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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Obyek dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil obyek penelitian yaitu wanita pengusaha batik di 

kota Semarang. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wanita pengusaha Batik di 

Semarang. Sedangkan penentuan sampel dilakukan dengan non probability 

sampling dengan menggunakan metode purposive sampling yaitu pemilihan 

sampel dengan criteria tertentu (Sugiyono, 2013). Kriteria yang digunakan adalah 

1. Wanita pengusaha Batik di Semarang yang saat ini masih aktif.  

2. Wanita pengusaha Batik di Semarang yang telah berbisnis lebih dari tiga 

tahun. 

3. Usaha batik merupakan pekerjaan utama wanita pengusaha Batik di 

Semarang. 

Jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 40 orang wanita pengusaha 

Batik di Semarang yang telah berbisnis lebih dari tiga tahun. Menurut Roscoe 

(1975 ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk 

kebanyakan penelitian (Sekaran, 2004) 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer 

adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dengan menggunakan 

kuesioner yang disusun berdasarkan variabel-variabel yang diteliti. Data tersebut 

berupa persepsi atau tanggapan responden (Sugiyono, 2013). Data primer 
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diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner dengan 40 orang wanita pengusaha 

Batik di Semarang yang telah berbisnis lebih dari tiga tahun. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data menggunakan metode survei dengan kuesioner 

yang diberikan kepada 40 orang wanita pengusaha Batik di Semarang. Pengusaha 

yang akan dijadikan responden dapat diperoleh dengan cara mendatangi outlet 

penjual batik dan menanyakan kesediaannya untuk mengisi kuesioner. Responden 

yang dapat mengisi kuesioner hanya responden yang memenuhi kriteria yang 

telah ditentukan. 

 Kuesioner yang diberikan dalam penelitian ini terdiri dari identitas 

responden, identitas perusahaan, variabel pemilihan karir, variabel kebutuhan 

berprestasi, variabel kebutuhan afiliasi, variabel kebutuhan otonomi, variabel 

kebutuhan dominasi dimana lima pertanyaan terakhir menggunakan skala Likert. 

Skala likert yang digunakan memiliki nilai numerik 1,2,3,4 dan 5 diberikan pada 

setiap tingkat persetujuan secara berurutan, dengan ketentuan (Sugiyono, 2017):  

a. 1 = Sangat Tidak Setuju 

b. 2 = Tidak Setuju 

c. 3 = Netral 

d. 4 = Setuju 

e. 5 = Sangat Setuju 
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3.5 Uji Instrumen 

3.5.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu   kuesioner  dikatakan  valid  atau  sahih  jika  pertanyaan 

pada kuesioner  mampu  mengungkapkan  sesuatu  yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut. Suatu kuesioner dikatakan valid jika nilai korelasi 

( r hitung ) > r tabel. (Ghozali, 2011).  

Item dapat dinyatakan valid jika r hitung > r tabel dengan tingkat 

signifikansi sebesar 5% atau 0.05. Kriteria penilaian uji validitas yaitu : 

 Apabila r hitung > r tabel maka item pernyataan kuesioner dikatakan valid. 

 Apabila r hitung < r tabel maka item pernyataan kuesioner dikatakan tidak 

valid 

Berdasarkan tabel 3.1 dibawah ini terlihat nilai r hitung pada tiap 

item pernyataan pada masing-masing variabel lebih besar dari pada nilai r 

tabel. Kesimpulannya bahwa item pernyataan dalam penelitian ini adalah 

VALID 

Tabel 3.1 

Uji Validitas 

Indikator r tabel r hitung Ket. 

Kebutuhan berprestasi 

x11 0,2638 0,626 Valid 

x12 0,2638 0,783 Valid 

x13 0,2638 0,748 Valid 

x14 0,2638 0,724 Valid 

x15 0,2638 0,694 Valid 

Kebutuhan afiliasi 

x21 0,2638 0,548 Valid 

x22 0,2638 0,609 Valid 

x23 0,2638 0,431 Valid 

x24 0,2638 0,707 Valid 

x25 0,2638 0,305 Valid 
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Indikator r tabel r hitung Ket. 

Kebutuhan otonomi 

x31 0,2638 0,510 Valid 

x32 0,2638 0,636 Valid 

x33 0,2638 0,568 Valid 

x34 0,2638 0,690 Valid 

x35 0,2638 0,688 Valid 

Kebutuhan dominasi 

x41 0,2638 0,715 Valid 

x42 0,2638 0,742 Valid 

x43 0,2638 0,798 Valid 

x44 0,2638 0,684 Valid 

x45 0,2638 0,679 Valid 

Pemilihan karir wanita pengusaha 

y1 0,2638 0,648 Valid 

y2 0,2638 0,643 Valid 

y3 0,2638 0,806 Valid 

 

3.5.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur kehandalan suatu 

kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu 

kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap 

pertanyaan adalah konsisten atau stabil. Suatu kuesioner dikatakan reliabel 

atau handal jika nilai Cronbach Alpha ( )  0,6. (Ghozali, 2011). 

Berdasarkan responden, maka dilakukan pengujian reliabilitas dengan 

menggunakan koefisien Cronbach Alpha. 

Berdasarkan pengujian reliabilitas jika diperoleh hasil yang 

menunjukkan bahwa tingkat besaran alpha dari masing-masing variabel 

lebih besar dari 0,6, maka semua variabel pertanyaan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah reliabel. 
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Tabel 3.2 

Uji Reliabilitas 

No Variabel 
Nilai 

Alpha 

Nilai 

Standarisasi 
Ket. 

