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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan obyek penelitian 

 

Pada penelitian ini penulis mengambil obyek penelitian pengusaha di 

bidang  kaca dan alumunium yang bernama Mahkota Glass, usaha tersebut 

berlokasi di Jalan Sunan Kalijaga, No. 72 A,  Batokan, Klaten Utara, Klaten, Jawa 

Tengah. 

Alasan peneliti memilih obyek Mahkota Glass untuk dijadikan obyek 

penelitian adalah bapak Aang Harmoko  telah merintis dan dapat 

mempertahankan usaha ini selama 14 tahun dengan segala perkembangannya 

hingga saat ini masih berjalan dan semakin berkembang dengan memiliki cabang 

lebih dari satu dan menambah jumlah karyawan, sehingga menarik keinginan 

penulis untuk meneliti karakteristik wirausaha  beliau sebagai pelaku usaha. 

 

3.2 Populasi, sampel dan teknik sampling 

 

3.2.1.  Populasi  

 

Populasi merupakan objek atau subjek yang memenuhi kriteria 

tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti untuk selanjutnya digunakan 

riset penelitian (Priadana dan Muis, 2009).  
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Dalam penelitian ini elemen populasinya adalah Bapak Aang 

Harmoko sebagai pelaku usaha Mahkota Glass dan  karyawan Mahkota 

Glass yang minimal sudah berkerja selama 7 tahun dan lebih sering 

mengikuti rapat internal dengan maksut  mereka yang lebih mengerti 

secara detail dan sering berkomunikasi pada pemilik usaha yaitu Bapak 

Aang Harmoko dalam usaha bidang kaca dan aluminium, sehingga 

mereka mengerti betul akan karakteristik dari pemilik usaha saat 

menjalankan usahanya populasi tersebut berjumlah 4 terdiri dari pemilik 

dan karyawan yaitu 2 Sekertaris, 1 Staff operasional. 

 

3.2.2. Sampel 

 

Sampel secara sederhana diartikan sebagai meneliti sebagian dari 

elemen-elemen populasi. Artinya, sampel adalah sebagian dari populasi 

untuk mewakili seluruh populasi (Priadana dan Muis, 2009). Teknik yang 

digunakan adalah purposive sampling, Menurut Margono (2004:128) 

dalam (Dahlan, 2014) adalah  pemilihan sekelompok subjek dalam 

purposive sampling  didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang 

mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang 

sudah  diketahui sebelumnya yang terdiri dari pemilik usaha, 2 sekertaris 

dan 1 Kepala Operasional lalu menggunkanan sampling jenuh atau sering 

disebut dengan sensus menurut Sugiyono (2001:61) dalam (Dahlan, 

2014) yaitu teknik penentuan sampel yang menggunakan semua populasi 
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untuk dijadikan sampel.  Dengan demikian sampel dalam penelitian 

berjumlah 4 orang terdiri dari pemilik usaha, 2 sekertaris dan 1 Kepala 

Operasional. 

 

3.3 Metode Pengumpulan data 

 

3.3.1 Jenis dan sumber data 

 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer. 

Data primer merupakan sumber-sumber informasi yang dikumpulkan 

peneliti langsung dari sumbernya yang berupa responden individu atau 

kelompok yang khusus ditentukan oleh peneliti. Dalam hal ini, peneliti 

yang bertindak sebagai pengumpul data (Nazir, 2013).  

Dalam penelitian ini data diperoleh secara langsung dari usaha 

Mahkota Glass untuk mengetahui bagaimana identifikasi karakteristik 

menurut teori Geoffrey Meredith dengan memberikan daftar 

pertanyaan yang dapat langsung dijawab oleh responden. Dalam 

penelitian ini sumber di dapat dari pemilik dan karyawan Mahkota 

Glass. 
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3.3.2 Metode pengumpulan data 

 

Metode pengumpulan data yang akan digunakan pada 

penelitian ini adalah wawancara.  Metode  wawancara adalah proses 

untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab sambil 

bertatap muka antara penanya dan penjawab dengan menggunakan alat 

yang di namakan interview guide ( panduan wawancara ) (Nazir, 

2013).  

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang terkait dengan penelitian untuk memperoleh data dan 

informasi yaitu pemilik usaha dan 3 karyawan Mahkota Glass. 

