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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Lokasi dan Obyek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di perusahaan Anugerah Agung Furniture yang 

berlokasi di Jalan Taman Siswa no. 37 RT 03 RW 03, Kecamatan Tahunan, 

Kabupaten Jepara. 

Penulis memilih perusahaan Anugerah Agung Furniture sebagai obyek 

penelitian karena perusahaan Anugerah Agung Furniture merupakan salah satu 

perusahaan home industry yang bergerak di bidang meubel dan terkenal di kota 

Jepara. 

3.2. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010:115). Populasi dalam 

penelitian ini yaitu pemilik dan seluruh karyawan yang berinteraksi dengan 

pemilik sebanyak 13 orang, diantaranya terdiri dari 1 staf administrasi, 1 staf 

operasional, 1 staf keuangan, 3 karyawan pengejokan, 3 karyawan servis atau 

tukang kayu, 3 karyawan packing 

Sampel adalah bagian dari jumlah karakterisitik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2010). Teknik yang digunakan adalah pengambilan 

sampel bertujuan (purposive sampling), yaitu sampel yang telah memenuhi 

kriteria tertentu (Sekaran, 2011:136). Kriteria dari pengambilan sampel untuk 
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penelitian ini adalah mereka yang sering berkomunikasi secara langsung kepada 

pemilik terkait dengan segi operasional usaha Anugerah Agung Furniture dan 

minimal masa kerja >5 tahun, sehingga mengerti secara detail bagaimana 

karakterisitik dari pemilik saat menjalankan pekerjaannya. Dengan demikian 

sampel dalam penelitian ini berjumlah 4 orang, yang terdiri dari pemilik (Bapak 

Ali Mashuri), 1 staf administrasi, 1 staf operasional, 1 staf keuangan 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer.  

Menurut Sekaran (2011), data primer mengacu pada informasi yang diperoleh 

dari tangan pertama oleh peneliti. Tangan pertama berupa responden individu 

atau kelompok yang khusus ditentukan oleh peneliti. 

Dalam penelitian ini sumber data dibagi menjadi dua, yaitu sumber data 

utama dan sumber data lainnya. Sumber data utama diperoleh dari informan 

yang memiliki keterkaitan langsung dalam objek penelitian, sumber data utama 

dari penelitian ini adalah Bapak Ali Mashuri (pemilik). Sedangkan sumber data 

lainnya adalah sumber data yang digunakan untuk melengkapi data yang sudah 

diperoleh sebelumnya dari sumber data utama. Dalam hal ini sumber data 

lainnya adalah 1 staff administrasi, 1 staff operasional, 1 staff keuangan. 

3.4. Teknik Pengambilan Data 

Teknik pengambilan data yang digunakan untuk memperoleh data yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini adalah kuesioneryang merupakan daftar 

pertanyaan yang harus dijawab atau daftar isian yang harus diisi oleh 
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respondendan wawancara  (Sugiyono, 2010:225). Pada penelitian ini 

menggunakan kuesioner yang harus diisi oleh responden yang digunakan untuk 

mengukurkarakteristik kewirausahaan pada pemilik usaha Anugerah Agung 

Furniture 

Pertanyaan yang disajikan dalam kuesioner berupa pertanyaan tertutup dan 

pertanyaan terbuka. Pertanyaan tertutup dibuat dengan menggunakan skala 

ordinal, untuk memperoleh data yang jika diolah menunjukkan tingkat persepsi 

responden tentang variabel yang diukur. Sedangkan pertanyaan terbuka 

diperlukan untuk mendukung secara kualitatif dari data kuantitatif yang 

diperoleh dan akhirnya dapat digunakan sebagai implikasi manajerial. 