1 Kebutuhan berprestasi 0,877 0,600 Reliabel 

2 Kebutuhan afiliasi 0,748 0,600 Reliabel 

3 Kebutuhan otonomi 0,819 0,600 Reliabel 

4 Kebutuhan dominasi 0,883 0,600 Reliabel 

5 Pemilihan karir wanita 

pengusaha 
0,820 0,600 Reliabel 

 

3.6. Teknik Analisis  

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif 

dengan metode analisis regresi berganda. Langkah-langkahnya adalah sebagai 

berikut : 

3.6.1 Statistik Deskriptif 

1. Mentabulasikan hasil jawaban kuesioner 

Tabulasi hasil jawaban kuesioner dilakukan dengan mengkategorikan 

jawaban sesuai dengan skala pengukuran dengan melakukan scoring. 

Scoring yaitu mengubah data yang bersifat kualitatif kedalam bentuk 

kuantitatif. Dalam penentuan skor ini digunakan skala Likert dengan lima 

kategori penilaian, yaitu: 

a. Nilai 1 adalah Sangat Tidak Setuju (STS) 

b. Nilai 2 adalah Tidak Setuju (TS) 

c. Nilai 3 adalah Netral (N) 

d. Nilai 4 adalah Setuju (S) 

e. Nilai 5 adalah Sangat Setuju (SS) 

2. Menghitung Scoring 

Untuk melakukan analisis deskripsi variable, maka dilakukan 

pembobotan dengan kriteria scoring seperti berikut (Ferdinand, 2014): 
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Nilai Indeks = ((F1x1)+(F2x2)+(F3x3)+(F4x4)+(F5x5))/n 

  Jumlah kelas = k = 3 

Nilai Indeks Skor Maksimal = Skor 5 

Nilai Indeks Skor Minimal = Skor 1 

interval= 
𝑀𝑎𝑥−𝑀𝑖𝑛

𝑘
 

= 
5−1

3
  =  1,33 

Bobot nilai indeks: 

a. 1 – 2,33 : Rendah 

b. 2,331 – 3,661 : Sedang 

c. 3,662 – 5 : Tinggi 

3. Menghitung bobot jawaban masing-masing pertanyaan kuesioner 

4. Mendeskripsikan jawaban responden atas pertanyaan yang diberikan 

sesuai dengan bobot nilai indeks. 

 

3.6.2. Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi linier berganda. Model regresi yang digunakan untuk melihat faktor yang 

mempengaruhi pemilihan karir wanita pengusaha. Persamaan regresi linier 

berganda adalah sebagai berikut (Ghozali, 2011): 

Y = a + b1X1 +  b2X2 +  b3X3 +  b4X4 

Keterangan:  

Y : Pemilihan karir sebagai wanita pengusaha 

X1 : Kebutuhan berprestasi 

X2  : Kebutuhan afiliasi 

X3  : Kebutuhan otonomi 

X4 : Kebutuhan dominasi 

a :  Konstanta 

b    :  Koefisien Regresi  
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3.6.3. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji statistic t. Uji statistik t pada 

dasarnya menunjukkan apakah hipotesis penelitian diterima atau ditolak (Ghozali, 

2011). Hipotesis statistic dalam penelitian ini adalah : 

1. Ho1 : variabel kebutuhan berprestasi, tidak berpengaruh terhadap pemilihan 

karir wanita pengusaha 

Ha1 : variabel kebutuhan berprestasi  berpengaruh positif terhadap 

pemilihan karir wanita pengusaha 

2. Ho2 : variabel kebutuhan berafiliasi tidak berpengaruh terhadap pemilihan 

karir wanita pengusaha 

Ha2 : variabel kebutuhan berafiliasi  berpengaruh positif terhadap 

pemilihan karir wanita pengusaha 

3. Ho3 : variabel kebutuhan otonomi tidak berpengaruh terhadap pemilihan 

karir wanita pengusaha 

Ha3 : variabel kebutuhan otonomi berpengaruh positif terhadap pemilihan 

karir wanita pengusaha 

4. Ho4 : variabel kebutuhan dominasi tidak berpengaruh terhadap pemilihan 

karir wanita pengusaha 

Ha4 : variabel kebutuhan dominasi berpengaruh positif terhadap pemilihan 

karir wanita pengusaha 

Kriteria penerimaan hipotesis : 

 Jika signifikansi > 0,05, berarti hipotesis ditolak yang berarti tidak ada 

pengaruh yang signifikan antara variabel independen secara individu 

terhadap variabel dependen. 

 Jika signifikansi < 0,05, berarti hipotesis diterima yang berarti ada 

pengaruh yang signifikan antara variabel independen  secara individu 

terhadap variabel dependen. 
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3.6.4 Uji F 

Uji goodness of fit (Uji F) digunakan untuk mengetahui pengaruh variable 

independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). 

Hipotesis statistic dalam penelitian ini adalah : 

Ho : variabel kebutuhan berprestasi, kebutuhan berafiliasi, kebutuhan 

otonomi dan kebutuhan dominasi tidak berpengaruh secara bersama-sama 

terhadap pemilihan karir wanita pengusaha 

Ha : variabel kebutuhan berprestasi, kebutuhan berafiliasi, kebutuhan 

otonomi dan kebutuhan dominasi berpengaruh secara bersama-sama 

terhadap pemilihan karir wanita pengusaha 

Kriteria penerimaan hipotesis : 

 Jika signifikansi > 0,05, berarti variabel independen secara bersama-

sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

 Jika signifikansi < 0,05, berarti variabel independen secara bersama-

sama berpengaruh terhadap variabel dependen. 
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