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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi / Tempat Penelitian 

 Obyek penelitian ini adalah pemilik sekaligus pengelola dan karyawan 

toko besi dan bahan bangunan Anda, Tlogosari, Semarang. Lokasi obyek penelitian 

berada di Jl. Tlogosari Raya no. 18, Semarang.  

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi yaitu wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek-obyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. ( Sugiyono 2010:80). Populasi yang 

akan disampaikan  dalam penelitian ini adalah Bapak Iwan sebagai 

pemilik/pengelola Tb. Anda yang memiliki 40 karyawan, Tb. Anda, Tlogosari 

Semarang.  

Sampel yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono 2010:81). Dalam penelitian ini menggunakan penelitian 

teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu ( Sugiyono 2010:85). Adapun kriteria yang ditetapkan sebagai berikut: 

1. Masa kerja karyawan minimal 2 tahun 

2. Hanya karyawan yang sering melakukan interaksi dengan pemilik sekaligus 

pengelola 
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Dengan demikian sampel dalam penelitian ini adalah 5 orang yang terdiri 

dari 1 pemilik/ pengelola perusahaan, 4 karyawan yang sering melakukan interaksi 

dengan pemilik.  

3.3 Sumber dan Jenis Data 

Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. 

Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul 

data (Sugiyono, 2010:137). Data primer dapat diperoleh langsung secara langsung 

melalui wawancara kepada pemilik dan karyawan. Sedangkan data sekunder yaitu 

data yang diperoleh secara tidak langsung dari penelitian yang diambil dari buku 

ilmiah, majalah, tulisan-tulisan atau artikel yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti.  

3.4Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian melalui dilakukan dengan 

melalui kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

member seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya(Sugiyono, 2011 : 199-203). 

Dalam penelitian ini,  peneliti juga memberikan daftar kuesioner dan 

wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai karaktersitik 

kewirausahaan. Adapun pengukuran data kuesioner dalam penelitian ini 

diperlukan pengkajian secara kuantitatif yang didapat dari hasil kuesioner 

menggunakan skala Likert (Faisal, 2005 ; 143) dengan menggunakan 5 tingkatan 

yaitu:  
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a. Jawaban SS (Sangat Setuju)  : 5 

b. Jawaban S (Setuju)   : 4 

c. Jawaban N (Netral)   : 3 

d. Jawaban TS (Tidak Setuju)  : 2 

e. Jawaban STS (Sangat Tidak Setuju) : 1 

3.5 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini alat analisis yang dipakai adalah Analisis Deskriptif 

Kualitatif.Analisis Deskriptif Kualitatif yaitu bentuk analisis yang ditunjukan pada 

perkembangan serta pertumbuhan suatu keadaan dan juga hanya memberikan 

gambaran tentang suatu keadaan tertentu dengan cara menguraikan tentang adanya 

sifat-sifat dari obyek penelitian tersebut (Umar, 2005). Adapun langkah-langkah 

dalam menganalisis deskriptif kualitatif dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1. Mengelompokkan jawaban yang dimasukan dalam kategori tertentu dan 

diwujudkan dalam tabel. 

2. Melakukan analisis deskriptif dengan menggunakan rentang skala ( Sugiyono, 

2010) 

Nilai terbesar – Nilai terkecil 

RS=   

Kategori Penilaian  

5 – 1        

   = 2 

      2 

Kategori Penilaian : Rendah ( 1,0-3,0) dan Tinggi (3,01-5,0) 
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Kategori Penilaian Rentang Skala Analisis Deskriptif Tb. Anda Tlogosari, 

Semarang 

Karakteristik Rendah (1,0-3,0) Tinggi (3,01-5,0) 

Hasrat akan tanggung 

jawab 

Hasrat akan tanggung jawab 

yang dimiliki rendah 

Hasrat akan tanggung jawab 

yang dimiliki tinggi 

Lebih menyukai resiko 

menengah 

Lebih menyukai resiko yang 

dimiliki rendah 

Lebih menyukai resiko yang 

dimiliki tinggi 

Meyakini kemampuannya 

untuk sukses 

Meyakini kemampuannya 

untuk sukses yang dimiliki 

rendah 

Meyakini kemampuannya 

untuk sukses yang dimiliki 

tinggi 

Hasrat untuk mendapatkan 

umpan balik yang sifatnya 

segera 

Hasrat untuk mendapatkan 

umpan balik yang dimiliki 

rendah 

Hasrat untuk mendapatkan 

umpan balik yang dimiliki 

tinggi 

Tingkat energy yang tinggi Memiliki tingkat energy yang 

tinggi yang dimiliki rendah 

Memiliki tingkat energy yang 

tinggi yang dimiliki tinggi 

Orientasi masa depan Orientasi masa depan yang 

dimiliki rendah 

Orientasi masa depan yang 

dimiliki tinggi 

Ketrampilan 

mengorganisasi 

Ketrampilan mengorganisasi 

yang dimiliki rendah 

Ketrampilan mengorganisasi 

yang dimiliki tinggi 

Menilai prestasi lebih 

tinggi daripada uang 

Menilai prestasi lebih tinggi 

daripada uang yang dimiliki 

rendah 

Menilai prestasi lebih tinggi 

daripada uang yang dimiliki 

tinggi 

Fleksibilitas Fleksibilitas yang dimiliki 

rendah 

Fleksibilitas yang dimiliki 

tinggi 
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Untuk mengkategorikan jawaban responden terhadap variabel penelitian, 

maka dikelompokkan dengan adanya susunan indeks sebagai berikut :  

