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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sampangan Kota Semarang. 

Penelitian ini dilakukan dengan alasan untuk mengidentifikasi faktor-faktor 

yang mempengaruhi keputusan perempuan memilih berwirausaha dan objek 

pada pelitian ini adalah perempuan yang berprofesi sebagai penjahit pakaian 

yang ada di Kelurahan Sampangan-Semarang. 

 

3.2 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

Populasi yaitu suatu wilayah genelisasi yang terdiri atas: objek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono. 

2017:117). Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut Sugiyono (2017:117). Populasi pada penelitian ini 

adalah wanita berprofesi penjahit di Kelurahan Sampangan Semarang 

berjumlah 15 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 

Sampling jenuh atau Sensus yaitu teknik penentuan sampel anggota populasi 

digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi 

relatif kecil atau penelitian yang sangat kecil ingin membuat generalisasi 

dengan kesalahan yang sangat kecil. Sugiyono (2017: 124). 

 

3.3    Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Jenis dan Sumber Data 

       Jenis data yang digunakan ada data primer. Data primer adalah data yang 

langsung dari sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber 

aslinya  dan tidak melalui media perantara (Sugiyono, 2008:129). Data primer 



 

20 

 

tersebut diperoleh dengan memberikan daftar pertanyaan berbentuk kuesioner 

kepada responden yang berisikan pertanyaan mengenai variabel penelitian. 

3.3.2   Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara terpenting dalam keberhasilan 

penelitian dan cara untuk memperolah data penelitian. Teknik pengumpulan 

data ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa 

sumbernya, dan alat apa yang digunakan.Menurut Sugiyono (2013:2) metode 

penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu. Terdapat 3 (tiga) teknik pengumpulan data, yaitu; angket 

(kuesioner), observasi, dan wawancara (Sugiyono, 2017:194).  

Penelitian ini, menggunakan kuesioner dan wawancara. Kuesioner 

dinilai cukup efisien bila peneliti tahu pasti variabel yang akan diukur dan tahu 

apa yang bisa diharapkan dari responden (Iskandar, 2008:77). Dalam Leonardi, 

2017) 

3.3.3  Skala Pengukuran 

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala 

Likert. Pada dasarnya skala Likert secara sistematis digunakan untuk 

mengukur setiap jawaban dari pertanyaan dalam kuesioner yang diberikan 

kepada responden dengan memberikan skor. Penggunaan skala Likert 

mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, pada penelitian 

ini penggunaan skala Likert (Sugiyono, 2017:135) adalah sebagai berikut: 

SS : Sangat Setuju diberi skor 5 

S : Setuju diberi skor 4 

N : Netral diberi skor 3 

TS : Tidak Setuju diberi skor 2 

STS : Sangat Tidak Setuju diberi skor 1 
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3.4    Alat Analisis Data 

3.4.1 Analisis Deskriptif 

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan 

menggunakan Analisis Deskriptif Kualitatif, yaitu analisis yang ditunjukkan 

pada perkembangan dan pertumbuhan dari suatu keadaan dan hanya 

memberikan gambaran tentang keadaan tertentu dengan cara menguraikan 

tentang sifat-sifat dari obyek penelitian tersebut (Umar, 2005). Dikemukakan 

dalam ( Novianti,2016) 

Analisis deskriptif dihitung menggunakan rentang skala (Sugiyono, 

2017) dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

RS =  

Keterangan: 

RS = Rentang Skala 

n    = jumlah responden 

m   = jumlah kategori 

Rentang skala tiap kategori: 

RS = 
2

)15(15 
 

 = 
2

60

2

1575



 

RS = 30 
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Tabel 3.1 

Rentang Skala Kategori Menurut Interval Analisis Deskriptif 

Rentang Skala 
Faktor 

Kemandirian 

Faktor 

Modal 

Faktor 

Emosional 

Faktor 

Pendidikan 

15,00 – 44,99 Rendah Rendah Rendah Rendah 

45,00 – 75,00 Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi 

 

Contoh Tabel Perhitungan Jawaban Responden 

Faktor Kemandirian 

Faktor Kemandirian  SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

ST

S 

(1) 

Total 

Score 

Kategori 

Saya memiliki 

kemampuan untuk 

menjalankan usaha 

menjahit 

F        

Score        

Saya mampu dan 

berani jika ada 

konsumen yang 

meminta model-

model yang baru 

mengikuti trend 

F        

Score        

Saya berani 

menerima resiko jika 

ada konsumen yang 

mengeklaim pakaian 

F        

Score        

 Rata-rata Score   

 


