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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Obyek dan Lokasi Penelitian  

Untuk pengembangan produk scrapbook  yang terbuat dari limbah padat 

peneliti memilih obyek penelitiannya adalah mahasiswi Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang yang bertempat tinggal di kos dekat Universitas  Katolik 

Soegijapranata Semarang, karena sebagian besar penyuka scrapbook  adalah 

kaum wanita dan biasanya mahasiswi yang kos mempunyai banyak limbah padat 

seperti kertas, kardus, kain, dan lain-lain. Maka peneliti memilih 10 mahasiswi 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang bertempat tinggal di kos dekat 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang untuk melakukan brainstroming. 

Proses brainstroming dilakukan dilakukan di kos juliete yang beralamat di Jalan. 

Karang Rejo Barat no. 88 Semarang. 

3.2.  Jenis Data dan Sumber Data 

Pada penelitian ini peneliti mendapatkan sumber data berupa data primer. 

Data primer adalah sumber yang didapatkan dari sumbernya asli dan tidak melalui 

perantara (Sangadji, 2010) data primer yang ada dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1) Data yang berisi tentang tanggapan responden tentang limbah padat yang 

ada dilingkungan responden dan tanggapan responden tentang pemanfaatan 

limbah padat menjadi scrapbook pada tahap pra-survei dengan wawancara. 
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2) Data yang berisi tentang harapan responden untuk pengolahan limbah 

padat menjadi scrapbook  dengan cara brainstroming.  

3.3. Populasi dan Sampel Penelitian  

Populasi merupakan beberapa individu yang menjadi sasaran generalisasi dari 

sampel penelitian, dan populasi dibatasi sebagai jumlah penduduk atau individu 

dengan jumlah yang paling sedikit mempunyai sifat yang sama (Hadi, 2000). 

Populasi penelitian ini adalah mahasiswi Universitas Katolik Soegijapranata yang 

berkuliah di fakultas Ekonomi dan Bisnis dan bertempat tinggal di kos dekat 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 

Sampel penelitian adalah sebagian individu yang diteliti (Hadi, 2000). Teknik 

yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tenik purposive sampling yaitu teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010). Sampel pada 

penelitian ini adalah Mahasiswi Universitas Katolik Soegijapranata yang 

bertempat tinggal di kos dekat Universitas Katolik Soegijapranata, mengetahui 

tentang scrapbook, menyukai scrapbook, dan mendukung pemanfaatan limbah 

padat yang dijadikan scrapbook sebanyak 10 orang responden. Alasan memilih 

sampe berjenis kelamin perempuan adalah adanya survey yang dilakukan kepada 

konsumen pada toko Shabbychich Indonesia yang sebagian besar pemebli 

scrapbook adalah berjenis kelamin perempuan. Data tersebut dapat dilihat pada 

table 3.3.1. 
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Tabel 3.3.1. Pembelian Scrapbook Pada Bulan September 

SEPTEMBER  

No.  Tanggal Nama Jenis 

Kelamin 

1. 02 September 2016 Meilisa P 

2. 02 September 2016 Drg. Evelyn Valonia P 

3. 03 September 2016 Devi Rosiana P 

4. 05 September 2016 Dianda Sari P 

5. 06 September 2016 Linaria P 

6. 06 September 2016 Yani P 

7. 07 September 2016 Hendrik Indriyanto L 

8. 07 September 2016 Ayu Lucky P 

9. 09 September 2016 Vina Hadiwinata P 

10. 10 September 2016 Abdul Rochman L 

11. 11 September 2016 Ida Susanti P 

12. 13 September 2016 Olivia Magdalena P 

13. 13 September 2016 Yurika P 

14. 14 September 2016 Yudith L 

15. 15 September 2016 Nynda R P 

16. 16 September 2016 Juliana P 

17. 17 September 2016 Findra Juliani P 

18. 19 September 2016 Atika Noviasti P 

19. 19 September 2016 Yani P 

20. 19 September 2016 Berta Takarina P 

21. 19 September 2016 Vista P 

22. 21 September 2016 Marianna P 

23. 21 September 2016 Farida Ayu P 

24. 21 September 2016 Lucy Franciska P 

25. 22 September 2016 Parid Pratama L 

26. 23 September 2016 Sukma FA P 

27. 23 September 2016 Evelyn P 

28. 24 September 2016 Ong Ribka R P 

29. 26 September 2016 Silvia Lestari P 

30. 27 September 2016 Basyarui Haqiqi L 

31. 28 September 2016 Armi Arhamilah P 

32. 29 September 2016 Stephi P 

Sumber : data sekunder 
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Tabel 3.3.2. Pembelian Scrapbook Pada Bulan Oktober 

