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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1   Lokasi dan Objek Penelitian 

Lokasi dan objek pada penelitian ini adalah MAFASARI furniture yang 

berada di Jalan Karangturi Gg 1 no 19 , Lasem (Kabupaten Rembang, Jawa Tengah) 

3.2   Populasi dan Sampel 

 Menurut Sugiyono (2015 : 117) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Adapun populasi dari penelitian ini adalah pemilik MAFASARI furniture yaitu 

Bapak Slamet Raharjo dan seluruh karyawan MAFASARI furniture yang 

berjumlah 7 orang, seluruh karyawan tersebut berada dalam 1 divisi yang sama, 

yaitu pada bagian produksi.  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 

sampling jenuh atau sensus. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila 

semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2015). Adapun yang 

menjadi sampel dalam penelitian ini adalah pemilik MAFASARI furniture dan 7 

orang karyawan beliau.    
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3.3   Jenis dan sumber data 

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah jenis data primer. 

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber data kepada 

pengumpul data (Sugiyono, 2015:193) 

 Data primer yang diperoleh peneliti adalah data yang didapat secara 

langsung dari subjek penelitian, yang merupakan pemilik MAFASARI furniture  

dan 7 orang karyawan beliau.  

Karyawan yang dipilih sebagai responden dalam penelitian ini ada dalam 1 divisi 

yang sama, sehingga memberi peluang bahwa informasi yang akan didapat dari ke-

7 karyawan tersebut tidak jauh berbeda, oleh sebab itu pertanyaan-pertanyaan yang 

akan diberikan oleh peneliti kepada 7 orang karyawan tersebut ada pada indikator-

indikator yang sama, dan tidak memberi pertanyaan mengenai indikator-indikator 

yang tidak diketahui oleh 7 orang karyawan tersebut.  

3.4  Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian 

ini adalah menggunakan metode wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden secara mendalam dan jumlah respondennya 

sedikit atau kecil (Sugiyono, 2015). Proses wawancara dalam penelitian ini 
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dilakukan secara terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti 

tentang informasi apa yang akan diperoleh. Wawancara terstruktur dalam penelitian 

ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan tertulis kepada responden, yaitu 

pemilik MAFASARI furniture dan 7 orang karyawan. 

3.5  Teknik Analisis Data  

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

teknik analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu 

analisis berdasarkan data yang diperoleh, dan kemudian dikembangkan pola 

hubungan tertentu atau menjadi hipotesis, selanjutnya dicarikan data berulang-

ulang sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis tersebut diterima atau ditolak 

(Sugiyono, 2015). 

Berdasarkan hasil dari wawancara yang diperoleh oleh peneliti, maka akan 

dilakukan kajian untuk mengidentifikasi jiwa kewirausahaan pemilik MAFASARI 

furniture. Melalui hasil kajian tersebut, maka akan diketahui apakah pemilik 

MAFASARI furniture memiliki jiwa kewirausahaan yang ada didalam teori 

Meredith atau tidak. 


