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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Obyek dan Lokasi Penelitian  

Obyek penelitian ini adalah inovasi tas bayi. Alasannya adalah tas bayi 

dibawa oleh ibu-ibu yang bepergian bersama bayinya. Oleh karena itu tas 

bayi dinilai lebih pantas untuk dijadikan objek penelitian.  

Lokasi penelitian ini berada di klinik dokter spesialis anak dr. Hapsari 

di jalan Kagok no. 15 Semarang. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal 

yang ingin diinvestigasi (Sekaran, 2006: 121). Populasi dalam penelitian ini 

adalah golongan ibu-ibu yang memiliki bayi dan bermukim di kota 

Semarang. Penentuan populasi untuk penelitian ini didasari oleh sebuah 

alasan dimana golongan ibu-ibu yang memiliki bayi pada umumya membeli 

perlengkapan bayi untuk bayinya.  

Sampel adalah bagian dari populasi. Sampel terdiri atas sejumlah 

anggota yang dipilih dari populasi (Sekaran, 2006: 123). Sampel dalam 

penelitian ini adalah ibu-ibu yang memiliki bayi usia 0-12 bulan, bermukim 

di kota Semarang, merupakan pengunjung di klinik dokter spesialis Anak dr. 

Hapsari Sp. A (K) yang berada di Jalan Kagok no. 15 Semarang, dan bersedia 

menjadi responden. Pemilihan responden dalam penelitian ini dengan 

pertimbangan bahwa ibu-ibu yang membawa bayi di klinik dokter anak dr. 
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Hapsari dapat memberikan jawaban kuesioner penelitian ini dengan tepat. 

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 15 orang. 

Penelitian ini menggunakan teknik sampling purposive sampling. 

Purposive sampling sendiri merupakan teknik pengambilan sampel dengan 

memilih subjek berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh peneliti 

dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang diinginkan (Sekaran, 

2006:136). Tujuan penggunaan teknik sampling purposive sampling dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui ketertarikan responden terhadap ide-

ide, mengetahui tanggapan responden mengenai prototype produk inovasi tas 

bayi, dan mengetahui jawaban responden mengenai tempat dimana responden 

mencari produk tas bayi. Oleh sebab itu, dibutuhkan sampel dengan kriteria 

sebagai berikut: ibu-ibu yang memiliki bayi usia 0-12 bulan, bermukim di 

kota Semarang, merupakan pengunjung di klinik dokter spesialis Anak dr. 

Hapsari Sp. A (K), dan bersedia menjadi responden. 

3.3 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data 

primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber 

asli (Indriantoro, 2009:147). Data primer dalam penelitian ini adalah data 

yang berisi ide-ide beserta frekuensinya, dimana data tersebut diperoleh 

dengan cara brainstorming. Data primer lain yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data peluang internal yang diperoleh melalui wawancara 

tidak terstruktur. Kemudian data peluang eksternal, data uji prototype 
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product, dan data mengenai tempat dimana responden mencari produk tas 

bayi diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada responden. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data khususnya data primer dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan metode:      

a. Brainstorming  

Brainstorming dapat didefinisikan sebagai metode yang efektif untuk 

memunculkan berbagai ide tentang suatu masalah dalam waktu yang 

terbatas melalui peran serta para partisipan secara spontan (Hisrich, dkk 

(2008) dalam Harianti dan Margaretha (2014). Dalam penelitian ini, 

brainstorming akan dilakukan bersama 3 orang ibu yang memiliki bayi 

usia 0-12 bulan dimana  ibu-ibu tersebut merupakan pengunjung klinik 

dokter spesialis Anak dr. Hapsari Sp. A (K). 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang 

digunakan untuk memperoleh informasi mengenai isu yang diteliti (Uma 

Sekaran, 2006:67). Penelitian ini menggunakan wawancara tidak 

terstruktur, dimana hal tersebut akan dilakukan bersama dengan 

pramuniaga toko yang menjual bahan baku yang dibutuhkan serta 

penjahit yang berada di kota Semarang. Wawancara tidak terstruktur ini 

dilakukan untuk memperoleh data peluang internal seperti : ketersediaan 

bahan baku, biaya bahan baku, serta kemampuan untuk mewujudkan ide.  
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c. Kuesioner      

Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan 

sebelumnya dan akan dijawab oleh responden (Sekaran, 2006:82). 

Kuesioner penelitian ini dibagikan ke sampel dengan jumlah sampel 15 

orang yang memiliki kriteria sebagai berikut: golongan ibu-ibu yang 

memiliki bayi usia 0-12 bulan, bermukim di kota Semarang, merupakan 

pengunjung di klinik dokter spesialis Anak dr. Hapsari Sp. A (K) yang 

berada di Jalan Kagok no. 15 Semarang, dan bersedia menjadi responden. 