 

3.4 Teknik analisis data 

 

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis 

deskriptif. Analisis secara deskriptif merupakan  metode analisis  yang  

memuat gambaran atau uraian mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antar fenomena yang akan diselidiki untuk menarik kesimpulan 

dari data-data yang digunakan dalam penelitian (Nazir, 2013).  

Analisis diskriptif ini digunakan untuk mengetahui identifikasi 

kesesuaiannya dengan enam  karakteristik pengusaha pada Mahkota Glass 

sesuai dengan teori Geoffrey Meredith. Berikut adalah alangkah-langkahnya: 
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1. Melakukan pengambilan data dengan metode wawancara kepada  

pemilik Mahkota Glass dan karyawannya. Dalam hal ini wawancara 

dilakukan kepada pemilik usaha Mahkota Glass beserta 2 sekertaris dan 

1 Kepala Operasional, dengan pertanyaan dari variable yang berdasarkan 

teori karakteristik wirausaha menurut Geoffrey G. Meredith (2000) 

2. Menganalisis data yang diperoleh dari kriteria kewirausahaan menurut 

Geoffrey G. Meredith. Data-data yang diperoleh dari jawaban 

wawancara akan dianalisis lebih lanjut dengan menyesuaikan antara 

jawaban wawancara kepada pemilik dengan wawancara kepada 

karyawan. Berikut adalah contoh tabel jawaban wawancara : 

  

Tabel 3. 1 Presepsi jawaban pemilik usaha menurut teori Geoffrey G. 

Meredith 

No. Uraian Pemilik Usaha 

1. Percaya diri 

a.  Yakin dan percaya terhadap setiap 

metode serta pelaksana pekerjaan kaca 

bevel, patri, selep dan partisi 

alumunium 

 

b. Mampu memotivasi diri sendiri dan 

karyawan dalam mengerjakan kaca dan 

alumunium dengan detail yang beresiko 

tinggi terhadap produk (pecah, retak, 

lubang, dll) 

 

c. Mandiri dalam mengambil keputusan 

ketika mengerjakan setiap tahap 
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pekerjaan bevel, patri, selep dan partisi 

alumunium. 

   

2. Berorientasi pada tugas dan hasil 

a. Keinginan untuk mengembangkan alat 

contohnya pemotong kaca, grenda, bur, 

gergaji alumunium untuk mampu 

mengerjakan setiap tahap pekerjaan 

dengan cepat sehingga mampu lebih 

unggul dalam semua pasar industri yang 

sama 

 

b. Mencoba berinovasi terhadap proses 

pekerjaan produk kaca dan alumunium 
 

c. Bertekad keras dalam menyelesaikan 

pekerjaan produk kaca dan alumunium 

sebelum target yang ditentukan 

 

3. Pengambil risiko 

a.  Berani mengambil tantangan dalam 

menerima pesanan dari konsumen yang 

belum pernah di produksi sebelumnya 

 

b. Berani mengerjakan produk kaca dan 

alumunium serta pemasangan dengan 

waktu yang kurang dari standart waktu 

pengerjaan 

 

c. Berani mengambil pesanan besar dari 

konsumen yang tidak seperti biasanya 
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4. Kepemimpinan 

a. Mampu membimbing dan mengarahkan 

karyawan yang belum berpengalaman 

dalam pekerjaan produk kaca patri, 

bevel, selep dan partisi alumunium 

hingga tahap akhir 

 

b. Mampu mengkomunikasikan karyawan 

dalam pengendalian mutu ; kaca yang 

tidak cacat,  biaya ; biaya yang tidak 

terlalu besar, waktu; waktu yang dibuat 

sesuai jadwal kerja 

 

c. Terbuka dalam diskusi ataupun dalam 

pengerjaan pekerjaan kaca dan 

alumunium 

 

5. Keorisinilan 

a. Mampu membuat  konsep produk kaca 

dan alumunium baru dari yang sudah 

ada dan selalu ingin berbeda dari yang 

lain yang mampu dikerjakan dan 

dikembangkan 

 

b. Memiliki ciri khas warna yang lebih 

mengkilap dan terang dalam setiap 

produk kaca dan alumunium yang dapat 

diingat oleh konsumen 

 

c. Mudah menyesuaikan dengan teknologi 

Mudah menyesuaikan dengan teknologi 

baru contohnya penggunaan alat yang 

dikombinasikan menggunakan 

komputer  dalam pekerjaan kaca dan 

alumunium yang lebih modern serta 
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permintaan yang beragam  

