
 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

 Objek penelitian ini adalah pengusaha bengkel motor “Dunia Motor” 

yang terletak di Jalan MT Haryono no 549, Semarang. Bengkel motor 

“Dunia Motor” ini berdiri tahun 2012 yang didirikan oleh seorang pria 

bernama Pak Herry bersama dengan istrinya. Pak Herry ingin membuka 

usaha ini agar bisa menambah penghasilan untuk hidup dan keluarganya. 

Usaha bengkel motor ini sudah berdiri selama 5 tahun dan sekarang “Dunia 

Motor” sudah memiliki 7 orang karyawan dan toko bengkel motor itu sudah 

semakin besar dan sudah semakin lengkap. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2009). Penelitian ini populasinya adalah pemilik beserta keluarga dan 

karyawan. 

 Menurut Sugiyono (2009), sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini 

penelitian menggunakan penelitian teknik purposive sampling, yaitu teknik 



 
 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2009). Adapun 

kriteria yang ditetapkan sebagai berikut: 

1. Masa kerja karyawan minimal 2 tahun 

2. Karyawan yang sering berinteraksi langsung dengan pemilik 

Dengan demikian sampel dalam penelitian ini adalah 6 orang yang terdiri 

dari 1 pemilik/pengelola bengkel, 3 karyawan yang sering berinteraksi 

dengan pemilik dan 2 anak dalam anggota keluarga tersebut. 

 

3.3 Sumber dan Jenis Data 

 Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data 

sekunder. Menurut Sugiyono (2016) data primer adalah sumber data yang 

secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer 

diperoleh secara langsung melalui wawancara kepada pemilik dan 

karyawan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara 

tidak langsung dari penelitian yang diambil dari buku ilmiah, majalah, 

tulisan-tulisan atau artikel yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melalui 

kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya (Sugiyono, 2009).  



 
 

 Dalam penelitian ini, peneliti juga memberikan daftar kuesioner dan 

wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai karakteristik 

kewirausahaan. Adapun pengukuran data kuesioner dalam penelitian ini 

diperlukan pengkajian secara kuantitatif yang didapat dari hasil kuesioner 

menggunakan skala Likert dengan menggunakan 5 tingkatan yaitu: 

1. Jawaban SS (Sangat Setuju)  : 5 

2. Jawaban S (Setuju)   : 4 

3. Jawaban N (Netral)   : 3 

4. Jawaban TS (Tidak Setuju)  : 2 

5. Jawaban STS (Sangat Tidak Setuju) : 1 

 

3.5 Teknik Analisi Data 

 Dalam penelitian ini alat analisi yang dipaki adalah Analisis Deskriptif 

Kualitatif. Analisis Deskriptif Kualitatif yaitu bentuk analisis yang 

ditunjukan pada perkembangan serta pertumbuhan suatu keadaan dan juga 

hanya memberikan gambaran tentang suatu keadaan tertentu dengan cara 

menguraikan tentang adanya sifat-sifat dari obyek penelitian tersebut. 

 Adapun langkah-langkah dalam menganalisis deskriptif kualitatif dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Mengelompokkan jawaban yang dimasukkan dalam kategori tertentu 

dan diwujudkan dalam tabel. 

2. Melalukan analisi deskriptif dengan menggunakan rentang skala. 

 

 



 
 

  Nilai terbesar – Nilai terkecil 

RS=  

  Kategori Penilaian 

   5 – 1  = 2 

      2 

Kategori Penilaian: Rendah (1,0-3,0) dan Tinggi (3,01-5,0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabel 3.1 Kategori Penilaian Rentang Skala Deskriptif Bengkel Motor dan 

Variasi Sparepart Dunia Motor, Semarang 

 

Karakteristik Rendah (1,0-3,0) Tinggi (3,01-5,0) 

Jaringan Sosial 

 

Dukungan jaringan sosial 

yang dimiliki rendah 

 