OKTOBER 

No. Tanggal Nama Jenis 

Kelamin 

1. 03 Oktober 2016 Ine Weni P 

2. 03 Oktober 2016 Fia P 

3. 04 Oktober 2016 Nizar Artphilia L 

4. 06 Oktober 2016 Revian Elinda P 

5. 07 Oktober 2016 Ria Khusnul Rokimah P 

6. 07 Oktober 2016 Ts. Andini P 

7. 12 Oktober 2016 Nisa Nurmalasari P 

8. 12 Oktober 2016 Silvya Ramadhanty P 

9. 13 Oktober 2016 Susan P 

10. 15 Oktober 2016 Dewi Sutarty Saini P 

11. 17 Oktober 2016 Mika Cory Sianipar P 

12. 17 Oktober 2016 Destiana Indriani P 

13. 18 Oktober 2016 Veronica Erlita P 

14. 20 Oktober 2016 Ira Puspita P 

15. 20 Oktober 2016 Helena P 

16. 21 Oktober 2016 Ariesta P 

17. 21 Oktober 2016 Ine Weni P 

18. 21 Oktober 2016 Monely Hijab P 

19. 24 Oktober 2016 Andriani P 

    

Sumber : data sekunder 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulkan data peneliti menggunakan metode wawancara, 

brainstroming, dan juga melalui kuesioner. Wawancara adalah teknik 

pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan pada subyek penelitian 

(Sangadji, 2010). Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara 

melakukan survei lapangan terlebih dahulu dengan mewawancarai responden 

terkait dengan pemanfaatan limbah padat. Wawancara ini bertujuan untuk pra-

survei di lapangan untuk memperkuat bukti bahwa limbah padat yang ada di 

lingkungan kos mengganggu dan harus ditindak lanjuti. Peneliti melakukan 
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wawancara kepada 10 mahasiswi Universitas Katolik Soegijapranata yang 

bertempat tinggal di kos dekat Universitas Katolik Soegijapranata 

Metode selanjutnya adalah brainstroming, brainstroming adalah kegiatan 

suatu kelompok untuk mencurahkan sebanyak-banyaknya ide atau gagasan untuk 

mengembangkan suatu produk tertentu. Kegiatan brainstroming ini dilakukan 

dengan cara mengumpulkan 10 mahasiswi Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang yang bertempat tinggal di kos dekat Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang dan mengetahui apa itu scrapbook. Alasan peneliti memilih 10 anggota 

responden ini juga karena semua responden sudah kenal satu dengan yang lain, 

hal ini betujuan untuk menciptakan suasana yang enjoy dan relax pada saat 

berlangsungnya kegiatan brainstroming. Melalui kegiatan brainstroming ini 

peneliti mendapatkan banyak ide dan gagasan dari anggota brainstroming tentang 

limbah padat yang dijadikan scrapbook , scrapbook  yang seperti apakah yang 

dinginkan dan dibutuhkan.  

Adapun langkah-langkah metode brainstroming sebagai berikut : 

1. Langkah pertama adalah mengumpulkan 10 mahasiswi Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang yang kos di sekitar kampus Unika 

Soegijapranata yang mengerti tentang scrapbook, menyukai scrapbook 

dan mendukung pemanfaatan limbah padat yang dibuat menjadi scrapbook 

2. Langkah kedua, pemimpin kelompok menginformasikan aturan-aturan 

dalam brainstroming. 



22 
 

 
 

3. Langkah ketiga, pemimpin kelompok melontarkan pernyataan 

permasalahan yaitu tentang pemanfaatan limbah padat yang dibuat 

menjadi scrapbook. 

4. Langkah keempat, semua anggota kelompok diberi waktu untuk menggali 

ide atau gagasan masing-masing setiap anggota kelompok. 

5. Langkah kelima,semua anggota kelompok menuliskan ide atau gagasan 

pada kertas atau kartu. 

6. Langkah keenam, memberikan waktu pada anggota kelompok untuk 

mereflesksikan ide-ide yang sudah didapat dengan cara setiap anggota 

kelompok bertukar pikiran satu dengan yang lain sehingga ide yang 

didapat benar-benar matang.  

7. Langkah ketujuh, kumpulkan kertas-kertas yang sudah berisi gagasan 

tentang pengembangan scrapbook  dari limbah padat dan setelah waktu 

tertentu dilakukan evaluasi. Pada tahap ini dilakukan seleksi gagasan atau 

ide yang akan diaplikasikan dalam produk scrapbook  dari limbah padat. 