6. Berorientasi pada tugas dan hasil 

a. Selalu memikirkan konsep pekerjaan 

kaca dan alumunium dalam peluang 

yang ada untuk jangka waktu panjang 

 

b. Memperbanyak alat dan tenaga kerja 

yang ahli dalam pekerjaan kaca dan 

alumunium 

 

c. Memperbaiki sistem manajemen 

pekerjaan kaca dan alumunium hingga 

sampai ke tangan konsumen 
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Tabel 3. 2 Presepsi jawaban karyawan menurut teori Geoffrey G. Meredith 
 

No Uraian 

Karyawan 

Kesimpulan Sekertaris 

1 

Sekertaris 

2 

Kepala 

Operasional 

1. Percaya diri 

a. Yakin dan percaya 

terhadap setiap 

metode serta 

pelaksana pekerjaan 

kaca bevel, patri, 

selep dan partisi 

alumunium 

 

   

b. Mampu memotivasi 

diri sendiri dan 

karyawan dalam 

mengerjakan kaca 

dan alumunium 

dengan detail yang 

beresiko tinggi 

terhadap produk 

(pecah, retak,lubang, 

dll) 

 

   

c. Mandiri dalam 

mengambil 

keputusan ketika 

mengerjakan setiap 

tahap pekerjaan 

bevel, patri, selep 

dan partisi 

alumunium. 
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2. Berorientasi pada tugas dan hasil 

a. Keinginan untuk 

mengembangkan 

alat contohnya 

pemotong kaca, 

grenda, bur, gergaji 

alumunium untuk 

mampu mengerjakan 

setiap tahap 

pekerjaan dengan 

cepat sehingga 

mampu lebih unggul 

dalam semua pasar 

industri yang sama 

  

 

   

b. 

Mencoba berinovasi 

terhadap proses 

pekerjaan produk 

kaca dan alumunium 

    

c. 

Bertekad keras 

dalam 

menyelesaikan 

pekerjaan produk 

kaca dan alumunium 

sebelum target yang 

ditentukan 

    

3. Pengambilan Risiko 

a. 

d. Menyukai 

tantangan dalam 
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menerima pesanan 

dari konsumen 

yang belum pernah 

di produksi 

sebelumnya 

b. e. Berani 

mengerjakan kaca 

dan alumunium 

serta pemasangan 

dengan waktu yang 

kurang dari 

standart waktu 

pengerjaan 

 

   

c. f. Berani mengambil 

pesanan besar dari 

konsumen dengan 

sdm yang kurang 

berpengalaman 

   

 

4. Kepemimpinan 

a. Mampu 

membimbing dan 

mengarahkan 

karyawan yang 

belum 
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berpengalaman 

dalam pekerjaan 

produk kaca patri, 

bevel, selep dan 

partisi alumunium 

hingga tahap akhir 

b. Mampu 

mengkomunikasikan 

karyawan dalam 

pengendalian mutu ; 

kaca yang tidak 

cacat,  biaya ; biaya 

yang tidak terlalu 

besar, waktu; waktu 

yang dibuat sesuai 

 

   

c. Terbuka dalam 

diskusi ataupun 

dalam pengerjaan 

pekerjaan kaca dan 

alumunium 

 

   

5. Keorisinilan 

a. Mampu membuat 

konsep produk kaca 

dan alumunium baru 

dari yang sudah ada 

dan selalu ingin 

berbeda dari yang 

yang mampu 

dikerjakan dan 

dikembangkan  
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b. Memiliki ciri khas 

warna yang lebih 

mengkilap dan 

terang dalam setiap 

produk kaca dan 

alumunium yang 

dapat diingat oleh 

konsumen 

 

   

c. Mudah 

menyesuaikan 

dengan teknologi 

baru contohnya 

penggunaan alat 

yang 

dikombinasikan 

menggunakan 

komputer  dalam 

pekerjaan kaca dan 

alumunium yang 

lebih modern serta 

permintaan yang 

beragam 

 

   

4. Berorientasi masa depan 

a. 

