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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek dan Lokasi Penelitian 

 Objek dalam penelitian ini adalah seorang womenpreneur yang memiliki 

bisnis yang bergerak dalam bidang kuliner yaitu Mochi Sakura Yogyakarta . 

Nama pemilik dari usaha ini adalah Ibu Feriyanti .Sebagai lokasi penelitian akan 

dilakukan di Jalan Jambon 3 , Perum PIP No. B3 karena merupakan kantor utama 

serta lokasi produksi Mochi Sakura .  

3.2 Populasi , Sampel dan Teknik Sampling 

  Populasi menurut Sugiono 2015 merupakan wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek / subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Populasi dalam penelitian ini adalah Ibu Feriyanti selaku pemilik Mochi Sakura di 

kota Yogyakarta dan beberapa pihak terkait yaitu suami Ibu Feriyanti, 1 orang 

karyawan produksi , 1 orang karyawan penjualan dan 3 orang konsumen . 

  Sampel dalam penelitian ini adalah Ibu Feriyanti sebagai womenpreneur 

Mochi Sakura di kota Yogyakarta dan beberapa pihak terkait yaitu suami Ibu 

Feriyanti , 1 orang karyawan produksi , 1 orang karyawan penjualan dan 3 orang 

konsumen yang membeli produk secara berulang minimal 2 kali dalam 3 bulan 

terakhir. 

  Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

purposive sampling . Purposive sampling adalah teknik untuk menentukan sampel 

penelitian dengan krtiteria yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa 

lebih representatif ( Sugiyono,2015) . Kriteria sampel yang di ambil dalam 

penelitian ini adalah  

1. Ibu Feriyanti sebagai womenpreneur . 
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2. Suami Ibu Feriyanti. 

3. 1 orang karyawan produksi dan 1 orang karyawan penjualan yang paling 

dipercayai .  

4. 3 pembeli Mochi Sakura yang membeli produk secara berulang minimal 2 

kali dalam 3 bulan terakhir . 

 3.3 Metode Pengumpulan Data  

a) Jenis Data  

 Dalam penelitian ini akan mengunakan data primer . Data primer adalah 

data yang bersal dari sumber asli atau pertama yang diperoleh dari lokasi 

penelitian . Data primer dalam penelitian ini , antara lain : 

1. Pernyataan keluarga terdekat mengenai dukungan yang diberikan. 

2. Bukti sudah dipatenkannya merek dagang yang digunakan. 

3. Menunjukan menggunakan bahan dengan kualitas yang terbaik. 

4. Tercantumnya nomor BPOM / P-IRT pada kemasan . 

5. Bukti komunikasi yang baik pada konsumen dan pemasok. 

6. Konsumen mengetahui produk yang dijual oleh Mochi Sakura. 

7. Pernyataan karyawan mengenai pemilik usaha. 

8. Testimoni dari konsumen. 

9. Target pasar dan lokasi penjualan sudah sesuai. 

10. Mengguakan alat komunikasi dan media sosial yang mengikuti 

perkembangan jaman. 

11. Neraca keuangan . 

12. Tingkat turn over karyawan. 

b) Teknik Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 

melalui wawancara dan juga menyebarkan kuesioner kepada responden yang 

telah di tetapkan oleh peneliti . 

1. Wawancara  
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Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur , 

merupaka metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab 

kepada narasumber yang bersangkutan , dan sebelumnya sudah 

menyiapkan sejumlah pertanyaan (Sugiyono,2015 :137) . wawancara 

ini dilakukan kepada Ibu Feriyanti dan suaminya. 

2. Kuesioner  

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan 

tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono,2015:142). 

Kuesioner akan diberkan kepada Ibu Feriyanti , suami Ibu Feriyanti , 

1 karyawan produksi , 1 karyawan penjualan serta 3 konsumen 

Mochi Sakura. 

c) Skala Pengukuran 

 Pada peneltian ini menggunakan skala pengukuran Likert . Skala 

Likert menurut Sugiyono (2015:93) ialah skala yang dapat dipergunakan 

untuk mengukur sikap , pendapat dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial . Dalam skala likert ada dua 

bentuk pernyataan yaitu pernyataan positif untuk mengukur sikap positif 

dan pernyataan negatif untuk mengukur sikap negatif objek. Pengukuran 

skala yang digunakan dalam pernyataan positif : 

a. Jawaban SS ( Sangat Setuju ) memiliki skor 5 

b. Jawaban S ( Setuju ) memiliki skor 4 

c. Jawaban N ( Netral ) memiliki skor 3 

d. Jawaban TS ( Tidak Setuju ) memiliki skor 2 

e. Jawaban STS ( Sangat Tidak Setuju ) memiliki skor 1 

3.4  Alat analisis data 

  Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah 

Deskriptif Kualitatif . Creswell (2008) dalam Conny mendefinisikan 

sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan 



40 

 

