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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Obyek dan Lokasi Penelitian 

Obyek dalam penelitian ini adalah sleeping bag  karena fungsi yang 

dimilikinya masih bisa dikembangkan untuk menyelesaikan masalah para 

backpack traveler yang membutuhkan alat multifungsi. Sedangkan lokasi 

untuk penelitian ini adalah di Kota Semarang. 

3.2. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

Populasi menurut (Indrianto dkk,2009:115) adalah sekelompok orang, 

kejadian, atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi 

pada penelitian ini adalah calon konsumen yang tergabung dalam komunitas 

Backpacker dan pernah menggunakan sleeping bag. Karena populasi terlalu 

besar jumlahnya maka dibutuhkan sampel.  

Sampel merupakan sebagian dari elemen-elemen populasi (Indrianto dkk, 

2009:115) dan diharapkan dapat mewakili dari seluruh populasi penelitian. 

Teknik sampling yang digunakan yaitu judgment sampling, seperti yang 

dijelaskan oleh (Hartono, 2013:98) judgment sampling merupakan 

pengambilan sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria dan 

pertimbangan tertentu.. Pada penelitian proses inovasi produk sleeping bag 

multifungsi ini menggunakan 20 sampel calon konsumen dengan kriteria 

tergabung dalam komunitas Backpacker Indonesia Regional Semarang dan 

pernah menggunakan sleeping bag. 
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3.3. Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. 

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli (Indriantoro dkk, 2009:146). Data primer pada 

penelitian ini yaitu mengenai ide-ide inovasi sleeping bag ditahap 

brainstorming dan data dari penyebaran kuesioner mengenai respon 

pasar terhadap ide inovasi sleeping bag yang muncul. 

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Data-data pada penelitian ini diperoleh melalui beberapa cara yaitu 

brainstorming, wawancara dan penyebaran kuesioner. Brainstroming 

dilakukan untuk mendapatkan data ide-ide inovasi yang muncul dari 

para partisipan. Proses ini dilakukan bersama salah satu produsen 

sleeping bag di Ungaran dan salah satu anggota komunitas Backpacker 

Indonesia Regional Semarang. Sedangkan wawancara dilakukan untuk 

mendapatkan data peluang internal yaitu ketersediaan dan harga bahan 

baku, serta kemampuan teknis untuk mengolah produk sleeping bag 

multifungsi. Wawancara dilakukan kepada karyawan toko tekstil, 

karyawan toko perlengkapan menjahit dan penjahit.. 

Kemudian penyebaran kuesioner dilakukan untuk mendapatkan 

respon pasar terhadap ide inovasi sleeping bag multifungsi. Penyebaran 

kuesioner dilakukan terhadap 20 calon konsumen dengan kriteria 
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tergabung dalam komunitas Backpacker Indonesia Regional Semarang 

dan pernah menggunakan sleeping bag, serta bersedia menjadi 

responden. Kuesioner bertujuan untuk mengumpulkan data-data sebagai 

berikut : 

1) Tanggapan responden mengenai sleeping bag dan inovasinya.   

2) Minat responden terhadap ide inovasi sleeping bag. 

3) Tanggapan responden terhadap prototype. 

4) Tanggapan responden mengenai media apa yang biasa digunakan 

untuk mencari informasi mengenai penjualan sleeping bag. 

 

3.4 Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses dimana dilakukan penyediaan informasi 

untuk memecahkan masalah yang ada (Kuncoro, 2003:164). Dalam 

penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif 

kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan untuk data yang tidak dapat diukur 

menggunakan angka. Analisis data dilakukan pada setiap proses inovasi 

seperti berikut : 

1. Idea generation 

Beberapa data yang telah didapatkan mengenai sleeping bag 

kemudian akan dilanjutkan ke proses brainstorming dengan salah satu 

produsen sleeping bag di Ungaran dan salah satu anggota komunitas 

Backpacker Indonesia Regional Semarang. Alasan memilih mereka untuk 

berdiskusi karena mereka memiliki kegemaran untuk melakukan kegiatan 



32 
 

backpack traveling dan memahami kesulitan yang sering dihadapi oleh 

para backpack traveler, selain itu produsen sleeping bag juga mengerti 

mengenai bagaimana standar produk sleeping bag yang baik. dalam 

diskusi tersebut hanya difokuskan pada hal yang berkaitan dengan produk 

sleeping bag.  Tahap brainstorming yang dilakukan adalah sebagai berikut  

i. Peneliti memberi pengantar kepada partisipan 

ii. Partisipan mulai memunculkan ide inovasi sleeping bag 

iii. Mencatat semua ide-ide inovasi sleeping bag yang muncul 

iv. Memberikan peringkat terhadap setiap ide dari yang paling diminati 

hingga yang tidak diminati oleh setiap partisipan. 