Kuesioner ini bertujuan untuk mengumpulkan data sebagai berikut: 

1) Tanggapan responden mengenai tas bayi.   

2) Tanggapan responden mengenai inovasi tas bayi. 

3) Ketertarikan responden terhadap ide. 

4) Tanggapan responden terhadap prototype. 

5) Jawaban responden mengenai tempat dimana responden mencari 

produk tas bayi. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif kualitatif. Analisis data deskriptif kualitatif ini digunakan untuk 

mengetahui proses inovasi tas bayi. Langkah-langkah yang dilakukan adalah 

sebagai berikut: 
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a. Idea Generation  

Melakukan penggalian ide dengan cara brainstorming bersama ibu-ibu 

yang memiliki bayi usia 0-12 bulan dimana  ibu-ibu tersebut merupakan 

pengunjung klinik dokter spesialis Anak dr. Hapsari Sp. A (K), dimana 

langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:  

a) Mengumpulkan peserta brainstorming. 

b) Memberikan pengantar kepada pesera brainstorming. 

c) Peserta brainstorming memunculkan ide-ide.  

d) Mencatat ide-ide yang muncul. 

e) Melakukan distribusi frekuensi. 

f) Memberikan peringkat pada ide, dimulai dari ide yang 

memiliki frekuensi tertinggi hingga terendah.  

g) Memilih ide. 

b. Opportunity Recognition  

1. Mengidentifikasi kapabilitas eksternal (peluang pasar) melalui 

kuesioner yang dibagikan kepada responden. Langkah-langkahnya 

adalah sebagai berikut: 

a) Membagikan kuesioner opportunity recognition kepada 

responden. 

b) Menyajikan jawaban responden yang diperoleh dari kuesioner 

opportunity recognition. 

c) Mendata jawaban responden dengan membuat distribusi 

frekuensi. 
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2. Mengidentifikasi kapabilitas internal (ketersediaan bahan baku, 

keterjangkauan biaya bahan baku, dan kemampuan teknik) untuk 

menciptakan inovasi tas bayi dengan model alas waterproof menyatu 

dibagian tas. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

a) Mendatangi toko yang menjual bahan baku yang dibutuhkan. 

b) Melakukan wawancara tidak terstruktur dengan pramuniaga 

toko terkait dengan ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan 

serta biaya bahan baku. 

c) Melakukan pencatatan terhadap hasil wawancara dengan 

pramuniaga toko. 

d) Setelah mengumpulkan data mengenai ketersediaan bahan 

baku serta biaya bahan baku, langkah selanjutnya adalah 

mendatangi penjahit. 

e) Melakukan wawancara tidak terstruktur dengan penjahit terkait 

dengan kemampuannya dalam mewujudkan ide.  

f) Melakukan pencatatan terhadap hasil wawancara dengan 

penjahit. 

3. Mendapatkan kriteria-kriteria yang akan digunakan untuk evaluasi. 

c. Idea Evaluation 

1. Memaparkan ide-ide dan kriteria-kriteria yang didapat dengan 

membuat tabel. 

2. Menyelaraskan ide dengan kriteria-kriteria. 
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3. Memilih ide yang selaras dengan kriteria-kriteria (ide yang terpilih 

akan dilanjutkan ke tahap development). 

 

d. Development 

Mengembangkan ide hingga menjadi produk jadi dengan langkah sebagai 

berikut: 

1. Pembuatan design awal produk 

Membuat design awal dari ide yang lolos ke tahap ini. 

2. Pembuatan prototype  

Membuat prototype tas bayi sesuai design awal. 

3. Uji prototype product  

Mengujikan prototype yang sudah dibuat kepada responden. 

Tujuannya adalah untuk melihat tanggapan responden terhadap 

prototype tas bayi. Langkah-langkahnya sebagai berikut: 

a)    Melihatkan prototype kepada responden. 

b)    Membagikan kuesioner kepada responden. 

c)    Mengumpulkan kuesioner yang sudah terisi. 

d) Mendata jawaban responden dengan membuat distribusi 

frekuensi. 

e)  Melihat hasil uji prototype product melalui data jawaban 

responden yang sudah disertai dengan distribusi frekuensi.  

4. Jika hasil uji prototype product baik maka tidak perlu dilakukan 

perbaikan terhadap prototype. 
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e. Commercialization  

Rencana untuk mengkomersialisasikan produk inovasi tas bayi adalah 

dengan cara memasarkan secara online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


