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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Obyek dan Lokasi Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah pemilik & karyawan Toko Oldman 

Project. Lokasi penelitian berada di Jl. Gedung Batu Timur 203H Semarang. 

 

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah Trisetya Cahya yang merupakan 

pengusaha sekaligus pemilik toko Oldman Project dan 6 karyawan toko 

Oldman Project. 6 karyawan tersebut terdiri dari 2 karyawan bagian produksi, 

1 karyawan bagian pemasaran, 3 orang shopkeeper atau penjaga toko. 

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2008:116). Teknik yang akan digunakan dalam 

penentuan sampel adalah teknik sensus. Karena jumlah populasi yang sedikit, 

yaitu 6 karyawan dan satu pemilik maka seluruh populasi yang ada akan 

dijadikan sampel. Maka pada penelitian ini yang menjadi sampel adalah 5 

orang karyawan yang bekerja di toko Oldman Project dan satu orang pemilik 

toko Oldman Project. 

 

3.3.Sumber dan Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data 

penelitian ini yaitu data persepsi responden tentang komitmen terhadap tugas, 

memilih risiko moderate, mencari dan melihat peluang, obyektivitas melakukan 
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pengamatan untuk memperoleh kejelasan, kebutuhan akan umpan balik (hasil), 

optimis dalam situasi yang tidak familiar, sikap terhadap uang, dan.pengelolaan 

secara proaktif 

Dalam proses ini dilakukan wawancara kepada pengusaha dan karyawan. 

Datanya adalah data tentang tanggapan responden terhadap karakteristik 

kewirausahaan  menurut teori Kuriloff dan Mempil. 

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara. 

Dalam penelitian wawancara dilakukan secara terstruktur dengan membuat 

beberapa pertanyaan kepada Trisetya Cahya dan 2 karyawan. 

 

3.5. Alat Analisis data 

Dalam penelitian ini alat analisis yang digunakan adalah analisis 

diskriptif. Analisis diskriptif adalah merupakan bentuk untuk menganalisa 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum dan generalisasi (Sugiyono, 2004:169). Dalam 

penelitian ini digunakan metode kualitatif untuk mendapatkan data yang 

lengkap, maka penelitian kualitatif dapat didefinisikan sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif berupa lisan maupun 

tertulis dari perilaku seseorang yang dapat diamati. 

Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Membuat tabel rekapitulasi wawancara untuk tanggapan pemilik: 
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Tabel analisis : 

Uraian Pemilik 

NO URAIAN TANGGAPAN PEMILIK 

1. 

Apakah anda berkomitmen penuh 

terhadap usaha di toko Oldman 

Projcet? 

 

2.   

dst. 
  

Keterangan: 

Cara mengambil kesimpulan adalah berdasarkan dari rangkuman semua jawaban 

responden. 
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2. Membuat tabel rekapitulasi wawancara untuk tanggapan karyawan : 

Uraian Karyawan: 

No Uraian 

Tanggapan 

Karyawan 

1 

Tanggapan 

Karyawan 

2 

Tanggapan 

Karyawan 

3 

Tanggapan 

Karyawan 

4 

Tanggapan 

Karyawan 

5 

 

 

Kesimpulan 

1. 

Apakah pemilik 

berkomitmen penuh 

terhadap usaha di toko 

Oldman Projcet? 

 

     

2.        

dst.        

 

Keterangan: 

Cara mengambil kesimpulan adalah berdasarkan dari rangkuman semua jawaban responden. 

3. Membuat tabel rekapitulasi wawancara untuk tanggapan pemilik dan karyawan kemudian menarik kesimpulan: 
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Uraian Pemilik dan Karyawan 

No Uraian Tanggapan 

Pemilik 

Tanggapan 

Karyawan 

1 

Tanggapan 

Karyawan 

2 

Tanggapan 

Karyawan 

3 

Tanggapan 

Karyawan 

4 

Tanggapan 

Karyawan 

5 

Kesimpul

an 

1. Apakah 

pemilik 

berkomi

tmen 

penuh 

terhadap 

usaha di 

toko 

Oldman 

Projcet? 

              

2.                 

dst.                 

 

Keterangan: 

Cara mengambil kesimpulan adalah berdasarkan dari rangkuman semua jawaban responden. Misalnya ada 3 karyawan setuju dan 3 tidak 

setuju sedangkan pemilik setuju maka kesimpulannya setuju, dst.  


