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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. OBYEK DAN LOKASI PENELITIAN 

Obyek pada penelitian ini adalah toko jersey yang berlokasi di Semarang, 

toko jersey tersebut adalah toko jersey Nine Studio Tattoo and Men’s Gallery. 

Toko jersey tersebut berlokasi di kota Semarang di mana penelitian akan 

dilaksanakan. 

3.2. POPULASI DAN SAMPEL 

 Menurut Sugiyono (2013:117) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Menurut Hartono (2011: 46), populasi dengan karakteristik tertentu ada yang 

jumlahnya terhingga dan ada yang tidak terhingga. Penelitian hanya dapat 

dilakukan pada populasi yang jumlahnya terhingga saja. Populasi dalam penelitian 

ini adalah toko jersey yang berjumlah 4 buah, di mana toko jersey tersebut adalah 

toko jersey “Nine studio Tattoo and Mens Gallery”, toko jersey “Soccer 

Connection”, toko jersey “Trio Sport” dan toko jersey “Tugu Muda 

Jersey”.Sedangan sampel menurut Sugiyono (2013:118) sampel adalah bagian 

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila 

peneliti melakukan penelitian terhadap populasi yang besar, sementara peneliti 

ingin meneliti tentang populasi tersebut dan peneliti memeiliki keterbatasan dana, 

tenaga dan waktu, maka peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel, 
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sehingga generalisasi kepada populasi yang diteliti. Teknik pengambilan sampel 

pada penelitian ini menggunakan teknik non – probability sampling, purposive 

sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan kriteria tertentu, kriteria yang 

dimaksudkan adalah orang yang benar - benar paham akan usaha yang dijalankan 

sehingga dapat membantu untuk memenuhi syarat dalam penganalisisan usaha 

toko jersey mengenai model bisnis kanvas yang menjadi topik dalam penelitian 

ini, maka sampel yang akan diambil dari populasi tersebut adalah pemilik toko 

jersey “Nine Studio Tattoo and Mens Gallery” yang berjumlah 2 orang. 

3.3. JENIS DAN SUMBER DATA 

Jenis data pada penelitian ini adalah data primer.Adapun data primer 

adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul 

data (Sugiyono, 2013:225).Sumber data penelitian ini adalah para responden yang 

menjadi sampel pada penelitian ini. 

3.4. METODE PENGUMPULAN DATA 

 Metodedalam mengumpulkandata primer ini berupa catatan hasil wawancara 

yang diperoleh melalui wawancara kepada para pemiliki toko jersey yang ada di 

Semarang.Selain itu, penulis juga melakukan observasi lapangan dan 

mengumpulkan data dalam bentuk catatan tentang situasi dan kejadian untuk 

menambah sumber data yang diperoleh guna menunjang keberhasilan penelitian 

ini. 
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3.5.TEKNIK ANALISIS DATA 

 Menurut Sugiyono (2013:244), analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada 

pemilik toko jersey yang berjumlah dua pemilik, catatan lapangan, dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan ke unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih 

mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga 

mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisis data pada 

penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data 

dengan cara menggambarkan data yang ada secara verbal dan tidak menggunakan 

angka (wawancara) mengenai model bisnis kanvas yang di dalamnya terdapat 9 

elemen kunci untuk menggambarkan secara keseluruhan model bisnis kanvas 

pada toko jersey tersebut. 

  