Metode pengumpulan berikutnya adalah dengan kuesioner. Kuesioner 

adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk 

dijawabanya (Sugiyono, 2010), kuesioner yang dipakai adalah kuesioner tertutup 

dengan 10  responden dari anggota brainstroming  menggunakan skala likert 

dengan frekuensi, skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 

2010). Pemberian skor untuk tiap kategori jawaban dapat dilihat sebagai berikut : 
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Sangat setuju     dengan skor 4 

Setuju       dengan skor 3 

Tidak setuju     dengan skor 2 

Sangat tidak setuju    dengan skor 1 

Pernyataan yang diajukan mengenai sebuah objek harus mengandung isi 

yang akan dinilai oleh responden dan dianalisa oleh peneliti untuk mengetahui 

setuju tidaknya terhadap objek. Adapun deskripsi dari setiap kategori jawaban 

sebagai berikut : 

a. Sangat setuju berarti puas dengan hasil  

b. Setuju berarti cukup puas dengan hasil  

c. Tidak setuju berarti kurang puas dengan hasil 

d. Sangat tidak setuju berarti sangat tidak puas dengan hasil 

Pembagian kuesioner dilakukan setelah dilakukan prototype, yaitu setelah 

produk scrapbook dari limbah padat sudah jadi, lalu peneliti melakukan survei 

kembali dengan menyebar kuesioner kepada 10 orang anggota brainstroming 

dengan membawa produk scrapbook dari limbah padat. Hal ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah produk scrapbook dari limbah padat yang sudah jadi, yang 

dibuat dari teknik pengumpulan data brainstroming sudah sesuai dengan harapan 

10 anggota brainstroming. 
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3.5. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data yang diapakai peneliti dalam penelitian ini adalah 

metode kualitatif, (Moleong, 2007) metode penelitian kualitatif adalah sebagai 

prosedur untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dan dengan menggunakan 

model Miles and Huberman (Sugiyono, 2010), adapun langkah-langkahnya 

sebagai berikut: 

3.5.1. Data Reduction (Reduksi Data) 

 

Jumlah informasi yang didapat dalam sebuah penelitian cukup 

banyak oleh karena itu perlu dicatat secara detil dan rinci dengan cara 

mereduksi data. Mereduksi data bertujuan untuk merangkum, memilih hal-

hal yang pokok atau hal-hal yang penting dalam sebuah penelitian lalu 

membuang hal-hal yang tidak penting. Dengan demikian data yang sudah 

direduksi menjadi lebih jelas dan dapat membantu dalam penelitian 

selanjutnya. 

Adapun kriteria reduksi data yang didapat dari brainstroming 

adalah sebagai berikut : 

a. Ide yang dipilih adalah ide yang tidak aneh atau masuk akal. 

b. Ide yang dipilih adalah ide yang dapat direalisasikan. 

c. Ide yang dipilih adalah ide yang mempunyai nilai jual. 

d. Ide yang dipilih ide yang mempunyai fungsi. 
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Setelah peneliti melakukan kegiatan brainstroming dan mendapat 

banyak ide dari konsumen maka dilakukan reduksi data untuk memilih 

ide-ide dari responden, data yang sudah didapat lalu direduksi dan dapat 

ditulis dalam tabel berikut : 

Tabel 3.5.1.1. Interprestasi Pernyataan Kebutuhan Responden  

No. Nama 

Pernyataan 

Responden 

Pernyataan 

Kebutuhan 

    

    

    

    

 

3.5.2. Data Display ( Penyajian Data ) 

 

Setelah dilakukan reduksi data maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif yang paling sering 

dilakukan dalam penyajian data dengan teks naratif, tetapi dalam model 

analisis Miles and Huberman penyajian data bukan hanya melalui teks 

naratif tetapi dapat juga dalam bentuk grafik, matrik, network, dan chart, 

oleh karena itu data akan mudah untuk dipahami. Penyajian data pada 

penelitian ini dapat diaplikasikan dalam gambar 3.5.2.1. 
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Gambar 3.5.2.1. Diagram Pohon Klasifikasi Kebutuhan Responden 

 

3.5.3. Conclusion Drawing / Verification 

 

Langkah yang terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan dapat 

berubah jika ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung untuk 

tahap pengumpulan data berikutnya.  

Penarikan kesimpulan dari penelitian ini dengan cara membuat 

beberapa alternatif desain produk scrapbook  dari limbah padat atas dasar 

interprestasi dari pernyataan kebutuhan responden dari kegiatan 

brainstroming, hal ini bertujuan untuk memilih rancangan desain terbaik 

Scrapbook  dari 

limbah padat yang 

menarik   
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dari scrapbook  yang terbuat dari limbah padat tersebut. Beberapa 

alternatif tersebut digambarkan dalam peta morofologi yang dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini : 

Tabel 3.5.3.1. Peta Morfologi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uraian Alternatif 

Model 

scrapbook  

   

Fitur tambahan 

pada scrapbook  

   

Bahan baku     