v. Memilih ide yang akan diteruskan ke tahap selanjutnya 

Hasil dari diskusi tersebut muncul beberapa daftar ide mengenai inovasi 

sleeping bag yang nantinya diteruskan ke tahap opportunity recognition.  

2. Opportunity recognition 

Untuk mengenali peluang yang muncul dilakukan pertimbangan dari 

kapabilitas produk itu sendiri serta dari peluang pasar yang ada. Tahap 

proses identifikasi yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

i. Melakukan identifikasi kapabilitas internal 

a. Mendatangi toko yang menyediakan bahan baku yang dibutuhkan 

b.Melakukan wawancara dengan karyawan toko mengenai 

ketersediaan dan harga bahan baku 

c. Mencatat hasil wawancara tentang bahan baku 
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d. Mendatangi penjahit yang sekiranya mampu untuk mengolah bahan 

baku menjadi produk sesuai dengan yang diinginkan 

e. Melakukan wawancara dengan penjahit dan mencatat hasilnya 

ii. Melakukan pencatatan mengenai hasil dari observasi kapabilitas 

internal 

a. Mendatangi jadwal kumpul bulanan komunitas Backpacker 

Indonesia Regional Semarang 

b. Membagikan kuesioner opportunity recognition kepada responden. 

c. Menyajikan jawaban responden yang telah diperoleh dari kuesioner 

opportunity recognition. 

d. Membuat distribusi frekuensi untuk mendata jawaban responden 

Setelah identifikasi kapabilitas internal dan eksternal dilakukan, maka 

akan didapatkan kriteria-kriteria untuk menyaring ide-ide yang ada pada 

tahap selanjutnya. 

3. Idea evaluation 

Tahap untuk melakukan evaluasi terhadap ide yang sudah muncul 

ditahap sebelumnya adalah sebagai berikut : 

i. Membuat tabel yang berisi pemaparan tentang ide dan kriteria 

ii. Menyelaraskan daftar ide yang ada dengan kriteria yang sudah 

ditentukan ditahap sebelumnya 

iii. Menentukan ide mana yang selaras dengan kriteria sehingga akan 

dilanjutkan ke tahap berikutnya 
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Dari tahap ini akan didapatkan ide yang paling sesuai dengan kriteria 

yang telah ditentukan, sehingga ide tersebut bisa dilanjutkan ke tahap 

selanjutnya untuk dikembangkan.  

4. Development 

Tahap analisis dari pengembangan sebuah ide tunggal hingga 

nantinya bisa menjadi produk akhir yang siap dipasarkan dapat dimulai 

dari : 

a. Pembuatan desain awal produk, membuat desain awal untuk ide 

sleeping bag multifungsi yang terpilih 

b. Pembuatan prototype, membuat sleeping bag multifungsi sesuai dengan 

desain awal 

c. Uji protype untuk mengetahui respon pasar mengenai prototype yang 

ada, dengan cara : menunjukkan prototype kepada responden, kemudian 

membagian kuesioner uji prototype, setelah itu mengumpulkan 

kuesioner yang telah diisi, kemudian mengolah data yang didapat 

dengan membuat distribusi frekuensi dan melakukan pencatatan 

mengenai saran yang muncul. Setelah langkah tersebut, didapatkan 

hasil mengenai respon pasar dari produk sleeping bag multifungsi. 

d. Redesain, jika hasil uji prototype masih ada kekurangan maka akan 

dilakukan perbaikan desain sesuai dengan tanggapan pasar dalam uji 

prototype  
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5. Commercialization 

Ketika sebuah gagasan telah berhasil dibuat menjadi produk akhir inovasi 

langkah selanjutnya adalah memasarkan produk tersebut, dan rencana 

pemasaran dapat dilakukan melalui media online ataupun offline.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




