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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

Sebelum penelitian dilaksanakan, terlebih dahulu peneliti harus 

menentukan obyek-obyek penelitian yang akan diteliti dan besarnya 

populasi yang ada. Populasi adalah sekumpulan orang atau obyek yang 

memiliki kesamaan dalam satu atau beberapa hal yang membentuk 

masalah pokok dalam suatu riset khusus (Sugiyono, 2013). Populasi 

dalam penelitian ini adalah semua wanita pengusaha yang memiliki 

usaha di Semarang.  Jumlah populasinya tidak diketahui secara pasti. 

Sampel dapat didefinisikan sebagai beberapa bagian kecil atau 

cuplikan yang ditarik dari populasi (Sugiyono, 2013). Sampel pada 

penelitian ini adalah 30 orang pengusaha wanita di sepanjang 

Anjasmoro Raya, Semarang Barat. Teknik sampling yang digunakan 

adalah convenience sampling. Convenience sampling merupakan teknik 

pengambilan sampel yang mengambil elemen-elemen termudah saja. 

Pemilihan elemen ini, sepenuhnya bergantung pada penilaian peneliti 

atau pewawancara sehingga peneliti bebas menentukan elemen yang 

paling mudah. Metode pengambilan sampel yang dilakukan dengan 

memilih sampel secara bebas sekehendak peneliti sesuai dengan 

informasi-informasi yang diperlukan dan sampel cocok dianggap 

sebagai sumber data (Sugiyono, 2013) 
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3.2. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan jenis data primer, yaitu data yang 

diperoleh langsung dari sumbernya tanpa perantara (Sugiyono, 2013). 

Data primer berasal dari kuesioner yang dilakukan pada responden. 

Data primernya berupa hasil dari penyebaran kuesioner. Sumber 

datanya berasal dari pihak responden. 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan: Kuesioner. 

Penyebaran kuesioner dilakukan untuk mengetahui tanggapan 

responden terhadap pernyataan penelitian ini. 

 

3.4. Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner 

3.4.1. Uji Validitas Kuesioner 

Analisa validasi digunakan untuk menguji sejauh mana suatu 

alat pengukur dapat mengungkapkan ketetapan gejala yang dapat 

diukur (Ghozali, 2012). Uji validitas dalam penelitian dijelaskan 

sebagai suatu derajat ketetapan alat ukur penelitian tentang isi atau arti 

sebenarnya yang diukur. Uji validitas digunakan untuk mengetahui 

apakah kuesioner dapat mengungkap data-data yang ada pada variabel-

variabel penelitian secara tepat. Untuk mengukur validitas, digunakan 

teknik correlation product moment dengan cara mengkorelasikan skor 



20 

 

 

 

butir dengan skor total. Rumus teknik correlation product moment dari 

Karl Pearson adalah: 
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Dimana: 

r = Angka korelasi 

N = Jumlah responden 

 X  = Jumlah skor butir 

 2X  = Jumlah skor butir kuadrat 

Y  = Jumlah skor total 

 2Y  = Jumlah kuadran skor total keseluruhan nilai butir soal 

 XY = Hasil perkalian antara skor butir soal dengan jumlah skor total 

Pengujian Validitas: (Ghozali, 2012) 

a. Apabila r hitung > r tabel, artinya terdapat korelasi antara variabel X 

dengan variabel Y dan dikatakan valid. 

b. Apabila r hitung < r tabel, artinya tidak terdapat korelasi antara variabel 

X dengan variabel Y dan dikatakan tidak valid. 

 Berikut adalah hasil validitasnya: 
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Tabel 3.1. Hasil Pengujian Validitas Business Related Factors 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

X1 0,451 0,361 Valid 

X2 0,566 0,361 Valid 

X3 0,526 0,361 Valid 

X4 0,550 0,361 Valid 

X5 0,458 0,361 Valid 

Sumber: Data Primer yang Diolah 

Dilihat dari tabel diatas diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel 

sehingga semua item pernyataan untuk variabel ini telah dapat 

dikatakan valid. 

Kemudian berikutnya adalah hasil pengujian validitas untuk 

variabel family related factors: 

Tabel 3.2. Hasil Pengujian Validitas Family Related Factors 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

X1 0,584 0,361 Valid 

X2 0,727 0,361 Valid 

X3 0,604 0,361 Valid 

X4 0,560 0,361 Valid 

X5 0,702 0,361 Valid 

Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai r hitung > r 

tabel sehingga semua item pernyataan untuk variabel ini adalah valid. 
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Tabel berikut ini menunjukkan hasil pengujian validitas untuk 

variabel personal factors: 
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Tabel 3.3. Hasil Pengujian Validitas Personal Factors 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

X1 0,376 0,361 Valid 

X2 0,694 0,361 Valid 

X3 0,540 0,361 Valid 

X4 0,805 0,361 Valid 

X5 0,465 0,361 Valid 

            Sumber: Data Primer yang Diolah  

Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel 

sehingga untuk item pernyataan ini dapat dikatakan valid. 