 

memahami suatu gejala sentral . Untuk mengerti gejala sentral maka 

peneliti mewawancarai partisipan atau responden dengan mengajukan 

pertanyaaan umum dan agak luas . Informasi tersebut berupa kata atau teks 

yang kemudian di analisis . Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut : 

a. Melakukan entry data  

 Data yang sudah di dapat dari kuesioner ditabulasi sebagai 

berikut : 

1) Menentukan jumlah skor  

 Setelah menentukan tanggapan responden atas variabel-

variabel yang terkait dengan kesuksesan womenpreneur 

selanjutnya adalah menghitung jumlah skor dari masing-masing 

indikator variabel . Rumus perhitungan sebagai berikut : 

Jumlah skor = ∑ ( F x S ) 

Keterangan : 

F = frekuensi responden 

S = skor 

2) Menentukan rata-rata skor tiap indikator  

 Setelah menentukan jumlah skor selanjutnya adalah 

menentukan rata – rata tiap indikatornya . Rumusnya sebagai 

berikut : 

Rata-rata skor = jumlah skor : ∑F 

Keterangan : 

F= frekuensi responden  
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Tabel 3.1. Contoh Tabel Tanggapan Responden ( Pemilik ) 

No Keterangan SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS  

(2) 

STS 

(1) 

Jumla

h skor  

Rata-

rata 

skor 

Kategori 

F S F S F S F S F S    

1 Keluarga terdekat 

( suami ) bersedia 

membantu dalam 

operasional 

sehari-hari 

             

Jelaskan dan beri contoh : 

2 Keluarga mau 

memberi 

masukan untuk 

inovasi produk  

             

Jelaskan dan beri contoh : 

3 Womenpreneur 

memiliki etika 

bisnis dalam 

menjalankan 

usahanya 

             

Jelaskan dan beri contoh : 

Rata-rata skor    

 

3) Menentukan kategori 

Langkah selanjutnya adalah menentukan kategori tiap 

indikator . Rata-rata setiap skor indikator akan ditentukan apakah 

tinggi sedang atau rendah . Menurut Umar 2002 dalam Tawang 

(Anjasmoro, 2017)ketentuan tinggi rendahnya kategori diukur dari: 
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Rentang Skala 

 

RS= Nilai Tertinggi – Nilai Terendah 

   Jumlah Kategori 

RS= 5-1 

           2 

RS= 2 

  Skor Kategori 

1,00-3,00 Rendah  

3,01-5,00 Tinggi  
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Tabel 3.2 Kategori Indikator 

Rentang 

skala 

Dukungan 

keluarga 

dan Ilmu 

Pengetahua

n  

Keteramp

ilan 

Komunik

asi dan 

Pengetah

uan 

Bisnis 

Kompetens

i Produk 

dan 

Kemampua

n Bisnis 

Ketersedi

aan 

Sumber 

daya 

1,00-3,00 Rendah    

(kurangnya 

dukungan 

keluarga 

dan 

dukungan 

ilmu 

pengetahua

n dalam  

kesuksesan 

usaha )  

Rendah  

(kurangny

a 

dukungan 

Keterampi

lan 

Komunika

si dan 

Pengetahu

an Bisnis 

dalam 

kesuksesa

n usaha ) 

Rendah 

( kurangnya 

Kompetensi 

Produk dan 

Kemampua

n Bisnis 

dalam 

kesuksesan 

usaha ) 

Rendah  

(kurangny

a 

Ketersedia

an Sumber 

daya 

dalam 

kesuksesa

n usaha )  
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3,01-5,00 

Tinggi  

(kesuksesan 

usaha ini 

didukung 

secara 

penuh oleh 

dukungan 

keluarga 

dan 

dukungan  

ilmu 

pengetahua

n yang 

dimiliki )   

Tinggi  

(kesuksesa

n usaha ini 

didukung 

secara 

penuh oleh 

Keterampi

lan 

Komunika

si dan 

Pengetahu

an Bisnis 

yang 

dimiliki )   

Tinggi  

(kesuksesan 

usaha ini 

didukung 

secara 

penuh oleh 

Kompetensi 

Produk dan 

Kemampua

n Bisnis 

yang 

dimiliki )   

Tinggi  

(kesuksesa

n usaha ini 

didukung 

secara 

penuh 

oleh 

Ketersedia

an Sumber 

daya yang 

dimiliki )   

 

b. Melakukan analisis deskriptif  

  Dari data primer yang sudah di olah maka selanjutnya 

adalah melakukan analisis deskriptif dari hasil yang di dapatkan 

dari seluruh variabel .  

c. Memberikan kesimpulan  

  Dari penghitungan data tahap selanjutnya adalah menarik 

kesimpulan dari hasil yang telah di dapatkan dari rata-rata setiap 

variabel. Kesimpulan berisi tentang apa saja yang mempengaruhi 

kesuksesan womenpreneur mochi sakura dari ke empat variabel 

yang ada . 

 

 