1. Skor = nilai skor x jumlah responden yang menjawab kategori tersebut 

2. Total skor = jumlah dari nilai skor 

3. Rata-rata skor = total skor dibagi jumlah responden 

 Tahap-tahap yang dilakukan untuk melakukan analisis deskriptif kualitatif 

yaitu: 

1. Memberikan kuesioner kepada  pemilik perusahaan dan karyawan 

2. Melakukan indentifikasi karakteristik kewirausahaan menurut Zimmerer dan 

Scharborough 

3. Melakukan analisis deskriptif kualitatif guna untuk menarik kesimpulan 
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Tabel 3.2 Tabel Analisis Deskriptif Karakteristik Wirausahawan 

Toko Besi dan Bahan Bangunan di Kota Semarang 

Variabel : Hasrat akan tanggung jawab 

 

 

 

 

 

 

 

No Indikator SS (5) S (4) N (3) TS (2) STS(1) Total 

Score 

Rata

-rata 

Kategori 

F Score F Score F Score F Score F Score 

1. Memiliki rasa 

tanggung jawab. 

             

2. Dapat mengatur 

dan menngelola 

karyawan dengan 

baik. 

             

3. Mencari peluang 

untuk sukses dan 

bisa bertanggung 

jawab terhadap 

usahanya 

             

 Rata-rata   
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Variabel : Lebih menyukai resiko menengah 

 

Variabel : Meyakini kemampuannya untuk sukses 

No Indikator Sangat 

Setuju 

Setuju Netral Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

SS (5) S (4) N (3) TS (2) STS(1) 

1. Optimis terhadap kesuksesan 

usaha 

     

2. Yakin dan percaya usaha 

yang dijalankan terus 

berkembang 

     

       

 

 

No Indikator Sangat 

Setuju 

Setuju Netral Tidak 

Setuju 

Sangat Tidak 

Setuju 

SS (5) S (4) N (3) TS (2) STS(1) 

1. Mengambil resiko 

moderat 

     

2. Membuat cara antisipasi 

untuk kejadian yang akan 

datang 

     

3. Merencanakan dengan 

matang dan benar 

sebelum melakukan 

proses pengorderan 
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Variabel : Hasrat untuk mendapatkan umpan balik yang sifatnya segera 

No Indikator Sangat 

Setuju 

Setuju Netral Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

SS (5) S (4) N (3) TS (2) STS(1) 

1. Mampu untuk menerima 

saran dan kritik 

     

2. Membuat evaluasi kerja 

secara periodic 

     

 

Variabel : Tingkat energi yang tinggi 

No Indikator Sangat 

Setuju 

Setuju Netral Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

SS (5) S (4) N (3) TS (2) STS(1) 

1. Memiliki semangat kerja 

keras yang tinggi untuk dapat 

meningkatkan omzet 

penjualan 

     

2. Menghadapi situasi pekerjaan 

diluar jam kerja 
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Variabel : Orientasi masa depan  

No Indikator Sangat 

Setuju 

Setuju Netral Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

SS (5) S (4) N (3) TS (2) STS(1) 

1. Memiliki target yang realistis 

yang dapat dicapai 

     

2. Optimis menghadapi peluang 

usaha yang dimiliki 

     

 

Variabel : Keterampilan mengorganisasi  

No Indikator Sangat 

Setuju 

Setuju Netral Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

SS (5) S (4) N (3) TS (2) STS(1) 

1. Dapat membagi dan 

mengarahkan tugas dengan 

baik 

     

2. Menempatkan karyawan 

sesuai dengan bidangnya 

masing-masing 
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Variabel : Menilai prestasi lebih tinggi daripada uang 

No Indikator Sangat 

Setuju 

Setuju Netral Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

SS (5) S (4) N (3) TS (2) STS(1) 

1. Memiliki pemikiran yang 

positif 

     

2. Kesuksesan bukan 

berdasarkan uang 

     

 

Variabel : Fleksibilitas 

No Indikator Sangat 

Setuju 

Setuju Netral Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

SS (5) S (4) N (3) TS (2) STS(1) 

1. Memiliki rasa percaya diri 

dan yakin dengan setiap 

kemampuan yang dimiliki 

     

2. Berani untuk mengatasi 

segala jenis pekerjaan  

     

3. Fleksibel terhadap apa yang 

dikerjakan 

     

 

 

 

 