Selalu memikirkan 

konsep pekerjaan 

kaca dan alumunium 

dalam peluang yang 

ada untuk jangka 

waktu panjang 

   

 

b. Memperbanyak alat     
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dan tenaga kerja 

yang ahli dalam 

pekerjaan kaca dan 

alumunium 

c.  Memperbaiki sistem 

manajemen 

pekerjaan kaca dan 

alumunium hingga 

sampai ke tangan 

konsumen 

 

   

 

 

3. Menarik kesimpulan analisis karakteristik kewirausahaan dari rekapitulasi 

seluruh jawaban wawancara berdasarkan teori Geoffrey G. Meredith 

 

Tabel 3.3 Kesimpulan analisis dari rekapitulasi seluruh jawaban wawancara 

menggunakan teori Geoffrey G. Meredith 
 

No. Uraian 
Pemilik 

Usaha 

Karyawan Kesimpulan 

1. Percaya diri 

a.  Yakin dan percaya terhadap 

setiap metode serta 

pelaksana pekerjaan kaca 

bevel, patri, selep dan 

partisi alumunium 

 

  

b. Mampu memotivasi diri 

sendiri dan karyawan 

dalam mengerjakan kaca 

dan alumunium dengan 

detail yang beresiko tinggi 

 

  



39 
 

terhadap produk (pecah, 

retak, lubang, dll) 

c. Mandiri dalam mengambil 

keputusan ketika 

mengerjakan setiap tahap 

pekerjaan bevel, patri, selep 

dan partisi alumunium. 

   

2. Berorientasi padatugas dan hasil 

 

a. 

Keinginan untuk 

mengembangkan alat 

contohnya pemotong kaca, 

grenda, bur, gergaji 

alumunium untuk mampu 

mengerjakan setiap tahap 

pekerjaan dengan cepat 

sehingga mampu lebih 

unggul dalam semua pasar 

industri yang sama 

 

  

b. Mencoba berinovasi 

terhadap proses pekerjaan 

produk kaca dan 

alumunium 

 

  

c. Bertekad keras dalam 

menyelesaikan pekerjaan 

produk kaca dan 

alumunium sebelum target 

yang ditentukan 

 

  

 

 

 

 

3. Pengambil Risiko 

a. Selalu mencoba berinisiatif  

dalam merekomendasikan 
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produk kaca dan 

alumunium yang sesuai 

dengan kebutuhan 

pelanggan 

b. Mengerjakan kaca dan 

alumunium serta 

pemasangan dengan waktu 

yang cukup 

 

  

c. Optimis dalam pembuatan 

produk kaca patri, bevel, 

selep dan partisi 

alumunium dengan  hasil 

yang mendekati sempurna 

 

  

4. Kepemimpinan 

a. Mampu membimbing dan 

mengarahkan karyawan 

yang belum berpengalaman 

dalam pekerjaan produk 

kaca patri, bevel, selep dan 

partisi alumunium hingga 

tahap akhir 

   

b. Mampu 

mengkomunikasikan 

karyawan dalam 

pengendalian mutu ; kaca 

yang tidak cacat,  biaya ; 

biaya yang tidak terlalu 

besar, waktu; waktu yang 

dibuat sesuai jadwal kerja 

 

  

c. Terbuka dalam diskusi    
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ataupun dalam pengerjaan 

pekerjaan kaca dan 

alumunium 

5. Keorisinilan 

a. Mampu membuat  konsep 

produk kaca dan 

alumunium baru dari yang 

sudah ada dan selalu ingin 

berbeda dari yang lain yang 

mampu dikerjakan dan 

dikembangkan 

 

  

b. Memiliki ciri khas warna 

yang lebih mengkilap dan 

terang dalam setiap produk 

kaca dan alumunium yang 

dapat diingat oleh 

konsumen 

   

c. Mudah menyesuaikan 

dengan teknologi baru 

contohnya penggunaan alat 

yang dikombinasikan 

menggunakan komputer  

dalam pekerjaan kaca dan 

alumunium yang lebih 

modern serta permintaan 

yang beragam 

 

  

6. Berorientasi masa depan 

a. Selalu memikirkan konsep 

pekerjaan kaca dan 

alumunium dalam peluang 
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yang ada untuk jangka 

waktu panjang 

b. Memperbanyak alat dan 

tenaga kerja yang ahli 

dalam pekerjaan kaca dan 

alumunium 

 

  

c. Memperbaiki sistem 

manajemen pekerjaan kaca 

dan alumunium hingga 

sampai ke tangan 

konsumen 

 

  


