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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Objek dan Lokasi Penelitian 

 Objek penelitian ini adalah pengusaha bumbu tabur CV. NARABEL yang 

berada di daerah Semarang Timur karena ingin mengetahui apakah CV. NARABEL 

sudah sesuai menjalankan prinsip-prinsip orientasi kewirausahaan dalam 

menjalankan perusahaannya ditinjau dari teori Lumpkin dan Dess. Lokasi 

penelitian ini berada di Jalan Angsana blok A no. 15B, Plamongan Indah yang 

merupakan kantor CV. NARABEL. 

3.2. Populasi dan Sampel 

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah wirausaha CV. 

NARABEL dan seluruh karyawan yang berjumlah 26 orang, rincian bidang 

pekerjaan karyawan antara lain: 5 orang bidang administrasi, 18 orang bidang 

produksi, dan 3 orang bidang pemasaran. Alasan peneliti mengambil keputusan 

untuk menetapkan populasi tersebut adalah karena peneliti ingin mengetahui 

perusahaan sudah memiliki lima prinsip orientasi kewirausahaan atau belum. 

 Setelah menentukan populasi, hal selanjutnya yang dilakukan adalah 

menentukan jumlah sampel yang akan diambil. Penelitian ini menggunakan 

Sampling jenuh, dimana seluruh karyawan CV. NARABEL yang berjumlah 26 

orang akan menjadi sampel dalam penelitian ini. 
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Penelitian dan pengamatan dilakukan dengan cara menemui wirausaha dan 

mewawancarainya agar didapatkan data yang akurat dan benar terjadi. Selain itu 

pengambilan data diperoleh dari sampel yang diambil dari responden yang menjadi 

sumber data penelitian ini, yaitu 1 orang wirausaha dan dan 26 orang karyawan 

yang bekerja di CV. NARABEL. 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adaah data primer. Data primer 

adalah kumpulan informasi yang didapatkan dalam bentuk angka atau tulisan 

langsung dari sumber data asli. Data primer harus dikumpulkan sendiri oleh 

peneliti melalui responden yang menjadi objek penelitian. Sumber data primer 

dapat diperoleh dari individu maupun organisasi yang menjadi fokus objek 

penelitian.  

 Sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah wirausaha CV. 

NARABEL yang menjadi sumber data utama dan karyawan yang bekerja pada CV. 

NARABEL yang membantu wirausaha dalam mengelola dan mengembangkan 

usaha ini. 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan metode wawancara dan kuesioner. Wawancara adalah metode 

pengumpulan data yang menggunakan komunikasi dua arah antara dua orang yang 

menggunakan struktur pertanyaaan tanya jawab dan didalamnya terjadi pertukaran 

ide dan informasi sehingga mendapat sebuah kesimpulan dari wawancara tersebut. 
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Dalam wawancara harus dibuat sebuah pedoman wawancara yang digunakan untuk 

menanyakan aspek-aspek yang harus dibahas dan dijabarkan secara nyata dalam 

pertanyaan sehingga menjawab semua hal yang harus diteliti. Kuesioner adalah 

metode pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara tertulis. 

Kuesioner mengharuskan responden untuk membaca dan menjawab pertayaan yang 

menjadi fokus penelitian. Responden dituntut memiliki tanggung jawab dan 

kejujuran dalam menjawab kuesioner agar data yang didapatkan adalah data yang 

sesungguhnya terjadi. Kuesioner yang diajukan kepada responden adalah kuesioner 

yang responden bebas untuk menjawab pertanyaan dengan adanya pilihan atau 

batasan jawaban dan jawaban yang diberikan tetap harus tetap sesuai seperti 

kenyataan yang ada dan dapat dianalisa oleh peneliti. 

 Metode pengumpulan data pada CV. NARABEL menggunakan metode 

wawancara dan kuesioner. Wawancara dilakukan secara langsung kepada 

wirausaha CV. NARABEL agar didapatkan data yang akurat dan tepat. Selanjutnya 

memberikan kuesioner pertanyaan kepada karyawan CV. NARABEL, kuesioner 

berisi pertanyaan tentang apakah lima prinsip orientasi kewirausahaan sudah 

dilakukan atau belum. 

Tabel 3.1. Metode Pengumpulan Data  

Indikator Orientasi 

Kewirausahaan 

Metode Pengumpulan 

Data 

Responden 

Otonomi Wawancara dan kuesioner Wirausaha 

 Kuesioner Karyawan 

Pengambilan resiko Wawancara dan kuesioner Wirausaha 

 Kuesioner Karyawan 
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Inovatif Wawancara dan kuesioner Wirausaha 

 Kuesioner Karyawan 

Proaktif Wawancara dan kuesioner Wirausaha 

 Kuesioner Karyawan 

Agresif dalam Wawancara dan kuesioner Wirausaha 

Persaingan Kuesioner Karyawan 

 

3.5. Metode Analisis Data 

 Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan dan 

menerjemahkan objek dengan apa adanya. Di samping itu, membuat kesimpulan 

dan laporan atas subjek yang diteliti. Penelitian ini diteliti dengan menggunakan 

alat uji untuk mendapatkan hasil dari penelitian, yaitu skala Likert. Skala Likert 

menggunakan lima tingkatan nilai dan diberi bobot nilai sebagai berikut: 

a. Sangat setuju: 5 

b. Setuju: 4 

c. Netral: 3 

d. Tidak setuju: 2 

e. Sangat tidak setuju: 1 

Untuk menetapkan hasil analisis deskriptifnya perlu dibuat tabel rentang 

skalanya. Tetapi sebelum membuat rentang skalanya terlebih dahulu ditetapkan 

skor terendah dan tertinggi tabel rentang skala. Dalam penelitian ini jumlah 

responden yang akan digunakan adalah 26 karyawan dan 1 wirausaha. Pertama 
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yang akan dibuat adalah perhitungan untuk wirausaha. Jumlah alternatif jawaban 

yang diberikan adalah 5 jawaban, maka dari itu: 

