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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Obyek dan Lokasi Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah UKM Batik Arjuna Semarang. Usaha ini 

beralamat di Jalan Batik Gedong No. 418 Rejomulyo, Semarang Timur. 

 

3.2 Subyek Penelitian 

Subjek Penelitian pada penelitian ini yaitu pemilik dari UMKM Batik 

Arjuna yaitu Ibu Monica Suprihatin.  

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu sumber data yang 

langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2015: 193). 

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak 

pemilik UKM Batik. Data yang diperoleh dari data primer ini harus di olah 

lagi.  

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara. 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan 

studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan 

apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2015: 194). 

Wawancara yang dilakukan dengan subyek penelitian adalah wawancara 

berstruktur yaitu pertanyaan telah dipersiapkan terlebih dahulu dan sudah 

ditulis terlebih dahulu. Pewawancara dapat menggunakan daftar pertanyaan 

tersebut saat sedang melakukan wawancara. Pewawancara juga harus dapat 

dengan cepat menangkap maksud orang dan cepat dalam bereaksi terhadap 

pernyataan yang diberikan responden untuk mendapatkan keterangan yang 

lebih mendalam.  
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Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan pewawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu (Moloeng, 2007: 186). Wawancara dipergunakan untuk 

mengadakan komunikasi dengan subjek penelitian sehingga diperoleh data-

data yang diperlukan. Teknik wawancara mendalam ini diperoleh langsung 

dari subyek penelitian melalui serangkaian tanya jawab dengan pihak-pihak 

yang terkait langsung dengan Batik Arjuna. 

 

3.5  Metode Analisis Data 

        Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis 

kualitatif. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis 

berdasarkan data yang diperoleh. Selanjutnya dikembangkan pola tertentu 

atau menjadi hipotesis (Sugiyono, 2015: 335).  

Langkah-langkah yang diambil dalam menganalisa data penelitian ini adalah :  

1. Melakukan wawancara dengan pemilik mengenai permasalahan yang 

ada di UKM Batik Arjuna dan bagaimana proses penerapan 

pengambilan keputusan kreatifnya.  

2. Mengolah data yang telah didapat untuk dimasukkan kedalam kolom-

kolom kategori untuk di analisa. 

3. Analisa dilakukan dengan mencocokkan bagian data yang sudah 

terbagi kedalam kolom-kolom dengan teori yang sudah dikemukakan 

dalam tiap tahapnya.  

4.  Penarikan kesimpulan berdasarkan analisa yang telah dilakukan. 
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