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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

3.1 Obyek dan Lokasi Penelitian 

3.1.1 Obyek Penelitian 

Obyek dalam penelitian ini adalah wanita pengusaha 

“Emerald Dancer” Semarang.  

3.1.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini bertempat di rumah Ibu Cindy dan 

studio tari Emerald Dancer Semarang. 

3.2 Populasi dan Sampel 

 Menurut Sugiyono (2011) pengertian populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah wanita pengusaha pemilik Emerald Dancer dan 

vendor yang bekerja sama dengan Emerald Dancer. 
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 Sedangkan sampel menurut Sugiyono (2011)adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sehingga 

sampel merupakan bagian dari populasi yang ada, sehingga untuk 

pengambilan sampel harus menggunakan cara tertentu yang didasarkan 

oleh pertimbangan-pertimbangan yang ada. Sampel dalam penelitian ini 

adalah wanita pengusaha Emerald Dancer di Semarang, yaitu Ibu 

Cindy.Dan vendor-vendor yang bekerja sama dengan Emerald Dancer, 

yaitu Colorful Event Organizer dan Venus Videography. 

3.3 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. 

Data primer adalah data yang 

dikumpulkandandiolahsendiriolehsuatuorganisasiatauperoranganlangsun

gdariobyeknya (Ferdinand, 2014:7). Data primer berasaldariwawancara 

yang dilakukan kepada 3 responden, yaitu pemilik Emerald Dancer 

Semarang, Colorful Event Organizer, dan Venus Videography. 

 

3.4 TeknikPengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan pada penelitian ini, maka 

penulis menggunakan teknik penelitian lapangan (field research), yaitu 

wawancara terstruktur. Peneliti akan melakukan tanya jawab berdasarkan 

beberapa pertanyaan tertulis kepada responden atau narasumber yaitu 

pemilik Emerald Dancer Semarang, Colorful Event Organizer dan Venus 

Videography. 
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3.5 TeknikAnalisis Data 

Teknik analisis data padapenelitianini menggunakan analisis 

deskriptif kualitatif. Metode  analisis deskriptif  kualitatif merupakan 

penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana mestinya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku umum atau generalisasi (Sugiyono,2013). Di dalam penelitian ini 

persepsi dari subjek penelitian, secara menyeluruh dan dengan 

menggunakan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dengan 

suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode 

alamiah (Sugiyono, 2013).  

Langkah – langkah yang digunakan dalam proses analisis data 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Melakukan analisis hasil wawancara kepada narasumber yaitu 

wanita pengusaha pemilik Emerald Dancer, suami dari pemilik 

Emerald Dancer dan 2 vendor yaitu Colorful Event Organizer 

dan Venus Videography dengan menggunakan dasar teori 

analisis faktor kesuksesan wanita pengusaha menurut Lee & 

Stearns. 

2. Mendeskripsikan secara rinci indikator dari faktor kesuksesan 

wanita pengusaha menurut Lee & Stearns. 
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3. Mengaitkan antara teori analisis faktor kesuksesan menurut Lee 

& Stearns dengan analisis hasil wawancara kepada para 

narasumber. 

4. Membuat kesimpulan dari hasil analisis faktor - faktor yang 

mempengaruhi kesuksesan wanita pengusaha pemilik Emerald 

Dancer Semarang menurut Lee & Stearns. 
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Tabel 3.1  Contoh Tanggapan Responden Wanita Pengusaha Pemilik Emerald Dancer Semarang 

Variabel Indikator Jawaban Responden  

Dukungan keluarga 

dan pengetahuan 

Dukungan Keluarga  

Pengetahuan mengenai 

budaya dan bahasa 

 

Keterampilan komunikasi 

dan pengetahuan tentang 

bisnis 

Kemampuan dalam menjalin 

relasi 

 

Keterampilan komunikasi  

Kualitas Personal  

Pengetahuan mengenai 

produk dan layanan 

 

Kompetensi produk dan 

kemampuan bisnis 

Kualitas produk dan layanan  

Loyalitas Konsumen  

Ketersediaan layanan 

profesional 

 

Keunggulan Teknologi  

Ketersediaan sumber daya 

Ketersediaan keuangan  

Ketersediaan peluang  

Keinginan untuk sukses  

Hubungan personal dengan 

industri 
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Tabel 3.2  Contoh Tanggapan Responden Suami Wanita Pengusaha Pemilik Emerald Dancer Semarang 

Variabel Indikator Jawaban Responden  

Dukungan keluarga 

dan pengetahuan 

Dukungan Keluarga  

Pengetahuan mengenai 

budaya dan bahasa 

 

Keterampilan komunikasi 

dan pengetahuan tentang 

bisnis 

Kemampuan dalam menjalin 

relasi 

 

Keterampilan komunikasi  

Kualitas Personal  

Pengetahuan mengenai 

produk dan layanan 

 

Ketersediaan sumber daya 
Ketersediaan keuangan  

Keinginan untuk sukses  
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Tabel 3.3  Contoh Tanggapan Responden Vendor Colorful Event Organizer 

Variabel Indikator Jawaban Responden  

Dukungan Keluarga dan 

Pengetahuan 

Pengetahuan mengenai 

budaya dan bahasa 

 

Keterampilan komunikasi 

dan pengetahuan tentang 

bisnis 

Kemampuan dalam menjalin 

relasi 

 

Keterampilan komunikasi  

Kualitas Personal  

Pengetahuan mengenai 

produk dan layanan 

 

Kompetensi produk dan 

kemampuan bisnis 

Kualitas produk dan layanan  

Loyalitas Konsumen  

Ketersediaan layanan 

profesional 

 

Keunggulan Teknologi  

Ketersediaan sumber daya 

Ketersediaan peluang  

Hubungan personal dengan 

industri 
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Tabel 3.4  Contoh Tanggapan Responden Vendor Venus Videography 

Variabel Indikator Jawaban Responden  

Dukungan Keluarga dan 

Pengetahuan 

Pengetahuan mengenai 

budaya dan bahasa 

 

Keterampilan komunikasi 

dan pengetahuan tentang 

bisnis 

Kemampuan dalam menjalin 

relasi 

 

Keterampilan komunikasi  

Kualitas Personal  

Pengetahuan mengenai 

produk dan layanan 

 

Kompetensi produk dan 

kemampuan bisnis 

Kualitas produk dan layanan  

Loyalitas Konsumen  

Ketersediaan layanan 

profesional 

 

Keunggulan Teknologi  

Ketersediaan sumber daya 

Ketersediaan peluang  

Hubungan personal dengan 

industri 

 

 


