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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Obyek dan Lokasi Penelitian 

Mie Sumatra merupakan suatu jenis usaha restoran bakmi dengan ciri 

khas masakan Sumatra yaitu mie yang tipis. Jenis makanan yang ditawarkan 

menggunakan daging babi dan di beberapa tempat menggunakan tepung 

goreng krispy dan masakan khas dari orang keturunan Tio Ciu yang berada di 

Indonesia. Lokasi penelitian ini adalah pada 17 restoran Mie Sumatra di 

Semarang. 

 

3.2. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013: 117). Populasi 

merupakan keseluruhan unsur yang memiliki ciri dan karateristik yang sama. 

Penentuan spesifikasi populasi dalam suatu penelitian mutlak dilakukan agar 

penelitian dapat dilakukan dengan terarah dan sistematis. Jumlah keseluruhan 

populasi pemilik mie Sumatra di Semarang pada penelitian ini tidak diketahui. 

Kemudian dilakukan pengumpulan data sampel dengan teknik 

snowball. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2013: 118). Snowball sampling adalah teknik 

penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. 



 

 

 

 

Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. 

Dilakukan dengan cara menanyakan terlebih dahulu kepada satu oemilik 

restoran mie Sumatra tentang pemilik restoran mie Sumatra lainnya di 

Semarang. Sehingga pada akhirnya ditemukan sampel pemilik restoran mie 

Sumatra di Semarang dengan jumlah 17 orang.  

Berdasarkan hasil observasi dengan teknik snowball, maka dapat 

diambil sampel untuk penelitian ini sejumlah 17 orang pemilik dengan 

tambahan keterangan dari 17 orang karyawan restoran Mie Sumatra di 

Semarang. 

 

3.3. Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data 

primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi 

atau perorangan langsung dari obyeknya (Santoso dan Tjiptono, 2001:59). Data 

primer berasal dari kuesioner dan wawancara yang dilakukan pada responden, 

yaitu 17 orang pemilik dan 17 orang karyawan restoran Mie Sumatra di 

Semarang. 

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik atau metode pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner dan 

interview (wawancara). Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, dan 

dapat dilakukan melalui tatap muka (face to face) maupun dengan 

menggunakan telepon (Sugiyono, 2013:139). Dalam penelitian ini penyebaran 



 

 

 

 

kuesioner dilakukan kepada 17 orang pemilik dan 17 orang karyawan restoran 

Mie Sumatra serta wawancara terstruktur kepada 3 orang pemilik Mie Sumatra 

di Semarang. Pembagian kuesioner untuk karyawan hanya dilakukan untuk 

variabel need for affiliation dan need for power karena kedua hal tersebut 

dirasakan secara langsung oleh karyawan dalam hubungan langsung dengan 

pemilik. Sedangkan need for achievement tidak diberikan kepada karyawan 

karena karyawan tidak mengetahui secara pasti tentang pencapaian prestasi 

yang diinginkan oleh pemilik. 

 

3.5. Teknik Analisis  

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif 

kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang 

digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana mestinya tanpa 

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi 

(Sugiyono, 2013). Di dalam penelitian ini persepsi dari subjek penelitian, 

secara menyeluruh dan dengan menggunakan cara deskripsi dalam bentuk 

kata-kata dan bahasa, dengan suatu konteks khusus yang alamiah dan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah (Sugiyono, 2013). Langkah-

langkahnya adalah sebagai berikut : 

1. Mentabulasikan hasil jawaban kuesioner 

Tabulasi hasil jawaban kuesioner dilakukan dengan mengkategorikan 

jawaban sesuai dengan skala pengukuran dengan melakukan scoring. 



 

 

 

 

Scoring yaitu mengubah data yang bersifat kualitatif kedalam bentuk 

kuantitatif. Dalam penentuan skor ini digunakan skala Likert dengan 

lima kategori penilaian, yaitu: 

a. Skor 5 diberikan untuk jawaban sangat setuju 

b. Skor 4 diberikan untuk jawaban setuju 

c. Skor 3 diberikan untuk jawaban cukup setuju 

d. Skor 2 diberikan untuk jawaban tidak setuju 

e. Skor 1 diberilkan untuk jawaban sangat tidak setuju 

2. Menghitung nilai indeks dengan Three box method 

Untuk melakukan analisis deskripsi variable need for 

achievement, need for affiliation dan need for power, maka dilakukan 

pembobotan dengan kriteria scoring seperti berikut (Ferdinand, 2014): 

Nilai Indeks = ((%F1x1)+(%F2x2)+(%F3+3)+(%F4x4)+(%F5x5))/5 

  Jumlah kelas = k = 3 

  Nilai Indeks Skor Maksimal = Skor 5 x 100% = 500/5 = 100 

  Nilai Indeks Skor Minimal = Skor 1 x 100% = 100/5 = 20 

  interval =  

=   =  26,67 

Bobot nilai indeks: 

a. 20,00 – 46,67  : Rendah 

b. 46,68 – 73,35   : Sedang 

c. 73,36 – 100   : Tinggi 

3. Menghitung bobot jawaban masing-masing pertanyaan kuesioner. 



 

 

 

 

4. Mendeskripsikan jawaban responden atas pertanyaan yang diberikan 

sesuai dengan bobot nilai indeks. 

5. Membuat kesimpulan jawaban yang merupakan jawaban dari rumusan 

masalah yaitu apa saja deskripsi motivasi pengusaha Mie Sumatra di 

Semarang. Kesimpulan dibuat berdasarkan kecenderungan jawaban dari 

17 orang pengusaha Mie Sumatra serta 17 orang karyawan restoran Mie 

Sumatra yang dapat dilihat dari tinggi rendahnya persepsi 17 orang 

pengusaha dan 17 orang karyawan Mie Sumatra di Semarang di 

kuesioner dan dikuatkan dari jawaban wawancara kepada 3 orang 

pengusaha Mie Sumatra di Semarang. 


