
 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Obyek dan Lokasi Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah King’s Stiker dan Variasi. Lokasi penelitian 

ini adalah pada Jalan Purwosari IV No. 168, 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. Populasi pada penelitian ini adalah 

pemilik King’s Stiker dan Variasi, keluarga dan karyawan King’s Stiker dan 

Variasi yang berjumlah 283 orang.  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2013: 118). Pengambilan sampel dilakukan dengan 

menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling, yaitu sampel 

yang diperoleh dengan kriteria tertentu yaitu  

1. Pemilik King’s Stiker dan Variasi. 



 

 

 

 

2. Keluarga inti dari King’s Stiker dan Variasi yaitu istri yang ikut merintis 

King’s Stiker dan Variasi. 

3. Karyawan yang telah bekerja lebih dari 10 tahun. 

Berdasarkan kriteria sampel, maka dapat diambil sampel untuk penelitian 

ini 1 orang pemilik King’s Stiker dan Variasi (Mulyadi Kurniawan), istri pemilik 

King’s Stiker dan Variasi (Verawati Khoe) dan 1 orang karyawan King’s Stiker 

dan Variasi. 

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 (Ferdinand, 2014:7). Data primer berasal dari 

kuesioner dan wawancara yang dilakukan pada responden, yaitu 1 orang pemilik 

King’s Stiker dan Variasi, istri pemilik King’s Stiker dan Variasi dan 1 orang 

karyawan King’s Stiker dan Variasi. 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik atau metode pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner, 

interview (wawancara) dan observasi. Kuesioner adalah memperoleh data dengan 

cara memberikan daftar pertanyaan yang akan diisi atau dijawab oleh para 

responden (Sugiyono, 2013:144). Kuesioner diberikan berupa pertanyaan terbuka 

dan tertutup. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, dan dapat dilakukan 

melalui tatap muka (face to face) (Sugiyono, 2013:139). Dalam penelitian ini 



 

 

 

 

wawancara dilakukan kepada 1 orang pemilik King’s Stiker dan Variasi, istri 

pemilik King’s Stiker dan Variasi dan 1 orang karyawan King’s Stiker dan 

Variasi. Observasi adalah pengamatan secara langsung di obyek penelitian oleh 

peneliti (Sugiyono, 2013:140). 

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).  

Tabel 3.1 

Rekap Jawaban Responden 

No Variabel Indikator Responden Kesimpulan 

Pemilik Istri Karyawan 

1 Proaktif 1 Inisiatif 

a. Pionir, merupakan 

perusahaan 

pertama yang 

bergerak di 

bidang stiker 

X X  

 

 b. Memulai sebelum 

ada yang 
X X  

 



 

 

 

 

No Variabel Indikator Responden Kesimpulan 

Pemilik Istri Karyawan 

mengerjakan. 

2 Asertif 

a. Tidak takut 

menghadapi 

masalah 

X X X 

 

   b. Mampu 

mengarahkan 

karyawan dalam 

menyelesaikan 

masalah 

X X X 

 

2 Orientasi 

pada 

prestasi 

1 Melihat peluang dan 

bertindak sesuai 

peluang 

a. Identifikasi 

peluang 

X X  

 

 b. Memanfaatkan 

peluang sehingga 

menjadi nyata 

X X  

 

 c. Memilih timing 

yang tepat untuk 

memasuki pasar 

X X  

 

2 Orientasi pada 

efisiensi 

a. Mengerjakan 

sesuatu secara 

cepat, dan tepat 

X X  

 

 b. Mengurangi biaya 

yang timbul 
X X  

 

3 Pekerjaan yang 

berkualitas tinggi 

a. Hanya menjual 

produk yang 

berkualitas (tidak 

jual barang KW). 

X X X 

 

 b. Harga premium, 

pelayanan 

berkualitas 

X X X 

 

4 Perencanaan yang 

sistematis 

a. Membagi 

pekerjaan menjadi 

bagian-bagian 

kecil untuk dapat 

X X X 

 



 

 

 

 

No Variabel Indikator Responden Kesimpulan 

Pemilik Istri Karyawan 

dikerjakan 

bersama-sama 

 b. Mengantisipasi 

hambatan 
X X X 

 

 c. Mengevaluasi 

alternatif 
X X X 

 

5 Pengawasan 

a. Ketaatan terhadap 

standar 

operasional 

prosedur 

X X X 

 

   b. Kesesuaian 

dengan standar 

mutu yang 

ditetapkan King’s. 

X X X 

 

   c. Cara monitoring X X X  

3 Komitmen 

pada 

konsumen 

1 Berkomitmen pada 

kontrak kerja 

a. Berusaha di luar 

kewajiban untuk 

menyelesaikan 

pekerjaan. 

X X X 

 

 b. Mengorbankan 

waktu bersama 

keluarga untuk 

menyelesaikan 

pekerjaan yang 

telah dijanjikan. 

X X X 

 

 c. Bekerja bersama 

dengan karyawan 

untuk 

menyelesaikan 

pekerjaan 

X X X 

 

2 Mengetahui 

pentingnya relasi 

bisnis 

a. Membangun 

kedekatan 

hubungan dengan 

konsumen 

X X  

 

   b. Memandang 

hubungan 

interpersonal 

X X  

 



 

 

 

 

No Variabel Indikator Responden Kesimpulan 

Pemilik Istri Karyawan 

sebagai pilar bisnis 

   c. Lebih 

mengutamakan 

hubungan jangka 

panjang 

dibandingkan 

dengan 

keuntungan jangka 

pendek 

X X  

 

Keterangan :  

X : dilakukan wawancara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


