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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Obyek dan lokasi 

 Obyek dalam penelitian ini adalah Batik Aster yang berlokasi di Jalan 

Cilosari dalam 2 RT 05 RW 07 Kelurahan Kemijen Semarang Timur. 

3.2 Subjek Penelitian 

 Subjek Penelitian pada penelitian ini yaitu pemilik dari UMKM Batik 

Aster yaitu Ibu Ester. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

 Jenis dan sumber data yang didapatkan termasuk ke dalam data primer. 

Data primer merupakan data yang didapat dari responden melalui kuesioner, 

kelompok fokus, panel dan juga data wawancara peneliti dengan nara sumber. 

Dalam penelitian ini hal yang dilakukan untuk memperoleh data yaitu dengan 

melakukan wawancara dengan pemilik dari usaha Batik Aster. Data yang 

diperoleh dari data primer ini harus diolah lagi.  

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan sumber data dilakukan dengan wawancara. Wawancara 

merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan 

dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung 
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informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Dalam wawancara, pertanyaan 

dan jawaban diberikan dan dilakukan secara lisan. Biasanya komunikasi ini 

dilakukan dengan berhadap-hadapan, tetapi bias juga dilakukan melalui telepon. 

Wawancara merupakan alat yang ampuh untuk mengungkapkan kenyataan 

hidup, apa yang dipikirkan atau dirasakan orang tentang berbagai aspek 

kehidupan. Melalui tanya jawab kita dapat memasuki alam pikiran orang lain, 

sehingga kita peroleh gambaran tentang dunia mereka. Sehingga wawancara dapat 

berfungsi deskriptif yaitu melukiskan dunia kenyataan seperti dialami oleh orang 

lain. Selain deskriptif, wawancara dapat berfungsi eksploratif, yakni bila masalah 

yang kita hadapi masih samar-samar bagi kita karena belum pernah diselidiki 

secara mendalam oleh orang lain. Wawancara ini dilakukan kepada Ibu Esther 

selaku pemilik usaha Batik Aster untuk mengetahui mengenai kondisi 

pekerjaanya. 

 Pada umumnya wawancara dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu 

berstruktur dan tidak berstruktur. Wawancara berstruktur berarti pertanyaan telah 

dipersiapkan terlebih dahulu dan sudah ditulis terlebih dahulu. Pewawancara 

dapat menggunakan daftar pertanyaan tersebut saat sedang melakukan 

wawancara. Pewawancara juga harus dapat dengan cepat menangkap maksud 

orang dan cepat dalam bereaksi terhadap pernyataan yang diberikan responden 

untuk mendapat keterangan yang lebih mendalam. 

Dalam wawancara tidak berstruktur pertanyaan tidak dipersiapkan terlebih 

dahulu. Pewawancara hanya menghadapi suatu masalah secara umum. 



30 
 

Pewawancara boleh menanyakan apapun apa saja yang dianggapnya perlu dalam 

situasi wawancara. Pertanyaan tidak diajukan dengan suatu urutan. Dalam hal ini 

ada baiknya pewawancara telah mencatat hal-hal pokok yang akan ditanyakan 

sesuai dengan tujuan wawancara. 

3.5 Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. 

Metode deskripsi kualitatif merupakan suatu prosedur yang menggunakan unsur 

deskriptif yang dapat melukiskan dunia kenyataan seperti yang dialami oleh orang 

lain. Sedangkan pendekatan kualitatif merupakan suatu cara kerja penelitian yang 

menekankan pada aspek pendalaman data demi mendapatkan kualitas dari hasil 

suatu penelitian. 

Langkah-langkah yang diambil dalam menganalisa data penelitian ini 

adalah : 

1. Melakukan wawancara dengan pemilik mengenai pengalamannya 

dalam pengambilan keputusan kreatif yang telah dilakukan. 

Pengalaman yang digunakan minimal berjumlah tiga. Hal tersebut 

dikarenakan semakin banyak pengalaman yang didapat maka 

pengalaman-pengalaman tersebut bisa dibandingkan satu dengan yang 

lainnya untuk mendapatkan hasil mengenai proses pengambilan 

keputusan kreatif yang telah dilakukan. 

2. Mengolah data yang telah didapat untuk dimasukkan kedalam kolom-

kolom kategori untuk di analisisa. 
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3. Analisa dilakukan  dengan mencocokkan tiap-tiap bagian pengalaman 

yang sudah terbagi kedalam kolom-kolom dengan teori yang sudah 

dikemukakan dalam tiap tahapnya. 

4. Penarikan kesimpulan berdasarkan analisa yang telah dilakukan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