Tabel berikut ini menunjukkan hasil pengujian validitas untuk 

variabel konflik peran ganda: 

Tabel 3.4. Hasil Pengujian Validitas Konflik Peran Ganda 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

X1 0,797 0,361 Valid 

X2 0,376 0,361 Valid 

X3 0,740 0,361 Valid 

X4 0,720 0,361 Valid 

X5 0,769 0,361 Valid 

            Sumber: Data Primer yang Diolah  

Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel 

sehingga untuk item pernyataan ini dapat dikatakan valid. 
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3.4.2. Uji Reliabilitas Kuesioner 

Uji reliabilitas adalah derajat ketetapan, ketelitian atau keakuratan yang 

ditunjukkan oleh instrument pengukuran. Dalam penelitian ini teknik 

mencari reliabilitas menggunakan rumus alpha melalui perhitungan 

dengan menggunakan komputer dengan program SPSS (Ghozali, 

2012). Cara perhitungan reliabilitas suatu data yaitu menggunakan 

Cronbach Alpha ( ) yang dirumuskan sebagai berikut: 

 rK

rK

11

.


  

Dimana: 

  = Koefisien reliabilitas 

K = Banyaknya butir pernyataan atau banyaknya soal 

R = Rata-rata korelasi antar item  

Tolok ukur pengujian reliabilitas adalah sebagai berikut: 

1. Apabila nilai Cronbach Alpha ( ) dekat dengan 0 misalnya 0,1 

maka kuesioner tersebut kurang reliabel. 

2. Apabila nilai Cronbach Alpha ( ) dekat dengan 1 atau 1,1 

misalnya 0,94 atau -0,90 maka kuesioner tersebut sangat reliabel. 

3. Apabila nilai Cronbach Alpha ( ) di tengah, kurang lebih antara 1 

atau -1 misalnya 0,57 atau 0,64 maka kuesioner tersebut sedang. 
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Berikut adalah hasil reliabilitas variabel: 

Tabel 3.5. Hasil Pengujian Reliabilitas Penelitian 

Pernyataan Alpha Cronbach Keterangan 

Business Related Factors 0,738 Reliabel 

Family Related Factors 0,830  Reliabel 

Personal factors 0,784  Reliabel 

Konflik Peran Ganda 0,842  Reliabel 

Sumber: Data Primer yang Diolah  

Dilihat dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa untuk masing-masing 

variabel pada penelitian ini memiliki nilai yang lebih besar daripada 0,6 

sehingga dikatakan reliabel. 

 

3.5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian menggunakan analisis 

rentang skala untuk analisis deskriptif. 

RS (Rentang skala) = 5 – 1 = 2 

                                      2 

Rentang Skala  Business Related Factors, Family 

Related Factors, dan Personal 

factors 

Konflik 

Peran 

Ganda 

1,0-3,0 Tidak mendukung Tinggi 

3,1-5,0 Mendukung Rendah 
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Untuk menjawab hipotesis menggunakan analisis regresi 

berganda dan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen.  Adapun persamaan regresinya adalah sebagai 

berikut: (Sugiyono, 2013) 

Y = a + b1X1 + b2X2+ b3X3 

Dimana: 

Y = konflik peran ganda 

a = konstanta 

b1-b3 = koefisien regresi 

X1 =  faktor yang berhubungan dengan bisnis 

X2 = faktor yang berhubungan dengan keluarga 

X3 = faktor pribadi 

Langkah-langkah pengujian hipotesis: 

1. Perumusan hipotesis: 

a. Ho: Tidak terdapat pengaruh X1,X2,X3 terhadap Y 

b. Ha: Terdapat pengaruh X1,X2,X3 terhadap Y 

2. Menentukan tingkat signifikansi (α=5%). Alasan 

digunakannya tingkat signifikansi 5% adalah karena untuk 

ilmu sosial tingkat kesalahan 5% dan tingkat keyakinan 

95%. 
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3. Kriteria penerimaan hipotesis: 

a. Jika nilai sig. t < 0.05 maka hipotesis diterima. 

b. Jika nilai sig. t > 0.05 maka hipotesis ditolak. 




