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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Obyek dan Lokasi Penelitian 

Obyek penelitian pada penelitian ini adalah wanita pengusaha atau 

entrepreneur wanita yang memiliki usaha di bidang kuliner yaitu usaha rumah 

makan di Kota Semarang dan masih aktif menjalankan usahanya. 

 

3.2. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

Menurut Sugiyono (2010:115), populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya, 

sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

dalam suatu populasi dan  teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel dari 

suatu populasi. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wanita pengusaha di Kota 

Semarang yang memiliki usaha di bidang kuliner. Pengambilan sampel 

dilaksanakan dengan teknik pengambilan sampel non random sampling, tipe yang 

digunakan adalah pengambilan sampel berdasarkan metode purposive sampling 

atau pemilihan sampel bertujuan dengan pertimbangan tertentu (judgment 

sampling).  

Batasan usaha mikro, kecil, menengah dan besar : usaha mikro yaitu 

usaha yang memiliki pekerja kurang dari 5 orang, ternasuk tambahan anggota 

keluarga yang tidak dibayar ; usaha kecil yaitu usaha yang memiliki pekerja 5 
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sampai 19 orang; usaha menengah yaitu usaha yang memiliki pekerja 19 sampai 

99 orang; usaha besar yaitu usaha yang memiliki pekerja lebih dari 100 orang 

(sumber : bps.go.id).  

Kriteria yang digunakan dalam pertimbangan yaitu wanita yang sudah 

menjadi entrepreneur selama dua tahun atau lebih dalam usaha rumah makan dan 

memiliki skala usaha kecil, yaitu dengan ketentuan memiliki jumlah pekerja 5 

sampai 19 orang.   

Menurut Roscoe (1982:253) dalam  buku  Research Methods for Business, 

jumlah anggota sampel minimal 30 hingga maksimal 500. Berdasarkan kriteria 

tersebut diperoleh sampel berjumlah 30 wanita pengusaha. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

3.3.1 Jenis dan Sumber Data 

 Penelitian ini menggunakan data primer. Menurut Sugiyono 

(2012:225) data primer merupakan jenis data yang diperoleh langsung 

dari sumber pertama. Sumber yang dimaksud adalah sumber yang 

diperoleh dari studi lapangan baik individu maupun kelompok untuk 

memperoleh hasil penelitian secara langsung. 

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan 

kuesioner untuk memperoleh data primer dari responden. Kuesioner 

menurut Sugiyono (2010:199) merupakan metode pengumpulan data 
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dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawab. Kuesioner akan diberikan dan diisi 

langsung oleh wanita pengusaha, yang nantinya data tersebut akan 

dinilai, dihitung dan dianalisis sesuai dengan rencana penelitian. 

3.3.2 Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

3.3.2.1. Uji Validitas   

Validitas  adalah  suatu  ukuran  yang  menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen (Arikunto, 2002: 144). 

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti 

secara tepat. Tinggi rendahnya  validitas  instrumen  menunjukkan  

sejauh  mana  data yang terkumpul  tidak  menyimpang  dari  

gambaran  tentang  validitas  yang dimaksud. Cara yang dipakai 

dalam menguji tingkat validitas adalah dengan variabel internal, yaitu 

menguji apakah terdapat kesesuaian antara bagian instrumen secara 

keseluruhan. Untuk mengukurnya menggunakan analisis butir. 

Pengukuran pada analisis butir yaitu dengan cara skor-skor yang ada 

kemudian  dikorelasikan  dengan  menggunakan  Rumus korelasi  

product moment yang dikemukakan oleh Pearson dalam Arikunto,  

(2002:  146) sebagai berikut : 
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Keterangan :     rxy : koefisien korelasi antara x dan y rxy 

N : Jumlah Subyek 

X : Skor item  

Y : Skor total 

∑X : Jumlah skor items  

∑Y : Jumlah skor total 

∑X
2 :

 Jumlah kuadrat skor item  

∑Y
2 :

 Jumlah kuadrat skor total 

Kesesuaian   harga   rxy   diperoleh   dari   perhitungan   dengan 

menggunakan rumus diatas dikonsultasikan  dengan  tabel  harga  

regresi moment dengan korelasi harga rxy lebih besar atau sama 

dengan regresi tabel, maka butir instrumen tersebut valid dan jika rxy 

lebih kecil dari regresi tabel maka butir instrumen tersebut  tidak 

valid. 