Skor terendah = bobot terendah x jumlah sampel = 1 x 1 = 1 

Skor tertinggi = bobot tertinggi x jumlah sampel = 5 x 1 = 5 

Setelah itu untuk menentukan rentang skala menggunakan rumus sebagai berikut: 

           n(m-1) 

 RS =  

   m 

keterangan: 

n = jumlah sampel 

m = jumlah alternatif jawaban tiap sampel 

               1 (5-1) 

 RS =  = 0,8 

    5 

Untuk membuat rentagannya, skor terendah ditambah nilai RS menjadi: 

1 + 0,8 = 1,8 

1,8 + 0,8 = 2,6 

Demikian seterusnya ditambah 20,8 hingga mencapai skor tertinggi yaitu 130. 

Sehingga tabel rentang skala akan menjadi seperti berikut: 
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No Kelas Keterangan 

1 1 sampai 1,8 Sangat tidak sesuai 

2 1,9 sampai 2,6 Tidak sesuai 

3 2,7 sampai 3,4 Biasa 

4 3,5 sampai 4,2 Sesuai 

5 4,3 sampai 5 Sangat sesuai 

 

Kedua yang akan dibuat adalah perhitungan untuk karyawan. Jumlah alternatif 

jawaban yang diberikan adalah 5 jawaban, maka dari itu: 

Skor terendah = bobot terendah x jumlah sampel = 1 x 26 = 26 

Skor tertinggi = bobot tertinggi x jumlah sampel = 5 x 26 = 130 

Setelah itu untuk menentukan rentang skala menggunakan rumus sebagai berikut: 

           n(m-1) 

 RS =  

   m 

keterangan: 

n = jumlah sampel 

m = jumlah alternatif jawaban tiap sampel 

               26 (5-1) 

 RS =  = 20,8 

    5 
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Untuk membuat rentagannya, skor terendah ditambah nilai RS menjadi: 

26 + 20,8 = 46,8 

46,8 + 20,8 = 67,6 

Demikian seterusnya ditambah 20,8 hingga mencapai skor tertinggi yaitu 130. 

Sehingga tabel rentang skala akan menjadi seperti berikut: 

No Kelas Keterangan 

1 26 sampai 46,8 Sangat tidak sesuai 

2 46,9 sampai 67,6 Tidak sesuai 

3 67,7 sampai 88,4 Biasa 

4 88,5 sampai 109,2 Sesuai 

5 109,3 sampai 130 Sangat sesuai 

 

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data dari CV. NARABEL. 

Data yang akan diperoleh akan dianalisis untuk mengetahui penerapan orientasi 

kewiraushaan CV. NARABEL.  Langkah-langkah untuk menganalisis data sebagai 

berikut: 

1. Melakukan wawancara langsung tentang segala hal orientasi kewirausahaan 

kepada wirausaha CV. NARABEL. 

2. Memberikan kuesioner tertutup pada karyawan dan wirausaha CV. 

NARABEL lalu melakukan analisis deskriptif dari hasil kuesioner 

menggunakan rumus rentang skala serta membuat tabulasi data analisis. 
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3. Menganalisis semua data yang sudah didapatkan dan membuat kesimpulan 

dari hasil analisis untuk mengidentifikasi lima prinsip orientasi 

kewirausahaan. 

 

Tabel 3.2. Contoh tabel perhitungan dimensi otonomi 

Keterangan Jawaban Total 

score 

Kategori 

SS S N TS STS 

F S F S F S F S F S 

Penghargaan 

berkinerja 

baik 

            

Update 

sistem 

penyimpanan 

            

Rata-rata   

 

Tabel 3.3. Contoh tabel perhitungan dimensi pengambilan resiko 

Keterangan Jawaban Total 

score 

Kategori 

SS S N TS STS 

F S F S F S F S F S 

Menaikkan 

produksi 

untuk hari 

raya 

            

Menambah 

mixer dan 

timbangan 

            

Harga 

khusus 

pembelian 

banyak 
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Membeli 

pabrik baru 

            

Rata-rata   

 

Tabel 3.4. Contoh tabel perhitungan dimensi inovatif 

Keterangan Jawaban Total 

score 

Kategori 

SS S N TS STS 

F S F S F S F S F S 

Varian berat 

kemasan 

            

Pengembangan 

varian rasa 

            

Menciptakan 

produk 

berbeda 

            

Rata-rata   

 

Tabel 3.5. Contoh tabel perhitungan dimensi proaktif 

Keterangan Jawaban Total 

score 

Kategori 

SS S N TS STS 

F S F S F S F S F S 

Pelatihan 

karyawan 

            

Memperluas 

pasar 

produk 

            

Menjaga 

kualitas 

produk 

            

Masukan 

ide dan 
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kritik dari 

karyawan 

Rata-rata   

 

Tabel 3.6. Contoh tabel perhitungan dimensi agresif dalam persaingan 

Keterangan Jawaban Total 

score 

Kategori 

SS S N TS STS 

F S F S F S F S F S 

Iklan 

produk 

yang 

berbeda 

            

Promosi 

besar-

besaran 

            

Rata-rata   

 

Keterangan: 

F = Frekuensi 

S = Skor 

Cara perhitungan: 

Skor = Frekuensi x bobot nilai 

Total skor = jumlah semua skor dari setiap alternatif jawaban 

Rata-rata = Total skor : jumlah pernyataan 

 

 


