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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

 

3.1 Obyek Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah pemilik ElisabethMax yang beralamat di 

Jalan Bukit Emerald blok A6 – 138B, Semarang.  

 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 

2012:117). 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono 2012:118). Karena kesimpulan dari sampel 

dapat diberlakukan bagi populasi maka sampel diharuskan bersifat 

representatif (mewakili). Adapun populasi dari penelitian ini adalah 

pemilik ElisabethMaxyaitu ibu Vienna Arrienda Wibowo dan karyawan 

yang sudah lama bekerja selama lebih dari 3 tahun (dibagian divisi yang 

sama yaitu produksi). 
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3.3 Teknik Pengambilan Sampel 

Dalam penelitian ini digunakan teknik sampling yang digunakan 

adalah purposive sampling. Menurut Sugiyono (2012:124), purposive 

sampling merupakan teknik pengambilan sampel namun dengan 

menggunakan syarat atau pertimbangan tertentu. Adapun pertimbangan 

atau syarat yang diperlukan adalah : 

1. 1 pemilik usaha, dan  

2. 3 orang karyawan dari 5 orang karyawan yang telah bekerja minimal 

selama 3 tahun pada ElisabethMax.  

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. 

Data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari sumber 

data kepada pengumpul data (Sugiyono 2012:193). Data primer yang 

diperoleh didapat dari pemilik usaha ElisabethMax dan 3 orang karyawan. 

Karyawan yang dipilih sebagai responden dalam penelitian ini ada 

dalam satu divisi yang sama, sehingga informasi yang akan didapatkan 

peneliti tidak jauh berbeda. Oleh karena itu, pertanyaan yang akan 

diberikan ada pada indikator-indikator yang sama dan tidak memberikan 

pertanyaan mengenai indikator-indikator yang tidak diketahui 3 orang 

karyawan tersebut.  
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3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan atau 

pernyataan tertulis yang telah disusun kepada responden untuk dijawabnya 

(Sugiyono 2012:199). Data kualitatif yang diperoleh melalui kuesioner 

kemudian diolah secara kuantitatif menggunakan skala likert. 

 

3.6 Skala Pengukuran Data  

Menurut Sugiyono (2012:133) skala pengukuran merupakan 

kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang 

pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut 

bila digunakan dalam pengukuran menghasilkan data kuantitatif. 

Data dalam penelitian ini perlu diuji secara kuantitatif. Oleh karena itu 

jawaban kualitatif dari kuesioner perlu dikuantitatifkan terlebih dahulu 

dengan menggunakan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial (varibel penelitian).  

Pemberian skor untuk tiap kategori jawaban adalah sebagai berikut : 

a. Sangat Setuju (SS)    dengan skor 5 

b. Setuju (S)      dengan skor 4 

c. Netral (N)     dengan skor 3 
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d. Tidak Setuju (TS)    dengan skor 2 

e. Sangat Tidak Setuju (STS)  dengan skor 1 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif adalah analisis statistik 

yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan 

atau menggambarkan sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono 

2012:207).  

Data yang diperoleh akan diidentifikasikan dengan teori Geoffrey G. 

Meredith terhadap pengusaha handmade ElisabethMax. Langkah-langkah 

teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Melakukan penyebaran kuesioner kepada 1 pemilik dan 3 orang 

karyawan. 

2. Menentukan kategori variabel 

Dalam menentukan kategori variabel, dalam teknik analisis deskriptif 

alat ukur yang digunakan adalah rentang skala. Rentang skala dapat di 

ukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

  Rs = n (nilai terbesar – nilai terkecil) 

         m  
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  Rs pemilik = 1 (5 – 1) =   2 

                2 

Keterangan : 

Rs = rentang skala 

  n = jumlah responden 

  5 = skala tertinggi 

  1 = skala terendah  

  m = skala kategori (tinggi/rendah)  

Tabel 3.1 Rentang Skala Kategori Penilaian 

Rentang 

Skala 

Percaya  

Diri 

Berorientasi 

pada tugas 

dan hasil 

Pengambil 

Risiko 

Kepemimpinan Keorisinilan Berorientasi 

ke masa 

depan 

1,00 – 3,00 Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah 

3,01 – 5,00 Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi 
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3. Menentukan jiwa kewirausahaan pemilik handmade ElisabethMax. 

Contoh tabel jawaban responden : 

Tabel 3.2 Tabulasi Tanggapan Responden untuk Pemilik 

1. Percaya Diri  

Pertanyaan SS S N TS STS Total 

Score  

Keterangan 

1. Saya yakin atas 

kemampuan yang 

dimiliki untuk membuat 

produk handmade. 

       

2. Saya memiliki sifat 

ketidaktergantungan 

pada orang lain dalam 

setiap pengambilan 

keputusan. 

       

3. Saya menjalankan 

usahanya cenderung 

bersifat individu 

(bersifat mandiri) dalam 

hal mengawasi dan 

mengorganisasikan 

proses produksi produk 

handmade-nya 

       

4. Saya optimis usaha 

saya dapat berkembang 

dan berhasil serta 

diterima oleh konsumen.  

       

Rata – rata score   
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Tabel 3.3 Contoh tabulasi tanggapan untuk karyawan 

1. Percaya Diri  SS S N TS STS Total 

Score 

Rata-

rata 

Keterangan 

F S F S F S F S F S 

Pemilik yakin atas 

kemampuannya untuk 

membuat produk 

handmade.  

             

Pemilik memiliki sifat 

ketidaktergantungan 

pada orang lain dalam 

setiap pengambilan 

keputusan. 

             

Pemilik menjalankan 

usahanya cenderung 

bersifat individu 

(bersifat mandiri) dalam 

hal mengawasi dan 

mengorganisasikan 

proses produksi produk 

handmade-nya 

             

Pemilik optimis 

usahanya dapat 

berkembang dan 

berhasil serta diterima 

oleh konsumen 

             

Rata – rata score   

 

 

 

 

 


