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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Objek Penelitian 

  Penelitian ini dilakukan pada PT. Abadi Nawatama yang berlokasi di 

Jalan Bubaan 17A, kota semarang 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2012). Populasi dalam penelitian ini adalah 1 orang pemilik dan 18 orang 

karyawan. Menurut Sugiyono (2012) Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

  

3.3 Teknik Sampling 

  Teknik pengambilan sample menggunakan teknik purposive 

sampling. Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012). Sample yang di gunakan adalah 1 

orang pemilik, 3 orang anggota keluarga (anak dan saudara kandung), dan 2 

orang karyawan tetap yang telah bekerja lebih dari 5 tahun sehingga telah 

mengenal perusahaan dengan baik. 
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3.4 Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data yang digunakan adalah data primer merupakan yang 

didapat sumber pertama, misal dari individu atau perseorangan. Dan ini bisa 

berwujud hasil wawancara, pengisian kuisioner atau bukti transaksi seperti 

tanda bukti pembelian barang dan karcis parkir (Husein, 2002). Sumber data 

pada penelitian ini berasal dari responden penelitian, yaitu pemilik anggota 

keluarga, dan karyawan tetap PT. Abadi Nawatama. 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

melalui wawancara yang berpedoman pada kuesioner. 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 

yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit. (Sugiyono, 2012). 

Selain menggunakan metode wawancara peneliti juga akan menggunakan 

metode pengumpulan data kuesioner yang akan diberikan kepada pemilik 

PT. Abadi Nawatama dan pegawai. Menurut Sugiyono (2012) kuesioner 

merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya. 
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3.6 Skala Pengukuran Data 

 Skala pengukuran merupakan suatu kesepakatan yang digunakan 

sebagai acuan untuk menentukan interval yang ada dalam alat ukur, 

sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan 

menghasilkan data kuantitatif (Sugiyono, 2012). 

 Dalam penelitian ini, skala pengukuran data yang digunakan adalah 

skala likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan 

presepsi seseorang atau sekelompok orang tentang sosial. Dalam penelitian, 

fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang 

selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Dengan skala Likert, maka 

variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian 

indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item 

instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pernyataan (Sugiyono, 2012).  

Jawaban skala Likert memiliki gradasi dari sangat positif hingga sangat 

negatif. Untuk itu penelitian ini skor yang diberikan untuk setiap kategori 

jawaban adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.1. Skala Likert 

Penelitian Jawaban Skor/ Nilai jawaban 

Sangat setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Netral (N) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

analisis deskriptif kualitatif. Menurut Umar (2001), dalam Viliana Hanandy 

Putri (2016), analisis deskripsi kualitatif yaitu teknik analisis yang 

digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa 

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 

generalisasi dengan menggunakan bahasa verbal dan tidak menggunakan 

angka. Dalam penelitian ini analisis deskriptif menggunakan rentang skala. 

cara menghitung rentang skala adalah sebagai berikut : 
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a. Rumus menghitung rentang skala 

  Nilai terbesar – nilai terkecil 

                      Kategori jawaban 

5 - 1 

  2 

   4 

     2 

    2 

b. Kategori penilaian 

Tabel 3.2 Kategori penilaian 

Rentang 

Skala 

Dukungan 

keluarga 

Jaringan 

sosial 

Motivasi 

internal 

Teknologi 

informasi dan 

komunikasi 

1,00 – 3,00 Rendah  Rendah Rendah 

 

Rendah 

 

3,01 – 5,00 Tinggi  Tinggi   Tinggi  Tinggi  

 

Berikut adalah langkah-langkah untuk mendapat kategori penilaian: 

1. Membuat tabel tabulasi berdasarkan jawaban dari 

kuesioner.  

2. Menghitung frekuensi berdasarkan jawaban dari responden. 

3. Menghitung skor dengan menggunakan rumus rentang 

skala. 

4. Menarik kesimpulan  

RS= 

RS= 

RS= 

RS= 



24 

 

Tabel 3.3 Contoh tabulasi tanggapan dukungan keluarga 

Kuisioner SS S N TS STS Total 

Score 

Ket 

  F S F S F S F S F S 

Anggota keluarga 

memberikan informasi 

terbaru kelengapan 

varian barang 

            

Anggota keluarga 

memberikan saran 

untuk memajukan usaha 

            

Anggota keluarga 

berperan aktif dalam 

operasional usaha 

            

Rata-rata             

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

Tabel 3.4 Contoh hasil perhitungan tanggapan responden atas variabel dukungan 

keluarga 

No Keterangan Ratas-Rata 

Skor 

Anggota 

Keluarga 

Rata-Rata 

Skor 

Karyawan 

Rata-rata 

skor 

1 Anggota keluarga 

memberikan informasi 

terbaru mengenai 

kelengkapan varian 

barang 

   

2 Anggota keluarga 

memberikan saran 

untuk memajukan usaha 

   

3 Anggota keluarga 

berperan aktif dalam 

operasional usaha 

   

 

 

 

 