3.3.2.2. Uji Reliabilitas  

Reliabilitas adalah  sesuatu  instrumen cukup dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut 

sudah baik (Arikunto, 2002:154), sedangkan  menurut Azwar (2000:3), 

reliabilitas adalah  sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat 

dipercaya, maksudnya apabila dalam beberapa pelaksanaan  

pengukuran  terhadap kelompok yang sama diperoleh hasil yang relatif 

sama. Pada penelitian ini untuk mencari reliabilitas instrumen 

menggunakan rumus alpha α, karena instrumen dalam penelitian ini 
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berbentuk angket atau daftar pertanyaan yang skornya merupakan 

rentangan antara 1-5 dan uji validitas  menggunakan  item  total,  

dimana  untuk  mencari  reliabilitas instrumen yang skornya bukan 1 

dan 0, misalnya angket atau soal bentuk uraian maka menggunakan 

rumus alpha α: 

α = 
xS

jS

k

k
2

2

1
1

  

Keterangan : 

α   =  koefisien reliabilitas alpha 

k   =  jumlah item 

Sj  =  varians responden untuk item I 

Sx =  jumlah varians skor total 

Menurut Sugiyono (2012) suatu instrumen dinyatakan reliabel, bila 

koefisien reliabilitas minimal 0.60. Berdasarkan pendapat tersebut, 

maka dapat diketahui bahwa suatu instrumen dinyatakan reliabel jika 

nilai Alpha ≥ 0.60, sedangkan suatu instrumen dinyatakan tidak reliabel 

jika nilai Alpha < 0.60. 
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3.4. Alat Analisis Data  

3.4.1 Alat Analisis Data 

3.4.1.1 Analisis Deskriptif 

 Analisis deskriptif adalah analisis yang menunjukan 

deskripsi atau gambaran data responden atas beberapa pertanyaan 

yang ada dalam kuesioner yang digunakan untuk membantu dalam 

analisis kuantitatif. Analisis deskriptif dihitung menggunakan 

rentang skala (Sugiyono, 2010:206) dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

RS = 
 

RS =   

RS = 2 

Penilaian dilakukan sebagai berikut : 

Rentang 

Skala 

Kategori 

Prestasi Afiliasi Otonomi Dominasi Kinerja 

1,00 - 2,99 Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah 

3,00 - 5,00 Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi 

 

3.4.1.2 Analisis Regresi Berganda 

  Teknik analisis yang sesuai untuk melakukan penelitian 

return saham ini adalah regresi, karena analisis regresi merupakan 

analisis yang digunakan untuk mencari hubungan antar variabel, 

baik 2 variabel maupun lebih. Variabel-variabel yang akan 

5 – 1 

2 

nilai terbesar – nilai terkecil 

jumlah interval 
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digunakan dikelompokan menjadi variabel dependen dengan 

sebutan Y dan variabel independen dengan sebutan X. dengan 

model regresi Y = a + b1 X1 + b2 X2+ b3 X3 + b4 X4 

Keterangan: 

Y = kinerja wanita pengusaha 

X1  = kebutuhan akan prestasi 

X2 = kebutuhan akan afiliasi 

X3 = kebutuhan akan dominasi 

X4 = kebutuhan akan otonomi 

Dalam analisis regresi jumlah variabel dependen harus berjumlah 1 

karena dalam analisis ini kita mencari hanya 1 nilai variabel yang 

berdasarkan pada variabel independen yang berjumlah lebih dari 1 

Variabel dependen juga dikenal sebagai variabel tak bebas, 

tergantung respon ataupun outcome, sedangkan variabel 

independen disebut variabel bebas, tak bergantung. Uji regresi ini 

menggunakan spss versi 16. 

 

3.4.2. Pengujian Hipotesis 

Uji statistik dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

variabel – variabel motivasi terhadap kinerja pengusaha wanita secara parsial 

menggunakan uji t. Menurut Sugiyono (2008:250) uji t menunjukan seberapa 

besar pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel terikat. Dasar pengambilan 

keputusan menurut Sujarweni (2007: 85) adalah dengan menggunakan nilai 
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signifikan sebesar 0,05 jika nilai signifikan thitung > ttabel maka H0 diterima, jika 

nilai signifikan thitung < ttabel maka H0 ditolak. 

 Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut : 

Hipotesis 1 :  

H0 1 = kebutuhan akan prestasi tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja wanita pengusaha. 

Ha 1 = kebutuhan akan prestasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

wanita pengusaha. 

Hipotesis 2 :  

H0 2 = kebutuhan akan afiliasi tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja wanita pengusaha. 

Ha 2 = kebutuhan akan afiliasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

wanita pengusaha. 

Hipotesis 3 :  

H0 3 = kebutuhan akan dominasi tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja wanita pengusaha. 

Ha 3 = kebutuhan akan dominasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

wanita pengusaha. 

Hipotesis 4 :  

H0 4 = kebutuhan akan otonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja wanita pengusaha. 

Ha 4 = kebutuhan akan otonomi berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

wanita pengusaha. 


