
21 
 

 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek dan Lokasi Penelitian 

 Objek dan lokasi  penelitian ini adalah usaha salon didirikan oleh wanita 

yang berada  daerah wilayah Semarang Timur. 

 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

 Populasi dapat diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari 

subyek/obyek yang mempunyai kualitas dan karaterisitik tertentu yang kemudian 

diteliti dan diambil kesimpulannya (Sugiono 2006:117).  Populasi penelitian ini 

meliputi Pengusaha  Salon di wilayah Semarang Timur. Sampel adalah bagian 

dari jumlah dan karateristik dari populasi tersebut (Sugiono 2006:118). 

Pengambilan sampel menggunakan teknik Snowball Sampling dimana penelitian 

ini tidak dilakukan pada seluruh populasi, tetapi dengan pola sosial atau 

komunikasi. Snowball Sampling adalah suatu metode sampling yang diperoleh 

melalui proses bergulir. Proses bergulir yang dimaksud yaitu informasi dari satu 

responden ke responden lain,sehingga sampel yang dituju akan lebih luas karena 

melalui referensi. 

 Penelitian  ini memilih teknik Snowball Sampling dengan kriteria-kriteria berikut: 

a) Wanita yang memiliki atau mendirikan usaha salon sendiri dengan 

memiliki karyawan min. 2 orang 

b) Usaha salon yang tergolong Hair Salon  yang memiliki usia berdiri 

minimal 5 tahun. Usia usaha ini dipilih, karena dapat dinilai cukup matang 

bagi  wirausaha yang menjalankan bisnis salon. 

 

Dengan ini, peneliti menetapkan sejumlah 5 salon sebagai sampel secara snowball 

sampling. 
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

 

3.3.1  Jenis dan Sumber Data 

 

 Dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif. Data kualitatif adalah 

data yang dinyatakan dalam bentuk kategori atau bukan angka, yaitu jawaban 

responden yang sangat memuaskan ( Sugiono: 2011). Sumber data yang 

digunakan adalah sumber data primer yaitu sumber data asli atau pertama yang 

langsung diperoleh dari narasumbernya. Data primer ini diperoleh dari kuosioner 

yang diisi responden pemilik salon  langsung yang berada di wilayah Semarang 

Timur.  

3.3.2  Teknik Pengumpulan Data 

 

Dalam penelitian ini pengumpulan data dengan kuosioner disebut juga 

dengan angket sebagai data kualitatif. Kuosioner merupakan teknik pengumpulan 

data dengan memberi seperangkat pertanyaan kepada responden untuk diisi. 

Pertanyaan dalam kuosioner akan mewakili tiap indikator variabel yang telah 

ditentukan dan terdapat wawancara langsung yang ditulis dalam kotak 

“penjelasan” di bawah masing –masing pertanyaan tiap indikator kuosiner. 

Kemudiam data diolah secara kuantitatif dan pengukuran variabel sendiri akan 

dilakukan dengan skala likert menggunakan metode scoring. 

 

3.4 Analisis Data 

 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data 

penelitian deskriptif. Analsis data deskriptif adalah  penelitian yang bermaksud 

mengumpulkan informasi mengenai data atau keadaan yang akan dilakukan. 

Analisis dengan cara deskriptif , bersifat non statistik dan tidak melibatkan banyak 

penggunaan angka, sehingga penelitian ini tidak memerlukan admistrasi atau 

pengontrolan terhadap perlakuan. Penelitian ini juga tidak dimaksudkan untuk 



23 
 

 
 

menguji suatu hipotesis, namun hanya menggambarkan suatu variabel atau 

keadaan yang ada. 

Data yang diperoleh berasal dari kuosioner dimana data yang diperoleh 

berupa jawabn “Tidak Setuju”, “Netral”, dan “ Setuju” dan akan dikelompokkan 

dalam tabel pernyataan yang mewakili indikator variabel yang telah ditentukan 

dengan masing –masing skor : 

a. Tidak Setuju (TS)   : Skor 1  

b. Netral (N)     : Skor 2  

c. Setuju (S)     : Skor 3 

 Setelah memperoleh hasil jawaban dari responden, data perlu diolah 

sebagai berikut : 

 

1. Data yang diperoleh dari responden dibuat dalam bentuk tabel  sesuai 

dengan score jawaban yang dipilih. 

 

a. Tidak Setuju (TS)   : Skor 1  

b. Netral (N)     : Skor 2  

c. Setuju (S)     : Skor 3 

2. Dihitung frekuensi jawaban dan yang diperoleh dari kuosioner dan 

dikalikan dengan score sesuai jumlah yang tertera  diatas. 

3. Dijumlah semua score yang didapat untuk di rata-rata mengetahui hasil 

dalam kategori motivasi berwirausaha. 

4. Membuat Rentang Skala  

 

5. Rentang Skor (r)  =
n( ST−SR)

m
 

Sumber data : Menurut  Umar (2002:98) 
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Keterangan : 

r      = Rentang/skala  

SR    =Skor jawaban terendah  

ST    = Skor jawaban tertinggi   

n    = Jumlah responden 

m   = Jumlah Kategori 

 

Rentang skala setiap kategori, perhitungannya yaitu:  

RS =  =
5(3−1)

3
 

 

RS  =
 10

3
 

RS = 3,33 

 

Berdasarkan rentang skala, dapat ditentukan kategori skala motivasi wirausaha 

tersebut  sebagai berikut : 

 

Tabel 3.5. Kategori Rentang Skala Motivasi 

 

Rentang Skala Faktor 

Pendidikan 

Faktor 

Emosional 

Faktor 

Modal 

Faktor 

Kemandirian 

5 – 8,33 Rendah Rendah Rendah Rendah 

8,34 – 11,67 Cukup Cukup Cukup Cukup 

11,68 – 15,01 Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi 

 

6. Untuk menentukan kategori tinggi, cukup atau rendahnya motivasi wanita 

wirausaha dapat dilihat dari total skor pada indikator berdasarkan rentang 

skala yang telah ditentukan. 

 

 

 

 


