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BAB III  

METODE PENELITIAN  

 

3.1. Objek dan lokasi Penelitian  

  Topik yang diangkat dalam penelitian ini mengenai Analisis 

 Motivasi Berwirausaha Pada Pemilik Usaha di Jalan Fatmawati Semarang. 

 Objek penelitian ini merupakan pemilik usaha yang telah menjalankan 

 bisnisnya lebih dari 10 tahun. Yang menjadi lokasi dalam penelitian ini 

 adalah Jalan Fatmawati Semarang. Lokasi ini dipilih agar sesuai dengan 

 topik yang diangkat.  

3.2.  Populasi dan Sampel  

  Populasi merupakan objek atau subjek yang ditetapkan oleh 

 peneliti dengan kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

 peneliti untuk ditarik  kesimpulannya. (Indriantoro dan Supomo, 2002). 

 Populasi yang  akan diteliti merupakan para pemilik usaha. Menurut data 

 BPS tahun 2017, banyaknya penduduk menurut mata pencaharian di 

 kecamatan Pedurungan tahun 2016, terdapat sejumlah 244 pengusaha di 

 kelurahan Pedurungan Kidul. (Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 

 2017). Peneliti juga melakukan pra survey untuk mengetahui jumlah 

 pemilik usaha yang berada di jalan Fatmawati Semarang. Berdasarkan pra 

 survey yang telah dilakukan peneliti, jumlah populasi pemilik usaha yang 

 berhasil di data berjumlah 161 toko.  

  Sedangkan, sampel merupakan sebagian dari elemen-elemen yang 

 dimiliki oleh populasi tersebut (Indriantoro dan Supomo, 2002). Teknik 

 pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive 

 sampling. Purposive sampling  yaitu mengambil orang-orang terpilih yang 

 sesuai dengan ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel (Indriantoro dan 
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 Supomo, 2002). Adapun kriteria untuk menjadi responden yaitu sudah 

 menjalankan usahanya lebih dari 10 tahun.  

  Berdasarkan kriteria tersebut, terdapat 52 pemilik toko di Jalan 

 Fatmawati yang telah memenuhi kriteria menjadi responden dalam 

 penelitian ini.  

3.3. Jenis dan Sumber data  

  Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer. 

 Data primer merupakan data yang didapat dan dikumpulkan langsung 

 oleh peneliti sebagai data asli yang didapat dari narasumber 

 (Indriantoro dan Supomo, 2002). Data primer dalam penelitian ini 

 diperoleh dari  kuesioner yang telah dibagikan terhadap responden yaitu 52 

 pemilik usaha dijalan Fatmawati Semarang yang telah memulai usahanya 

 lebih dari 10 tahun dan 2 karyawan pada masing-masing usaha. Sumber 

 data dalam penelitian ini berasal dari jawaban para responden yaitu 

 pemilik toko di jalan Fatmawati yang telah memulai usahanya sejak 10 

 tahun. 

3.4. Teknik Pengumpulan Data  

  Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

 adalah  kuesioner yang diisi langsung oleh responden (pemilik usaha di 

 jalan Fatmawati) dan wawancara. Kuesioner merupakan teknik 

 pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan – pertanyaan tertulis 

 kepada responden untuk dijawab. Kuesioner ini dilakukan dengan cara 

 membagikan langsung pertanyaan-pertanyaan kepada responden yang 

 sesuai dengan kriteria sampel penelitian untuk dijawab sesuai tujuan 

 penelitian. Kuesioner  dalam penelitian ini ditujukan kepada 52 pemilik 

 usaha di jalan Fatmawati Semarang. Sedangkan wawancara adalah proses 

 tanya jawab antara penanya dengan narasumber yang dilakukan secara 

 lisan (Haryanto,2008). Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan 

 cara bertanya dan bertatap muka langsung dengan responden.  
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3.5. Skala Pengukuran Data  

  Data kualitatif yang didapat melalui kuesioner, selanjutnya akan 

 diolah  menjadi data kuantitatif menggunakan Skala Likert. Skala Likert 

 dapat menghasilkan skor yang berasal dari pilihan jawaban yang 

 disediakan kepada responden. Skala Likert dalam penelitian ini memiliki 

 skor 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju) untuk pertanyaan 

 kuesioner mengenai motivasi berwirausaha pada pemilik usaha di Jalan 

 Fatmawati Semarang.  

 Terdapat perincian skor sebagai berikut: 

Skor Jawaban 

1 Sangat tidak setuju (STS) 

2 Tidak setuju (TS) 

3 Netral (N) 

4 Setuju (S) 

5 Sangat setuju (SS) 

 

3.5. Teknik Analisis Data  

  Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif. 

 Analisis deskriptif merupakan metode penelitian dengan cara 

 mengumpulkan data- data lalu disusun, diolah, dan dianalisis untuk dapat 

 memberikan gambaran mengenai masalah yang ada  (Indriantoro dan 

 Supomo, 2002).  

  Hasil dari jawaban kuesioner yang telah diisi responden, akan 

 dihitung rentang skala untuk menentukan kategori tiap indikatornya. 

 Rumus yang digunakan untuk mengitung skala adalah sebagai berikut:  
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  Keterangan :  

  RS  = Rentang Skala  

  n  = jumlah responden  

  m  = jumlah kategori 

 

Rentang skala tiap kategori : 

 RS =    14 (5 – 1)  

            2 

  = 28 

 

Table 4 

Rentang Skala Penilaian  

Rentang 

Skala 

Motivasi Berwirausaha Mc Clelland 

Kebutuhan terhadap 

prestasi 

Kebutuhan terhadap 

afiliasi 

Kebutuhan 

terhadap 

kekuasaan  

14,00 – 42,00 Rendah  Rendah  Rendah  

42,1 – 70,00 Tinggi  Tinggi  Tinggi  

 

 

RS = n (nilai tertinggi – nilai terendah) 

m 
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Tabel 4.1. Skoring untuk Pemilik Usaha  

No Keterangan 

SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 
Total 

Skor 
Kategori 

F S F S F S F S F S 

1 Kebutuhan 

Terhadap 

Prestasi 

            

2 Kebutuhan 

Terhadap 

Afiliasi  

            

3 Kebutuhan 

Terhadap 

Kekuasaan 

            

 

Cara perhitungan :  

S   = Skor  

F   = Frekuensi  

Total Skor  = total keseluruhan skor  

Hasil dari perhitungan skor selanjutnya akan dianalisis berdasarkan 

 hasil wawancara 

 

 

 

 

 

 

 


