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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3. Metode Penelitian 

3.1 Lokasi Dan Obyek Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat 2 objek penelitian. Yaitu UMKM Mie 

Nges-Nges Dan UMKM Mie Ayam Bakso Mas No. Alasan memillih kedua 

objek penelitian tersebut karena merupakan usaha dibidang kuliner yang 

berdiri sudah cukup lama sekitar 4 tahun yang berarti produk yang dihasilkan 

berhasil diterima oleh pasar. Kedua UMKM tersebut juga menyajikan produk 

mie yang kreatif, inovatif, dan mengikuti perkembangan jaman. Dengan 

dipilihnya 2 objek penelitian maka dalam penelitian ini juga terdapat 2 lokasi 

penelitian yang berbeda. Lokasi penelitian yang pertama berada di Warung 

UMKM Mie Nges-Nges yang berlokasi di Jalan Sirajudin No. 5A, 

Tembalang, Semarang. Lokasi penelitian yang kedua berada di Warung 

UMKM Mie Ayam Bakso Mas No yang terletak di Jalan Ngesrep Timur V/6, 

Tembalang, Semarang. 

 

3.2 Populasi dan sampel 

Menurut Sugiyono (2010 : 115) populasi merupakan wilayah generalisasi 

yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan lalu dapat ditarik 

kesimpulan. Sedangkan sampel menurut Sugiyono (2010 : 116), merupakan 
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bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

Karena kesimpulan dari sampel dapat diberlakukan bagi populasi maka 

sampel diharuskan bersifat representatif (mewakili). Dalam penelitian ini 

populasinya adalah Pemilik usaha dan Karyawan yang sudah lama bekerja 

pada UMKM Mie Nges-Nges dan Mie Ayam Bakso Mas No. Sampel dalam 

penelitian ini adalah 1 orang owner atau Pemilik usaha dan 1 orang Karyawan 

yang minimal telah berjasa selama 2 tahun pada UMKM Mie Nges-Nges dan 

Mie Ayam Bakso Mas No.  

 

3.3 Teknik pengambilan sampel 

Dalam penelitian ini digunakan teknik sampling jenis purposive 

sampling. Menurut Sugiyono (2010 : 122), purposive sampling merupakan 

teknik pengambilan sampel namun dengan menggunakan syarat atau 

pertimbangan tertentu. Maka sampel dalam penelitian ini dipilih berdasarkan 

ketentuan; 1 orang Pemilik usaha dan 1 orang Karyawan dari 10 orang 

Karyawan yang telah bekerja minimal selama 2 tahun pada UMKM Mie 

Nges-Nges Dan Mie Ayam Bakso Mas No. 

 

3.4 Jenis dan sumber data 

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data primer. Data 

primer merupakan jenis data yang diperoleh langsung dari Pemilik dan 

Karyawan dari UMKM Mie Nges-Nges Dan Mie Ayam Bakso Mas No. 
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3.5 Metode pengumpulan data 

Metode atau teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2010 : 401), 

merupakan langkah utama dalam penelitian, karena mendapatkan data 

merupakan tujuan utama dari penelitian. Apabila peneliti tidak menggunakan 

metode tersebut maka peneliti tidak akan mendapat data yang memenuhi 

standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

metode pengumpulan data berupa : 

Wawancara 

Menurut Sugiyono, (2010 : 410), wawancara merupakan teknik 

pengumpulan data dengan adanya pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di kostruksikan makna 

dalam suatu topik tertentu. 

Kuesioner 

Menurut Sugiyono, (2010 : 199), kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan tertulis kepada responden untuk kemudian diolah jawaban dari 

responden tersebut. 
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3.6 Skala pengukuran 

Menurut Sugiyono (2010 : 131), skala pengukuran merupakan 

kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang 

pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga ketika alat ukur 

tersebut digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis skala likert. Menurut 

Sugiyono (2010 : 132), Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok tentang fenomena sosial 

(variabel penelitian). 

Dengan menggunakan skala likert, indikator setiap variabel dapat diukur 

dengan ketentuan sebagai berikut : 

Skor 5 diwakili huruf SS/sangat setuju 

Skor 4 diwakili huruf S/ setuju 

Skor 3 diwakili huruf N/netral 

Skor 2 diwakili huruf TS/tidak setuju 

Skor 1 diwakili huruf STS/sangat tidak setuju 
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3.7 Metode / Teknik analisis data 

Analisis data merupakan kegiatan setelah semua data dari responden 

terkumpul. Kegiatan analisis data dijabarkan kembali, diantaranya adalah ; 

1. Mengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden, 

2. Mentabulasi data berdasar variabel dari seluruh responden, 

3. Menyajikan data tiap variabel yang diteliti, 

4. Melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, 

5. Melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. 

Dalam penelitian ini mengingat jumlah sampel yang kecil, maka lebih efektif 

menggunakan teknik analisis deskriptif. Menurut Sugiyono (2010 : 206), 

statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisa 

dengan cara menggambarkan data yang sudah terkumpul lalu membuat 

kesimpulan yang berlaku secara khusus. Dalam teknik analisis deskriptif alat 

ukur yang digunakan adalah rentang skala. Rentang skala dapat diukur dengan 

menggunakan rumus : 

 

   Nilai terbesar – Nilai terkecil 

RS =  

    Jumlah jawaban 

 

 

    5 – 1 

  = 

    2 

   = 2 
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Dari perhitungan di atas dapat diketahui rentang skalanya adalah 2. 

Maka untuk pembagian intervalnya dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

Skor kategori terendah, 1 + 2 = 3, interval dari 1 - 3 

Skor kategori tertinggi, 3 + 2 = 5, interval dari 3,01 – 5 

Dari perhitungan rentang skala tersebut maka diperoleh tabel rentang 

skala per variabel sebagai berikut :  

Tabel 3.1 Rentang Skala Variabel Kreativitas 

 

Tabel 3.2 Rentang Skala Variabel Inovasi Produk 

Indikator  

Rentang Skala Variabel Kreativitas 

1.00 - 3.00 3.01 – 5.00 

Keingintahuan  Rendah Tinggi 

Optimis Rendah Tinggi 

Fleksibel Rendah Tinggi 

Imajinatif Rendah Tinggi 

Indikator  

Rentang Skala Variabel Inovasi Produk 

1.00 - 3.00 3.01 – 5.00 

Jenis Produk Baru, Rendah Tinggi 

Pembaruan Produk Rendah Tinggi 

Frekuensi Pembaruan Produk Rendah Tinggi 
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Tabel 3.3 Contoh jawaban responden ( Variabel Kreativitas ) 

 

No Pernyataan 

SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 
Jumlah 

Skor 

Rata-rata 

skor 

Kategori 

F S F S F S F S F S 

1 Saudara selalu 

berusaha ingin tahu 

isian dan varian mie 

yang terbaru 

             

2 Saudara selalu optimis 

untuk menerapkan ide 

– ide baru pada 

produk tersebut 

             

  Rata-rata skor    

 

Cara perhitungan : 

F = frekuensi 

S = Skor  frekuensi x bobot 

Total semua skor = jumlah skor 

Jumlah skor / jumlah responden = rata-rata skor 

  

 




