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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Objek dan Lokasi penelitian 

Objek dan lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Jogja United 

Adventure yang merupakan jenis usaha yang mendesain dan memproduksi 

kaos. Jogja United Adventure berlokasi di Demakan TR III/365 Tegal Rejo, 

Jogjakarta. 

 

3.2. Populasi dan Sampel 

Populasi (Sugiyono 2010: 215) adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas: subyek atau obyek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. 

Populasi penelitian ini berjumlah 54 orang, yakni Bapak Anang Suryantoro 

selaku pemilik Jogja United Adventure, Ibu Nur (istri) yang mengurus 

keuangan Jogja United Adventure dan 52 karyawan Jogja United Adventure 

yang terdiri dari 4 pramuniaga, 2 gudang, 24 penjahit, 12 tukang sablon, 5 

pengemasan, 4 pemotongan, dan 1 bagian pengepresan. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Apa yang dipelajari dari sampel, kesimpulannya diberlakukan untuk 

populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar 

mewakili. Teknik pengambilan sampel yang dipilih peneliti agar benar-benar 

mewakili populasi adalah dengan menggunakan teknik purposive sampling. 
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Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel dengan 

menetapkan kriteria tertentu.Untuk penelitian ini penetapan sampel 

didasarkan pada karyawan yang telah bekerja minimal 4 tahun, mengenal 

baik karakteristik pemilik usaha atau sering dipercaya oleh pemilik untuk 

melaksanakan tugas-tugas tertentu. Berdasarkan kriteria diatas maka dalam 

penelitian ini yang ditetapkan sebagai sampel adalah Bapak Anang 

Suryantoro sebagai pemilik usaha dan Ibu Nur (istri Bapak Anang) yang 

mengurusi keuangan Jogja United Adventure, 1 Gudang, 2 sablon, 1 

pemotongan, 1 pramuniaga. Sesuai dengan karkteristik yang telah ditetapkan 

diatas maka  karyawan yang dipilih sebagai sampel adalah karyawan yang 

telah bekerja minimal 4 tahun, dan sering dipercaya oleh pemilik usaha untuk 

melakukan tugas-tugas tertentu. 

 

3.3. Jenis Data 

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer, 

yakni data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau 

perseorangan seperti hasil wawancara yang biasa dilakukan oleh peneliti 

(Umar 2001). Sedangkan sumber data didapat dari melakukan wawancara 

kepada pemimmpin dan karyawan Jogja United Adventure. 
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3.4. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan 

wawancara. Menurut (Jogiyanto 2008), wawancara adalah komunikasi dua 

arah untuk mendapatkan data dari responden. Dalam penelitian ini yang 

menjadi responden adalah pihak pemilik yakni Bapak Anang Suryantoro, Ibu 

Nur (istri) bagian keuangan, 1 bagian gudang, 2 sablon, 1 pemotong, 1 

pramuniaga. 

 

3.5. Teknik Analisis Data 

Alat analisis yang dipilih dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan teknik deskriptif  kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh 

subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, 

dan dengan mendeskripsikan melalui kata-kata dan bahasa. Berikut adalah 

tahapan yang akan dilakukan: 

1. Melakukan wawancara dengan pemilik usaha Jogja United Adventure 

Bapak Anang dan 6 karyawan. 

2. Melakukan identifikasi karakteristik leadpreneur: 

a. Live The Vision 

b. Encourage 

c. Arrange 

d. Direction 
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3. Melakukan analisis deskriptif untuk menarik kesimpulan dalam menjawab 

perumusan masalah penelitian. 

NO Keterangan 
Jawaban Karyawan 

Kesimpulan 
1 2 3 dst 

1 Live The Vision      

2 Encourage      

3 Arrange      

4 Direction      

 

Kemudian menarik kesimpulan dengan  mamadukan jawaban pemimpin 

dengan jawaban karyawan. 

 

No Keterangan 
Kesimpulan Kesimpulan 

Keseluruhan Pemimpin Karyawan 

1 Live The Vision    

2 Encourage    

3 Arrange    

4 Direction    

 

4. Setelah melakukan uraian dan analisis sesuai dengan indikator yang akan 

ditarik sesuai dengan indikator dari kesimpulan-kesimpulan yang ada 

apakah pengusaha tersebut memiliki karakteristik Live The vision, 

Encourage, Arrange, dan Direction 

5. Menarik kesimpulan dengan cara merangkum semua jawaban responden 

dengan melihat jawaban sama dan terbanyak. 

 

 

 

 