Dukungan jaringan sosial 

yang dimiliki tinggi 

 

Dukungan keluarga Dukungan keluarga yang 

dimiliki rendah 

Dukungan keluarga yang 

dimiliki tinggi 

Teknologi informasi dan 

komunikasi 

Dukungan teknologi 

informasi dan komunikasi 

yang dimiliki rendah 

Dukungan teknologi 

informasi dan komunikasi 

yang dimiliki tinggi 

Motivasi internal Dukungan motivasi 

internal yang dimiliki 

rendah 

Dukungan motivasi 

internal yang dimiliki 

tinggi 

Dukungan karyawan Dukungan karyawan yang 

dimiliki rendah 

Dukungan karyawan yang 

dimiliki tinggi 

 

 

Untuk mendapatkan kategorial penilaian melalui langkah-langkah sebagai berikut:  

1. Membuat tabel tabulasi data mentah berdasarkan jawaban responden dalam 

kuesioner (STS=1;TS=2;N=3;S=4;SS=5) 

2. Menghitung frekuensi jawaban responden. Frekuensi diperoleh dari jumlah 

responden yang menjawab pada masing-masing kategori jawaban dalam 

kuesioner 

3. Skor = nilai skor x jumlah responden yang menjawab kategori tersebut  

 



 
 

Tabel 3.2 Tabel Analisis Deskriptif Identifikasi Faktor-faktor Keberhasilan 

Usaha Bengkel Motor dan Variasi Sparepart Dunia Motor di Kota Semarang 

 

Variable : Jaringan Sosial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Indikator SS (5) S (4) N (3) TS (2) STS(1) Total 

Score 

Rata

-rata 

Kate

gori F Score F Score F Score F Score F Score 

1. Pemilik/pengelola 

menjalin hubungan 

yang baik dengan 

karyawan 

             

2. Pemilik/pengelola 

memiliki 

hubungan yang 

baik dengan 

sesama pengusaha 

di bengkel motor 

             

 Rata-rata   



 
 

Variabel : Jaringan Sosial 

 

Variabel : Dukungan Keluarga 

 

 

 

 

 

No Pertanyaan SS S N TS STS 

1. Menjalin hubungan yang baik 

dengan karyawan 

     

 Berikan Penjelasan : 

 

2. Memiliki hubungan yang baik 

dengan sesama pengusaha 

bengkel  motor 

     

 Berikan Penjelasan : 

 

No Pertanyaan SS S N TS STS 

1. Memberikan saran untuk 

keberhasilan usaha 

     

 Berikan Penjelasan : 

2. Ikut berperan dalam penyediaan 

barang 

     

 Berikan Penjelasan : 

3. Ikut menjalankan operasional 

usaha (melayani transaksi dengan 

konsumen) 

     

 Berikan Penjelasan : 



 
 

Variabel : Teknologi Informasi dan Komunikasi 

 

Variabel : Motivasi Internal 

 

 

 

No Pertanyaan SS S N TS STS 

1. Menggunakan teknologi 

dalam menjalankan usaha 

(menerima transaksi pesanan 

sparepart melalui internet) 

     

 Berikan Penjelasan : 

 

2. Melakukan promosi lewat 

internet 

     

 Berikan Penjelasan : 

 

No Pertanyaan SS S N TS STS 

1. Bekerja dengan penuh semangat      

 Berikan Penjelasan : 

 

2. Memiliki keinginan dapat membuka 

cabang di tempat lain 

     

 Berikan Penjelasan : 

3. Memiliki keinginan untuk 

mengembangkan usaha 

     

 Berikan Penjelasan : 

 



 
 

Variabel : Dukungan Karyawan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Pertanyaan SS S N TS STS 

1. Mempengaruhi keberhasilan 

usaha bengkel motor 

     

 Berikan Penjelasan : 

 

2. Bekerja sesuai kemampuan 

dan keterampilan masing-

masing 

     

 Berikan Penjelasan : 

 