Pertanyaan tertutup yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk menjawabnya (Sugiyono, 2010: 199). Dalam penelitian ini peneliti 

memberi informasi terkait daftar pernyataan kepada 4 responden yaitu 1 pemilik 

dan 3 karyawan Anugerah Agung Furniture yang menjadi sampel untuk 

diisi.Data dalam penelitin ini perlu diuji kuantitatif, oleh karenanya jawaban 

kualitatif yang didapatkan dari kuesioner perlu dikuantitatifkan terlebih dahulu 

dengan menggunakan skala Likert. Adapun pengukuran data pertanyaan tertutup 

ini menggunakan metode pengukuran Skala Likert, yaitu: 

1. Jawaban SS (Sangat Setuju)  diberi skor 5 

2. Jawaban S (Setuju)   diberi skor 4 

3. Jawaban N (Netral)   diberi skor 3 

4. Jawaban TS (Tidak Setuju)  diberi skor 2 
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5. Jawaban STS (Sangat Tidak Setuju) diberi skor 1 

3.5. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah analisis kualitatif. 

Analisis data kualitatif deskriptif menurut Sugiyono (2010: 147) adalah analisis 

statistic yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan 

atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa 

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. 

Adapun langkah-langkah teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Melakukan skoring 

2. Membuat tabel tabulasi data berdasarkan jawaban responden 

3. Menghitung frekuensi jawaban yang diperoleh dari jumlah responden 

yang menjawab pada masing-masing jawaban. 

4. Mengalikan frekuensi dengan skor yang dimiliki sesuai jawaban 

kuesioner. 

5. Menjumlahkan semua skor yang telah dikalikan oleh frekuensi 

sehingga menghasilkan total skor yang nantinya dirata-rata untuk 

mengetahui total skor 

6. Membuat rentang interval 

Dalam menentukan kategori variabel, analisis deskriptif menggunakan 

rentang skala yang diperoleh dengan cara pengurangan nilai terbesar 

dengan nilai terkecil dan selanjutnya dibagi dengan skor katagori jawaban 

(Sugiyono, 2010). 
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Berikut rumus menghitung rentang skala: 

RS =  
(𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟−𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙)

𝑚
 

RS = 
(5−1)

3
 = 1,33 

Keterangan: 

5 : skala tertinggi 

1 : skala terendah 

m : skala katagori (tinggi/sedang/rendah) 

Berdasarkan panjang kelas interval di atas, maka disusun kategori 

sebagai berikut:  

1,00 – 2,33 = Rendah 

2,34 – 3,66 = Sedang 

3,67 – 5,00   = Tinggi 

Rentang skala Pemilik Usaha 

Rentang 

Skala 

Percaya 

diri 

Berorientasi 

pada tugas 

dan hasil  

Berani 

mengambil 

risiko 

Kepemimpinan Keorisinali

tasan 

Berorientasi 

pada masa 

depan 

1,00-2,33 Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah 

2,34-3,66 Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang 

3,67-5,00 Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi 
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Rentang skala karyawan: 

RS = 
(𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟−𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙)

𝑚
 

RS = 
(5−1)

3
 = 1,33 

Rentang 

Skala 

Percaya 

diri 

Berorientasi 

pada tugas 

dan hasil  

Berani 

mengambil 

risiko 

Kepemimpinan Keorisinali

tasan 

Berorientasi 

pada masa 

depan 

1,00-2,33 Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah 

2,34-3,66 Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang 

3,67-5,00 Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi 

 

Contoh Tabulasi tanggapan responden untuk Pemilik: 

Percaya diri 
SS S N TS STS 

Total Ket 
F 5 F 4 F 3 F 2 F 1 

Yakin pada 

kemampuan dan 

keterampilan yang 

dimiliki untuk 

membuat jenis produk 

meubel baru yang 

membutuhkan 

kreatifitas tinggi 

            

Dalam pengambilan 

keputusan, tidak 

bergantung pada orang 
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lain 

Dalam 

mengorganisasikan 

karyawan, mampu 

memberikan 

pengarahan dan 

mengawasi jalannya 

bisnis 

            

Rata – rata            Rata – rata  

 

  


