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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Obyek Penelitian 

Penelitian ini mengambil obyek penelitian yaitu pada technopreneur di 

kota Semarang.  

  

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah jumlah dari keseluruhan obyek (satuan-satuan/ individu-

individu) yang karakteristiknya hendak diduga (Sugiyono, 2013). Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh technopreneur di kota Semarang yang saat ini 

berjumlah 148 perusahaan start up (Creativepreneur Festival 2016, 

http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/technopreneur-indonesia-berpotensi-

kuasai-asia/).  

Sampel adalah sejumlah individu yang merupakan perwakilan dari 

populasi. Untuk lebih memberikan arahan atau lebih memfokuskan pemilihan 

sampel yang benar-benar dapat mewakili jumlah populasi, maka digunakan teknik 

pengambilan sampel dengan purposive sampling. Purposive sampling merupakan 

metode pengambilan sampel dengan cara mengambil sampel yang dilakukan 

hanya atas dasar pertimbangan penelitinya saja yang menganggap unsur-unsur 

http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/technopreneur-indonesia-berpotensi-kuasai-asia/
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/technopreneur-indonesia-berpotensi-kuasai-asia/
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yang dikehendaki telah ada dalam anggota sampel yang diambil (Sugiyono, 

2013). Jadi, purposive sampling umumnya memilih sesuatu atau seseorang 

menjadi sampel karena mereka mempunyai kriteria-kriteria. Kriteria penentuan 

sampel adalah technopreneur yang bergerak di sektor fashion yaitu yang menjual 

berbagai baju, tas dan perlengkapan kecantikan yang memiliki toko online dan 

offline di Mal Paragon dan Duta Pertiwi Mal Pemuda Semarang. Sampel yang 

akan diteliti adalah 4 toko fashion di Mal Paragon dan Duta Pertiwi Mal Pemuda 

Semarang yaitu LOVe Boutique, 4 Season, Life Style, dan My Room Boutique. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

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

adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dengan menggunakan 

kuesioner yang disusun berdasarkan variabel-variabel yang diteliti. Data tersebut 

berupa persepsi atau tanggapan pelanggan (Sugiyono, 2013). Data primer 

diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada 4 pemilik toko fashion di Mal 

Paragon dan Duta Pertiwi Mal Pemuda Semarang yaitu LOVe Boutique, 4 

Season, Life Style, dan My Room Boutique. 
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3.4 Metode Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data menggunakan kuesioner dan wawancara kepada 

pemilik toko fashion di Mal Paragon dan Duta Pertiwi Mal Pemuda Semarang 

yaitu LOVe Boutique, 4 Season, Life Style, dan My Room Boutique. 

a. Wawancara 

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur. 

Wawancara terstruktur adalah suatu metode pengumpulan data dengan 

melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber yang 

bersangkutan, dan sebelumnya sudah menyiapkan sejumlah pertanyaan 

(Sugiyono, 2008: 194). Wawancara akan dilakukan kepada 4 pemilik toko 

fashion di Mal Paragon dan Duta Pertiwi Mal Pemuda Semarang yaitu 

LOVe Boutique, 4 Season, Life Style, dan My Room Boutique. 

b. Kuisioner 

“Angket atau kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawab” (Sugiyono, 2008:199). 

Kuisioner dalam penelitian ini akan diberikan kepada 4 pemilik toko 

fashion di Mal Paragon dan Duta Pertiwi Mal Pemuda Semarang yaitu 

LOVe Boutique, 4 Season, Life Style, dan My Room Boutique. 
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3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang akan digunakan adalah metode 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 subjek penelitian mengenai 

teknopreneurship di Mal Paragon dan Duta Pertiwi Mal Pemuda Semarang, 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-langkah yang dilakukan untuk melakukan analisis data dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan tanggapan responden atas variabel-variabel yang terkait 

dengan faktor pembentuk spirit technopreneur menurut Nasution.  

Setelah mengumpulkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan 

responden dan kuisioner yang diisi oleh responden, maka jawaban 

responden akan ditentukan sesuai dengan variabel yang terkait dengan 

faktor pembentuk spirit technopreneur.  

2. Merangkum Jawaban Responden. 

Setelah menentukkan tanggapan responden atas variabel- variabel yang 

terkait dengan faktor pembentuk spirit technopreneur, langkah 

berikutnya adalah merangkum jawaban responden.  
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3. Memberikan kesimpulan atas faktor pembentuk spirit technopreneur 

fashion di Mal Paragon dan Duta Pertiwi Mal Pemuda Semarang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


