan 

responden : 

Tabel 3.1. Contoh Tabel Tanggapan Responden (Pemilik) 

berdasarkan Dukungan Keluarga dan Ilmu Pengetahuan 

No Keterangan  SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

Jumlah 

Skor 

Rata

-

Rata 

skor 

Kategori 

F S F S F S F S F S 

1.  Keluarga terdekat 

(anak) bersedia 

terlibat dalam 

operasional usaha 

Larisa Snack sehari-

hari 

             

 Jelaskan dan beri contoh : 

2. Keluarga terdekat 

(anak) memberikan 

ide / saran berkaitan 

dengan 

pengembangan 

usaha 

             

 Jelaskan dan beri contoh : 
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3. Anda memiliki 

kebiasaan untuk 

selalu berpikir 

positif dalam 

pengembangan 

usaha 

             

 Jelaskan dan beri contoh : 

4. Anda 

berkomunikasi 

dengan baik kepada 

karyawan dan 

konsumen 

             

 Jelaskan dan beri contoh : 

5.  Anda memiliki 

kebiasaan disiplin 

waktu dalam 

menjalankan usaha 

             

 Jelaskan dan beri 

contoh : 

 

Rata-rata Skor   

 

b. Menentukan jumlah Skor 

Setelah menentukan tanggapan responden atas variabel-variabel 

terkait dengan kesuksesan wanita pengusaha, langkah selanjutnya 

adalah menghitung jumlah skor dari masing-masing indikator 

variabel. Adapun rumus perhitungan jumlah skor,yaitu : 

Jumlah Skor =∑ (FxS) 

Keterangan : 

F= Frekuensi responden 

S= Skor 
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c. Menentukan rata-rata skor tiap indikator 

Setelah menentukan jumlah skor,maka langkah selanjutnya adalah 

menentukan rata-rata skor tiap indikatornya. Rumus untuk 

perhitungan rata-rata skor , sbb : 

Rata-rata skor = jumlah skor : ∑F 

Keterangan : 

F= Frekuensi responden 

d. Menentukkan kategori 

Langkah terakhir setelah menentukan rata-rata skor tiap indikator , 

maka selanjutnya adalah menentukan kategori tiap indikator. Rata-

rata setiap skor indikator akan ditentukan apakah tinggi atau  

rendah. Ketentuan tinggi rendahnya kategori dapat diukur dari : 
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Rentang 

skala  

Dukungan 

keluarga dan 

Ilmu 

Pengetahuan 

Ketrampilan 

komunikasi 

dan 

pengetahuan 

bisnis 

Kompetensi 

produk dan 

kemampuan 

bisnis 

Ketersediaan 

sumber daya 

1,00 – 

3,00 

Rendah  

(kurangnya 

dukungan 

keluarga dan 

dukungan 

ilmu 

pengetahuan 

dalam 

kesuksesan 

usaha. 

Rendah  

(kurangnya 

dukungan 

ketrampilan 

komunikasi 

dan 

dukungan 

pengetahuan 

bisnis dalam 

kesuksesan 

usaha) 

Rendah 

(kurangnya 

dukungan 

kompetensi 

produk dan 

dukungan 

kemampuan 

bisnis dalam 

kesuksesan 

usaha)  

Rendah  

 

(kurangnya 

dukungan 

ketersediaan 

sumber daya 

dalam 

kesuksesan 

usaha) 

3,01 – 

5,00 

Tinggi 

(kesuksesan 

usaha ini 

didukung 

secara penuh 

oleh 

dukungan 

keluarga dan 

ilmu 

pengetahuan 

yang 

dimilikinya) 

Tinggi 

(kesuksesan 

usaha ini 

didukung 

secara penuh 

oleh 

ketrampilan 

komunikasi 

dan 

pengetahuan 

bisnis yang 

dimilikinya) 

Tinggi 

(kesuksesan 

usaha ini 

didukung 

secara penuh 

oleh 

kompetensi 

produk dan 

kemampuan 

bisnis yang 

dimilikinya) 

Tinggi 

 

(kesuksesan 

usaha ini 

didukung secara 

penuh oleh 

ketersediaan 

sumber daya 

yang 

dimilikinya) 

 

 


