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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Obyek dan Lokasi Penelitian  

Obyek dalam penelitian ini adalah Itni Linorita. Peneliti memilih 

untuk melakukan penelitian pada gallery ini karena galerry tersebut telah 

berdiri 3 tahun lebih dan masih tetap berjalan sampai sekarang ini. Bahkan 

konsumen-konsumen yang didapat tersebar hampir seluruh pulau di 

Indonesia juga di berbagai negara di dunia yaitu Malaysia, Singapore,dsb. 

Lokasi penelitian Emy;s Craff Gallery ini berada di Jalan Mega Residence 

No 52, Tulip Garden, Pudakpayung,Banyumanik,Kota Semarang,Jawa 

Tengah 50265. 

 

3.2. Populasi dan Sampel 

Menurut (Sugiyono, 2009) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti unuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Emy’s Craft Gallery 

Semarang. 

Sampel adalah bagian dari jumlah populasi itu sendiri. Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik non-
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probability sampling diantaranya adalah purposive sampling. Definisi 

purposive sampling menurut (Sugiyono, 2009:85) adalah teknik penentuan 

sampel dengan pertimbangan tertentu sehingga data yang diperoleh lebih 

representatif dengan mewakili keadaan yang sebenarnya. 

3.3. Metode Pengumpulan Data  

Data primer yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 

dikumpulkan menggunakan wawancara,observasi,dan dokumentasi. 

3.3.1 Jenis dan Sumber Data   

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer 

dimana data tersebut diperoleh dan dikumpulkan secara langsung 

oleh peneliti sehingga menjadikannya data asli yang berasal dari 

narasumber. Data primer yang dimaksud adalah hasil jawaban 

wawancara yang telah dijawab oleh narasumber saat pengambilan 

data penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah jawaban 

narasumber dari proses wawancara. 

3.3.2. Teknik Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berikut 

penjelasannya : 
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1. Wawancara 

Menurut Esterberg  (Sugiyono, 2009) wawancara 

merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui proses tanya jawab, sehingga 

dapat mengkonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. 

Dalam teknik pengumpulan data melalui wawancara peneliti 

menggunakan wawancara terstruktur dimana peneliti 

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun 

secara sistematis dan lengkap pengumpulan 

datanya.Pedoman yang digunakan hanya garis besar 

permasalahan yang ditanyakan. 

2. Observasi 

Observasi merupakan dasar dari segala sumber ilmu 

pengetahuan yaitu fakta mengenai kenyataan yang diperoleh 

melalui observasi. Dalam teknik pengumpulan data melalui 

observasi peneliti menggunakan observasi partisipasi aktif 

dimana peneliti ikut terlibat secara langsung melakukan apa 

yang dilakukan oleh narasumber, tetapi tidak sepenuhnya 

lengkap.   

3. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu.Dokumen dapat berbentuk tulisan,foto, atau karya-
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karya dari seseorang. Peneliti harus melengkapi dokumen-

dokumen dari narasumber agar data yang dikumpulkan 

sesuai dengan hasil observasi dan wawancara sebelumnya 

kerena dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan 

metode observasi dan wawancara. 

3.4. Analisis Data  

Setelah semua data terkumpul, kemudian melakukan analisis data. 

Analisis data dapat dilakukan dengan cara menarik kesimpulan dari data 

responden yang telah ada sehingga berguna dalam pengambilan keputusan. 

Dalam penelitian kualitatif teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis 

data Model Miles and Huberman Dimana dalam analisis tersebut peneliti 

setelah mengumpulkan data dari hasil wawancara kemudian peneliti 

melakukan 3 cara agar penelitian dapat berjalan dengan baik. Tiga cara 

tersebut antara lain :  

3.4.1 Reduksi Data ( Data Reduction ) 

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber di 

lapangan yang telah dicatat dan diteliti kemudian peneliti melakukan reduksi 

data. Dimana dalam mereduksi data peneliti memilih, merangkum, dan 

memfokuskan hal-hal yang lebih penting. Data yang dianggap tidak penting 

akan dihilangkan karena menurut peneliti data tersebut akan mempersulit 

penelitian.  
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Tabel. 3.4.1. Reduksi Data ( Data Reduction ) 

 

 

Kebutuhan akan Prestasi 

1. Jika pesaing Anda mempunyai produk baru untuk usahanya lebih maju. 

Bagaimana cara Anda untuk dapat mengungguli pesaing Anda? 

2. Bagaimana cara Anda untuk memasarkan produk? Apakah Anda menggunakan 

cara yang berbeda dengan pesaing ? 

3.  Anda menerima order dari luar pulau dalam jumlah yang banyak untuk 

kebutuhan pernikahan dan Anda hanya memiliki 1 orang karyawan saja. Mengapa 

Anda berani untuk mengambil job tersebut ? 

4.  Bagaimana cara Anda untuk menangani masalah seperti produk yang dipesan 

tidak sesuai, produk yang dipesan kurang, atau pengiriman alamat yang salah ? 

5. Apa yang Anda lakukan jika pesaing berada dalam 1 lokasi yang sama dengan 

Anda? Apakah Anda merasa senang atau bahkan menjadi memberatkan Anda? 

6. Apa yang membuat Anda yakin untuk  membuka usaha sendiri daripada bekerja 

dengan orang lain ? 

Kebutuhan akan Hubungan 

7. Bagaimana cara Anda untuk lebih dekat dengan pesaing? 

8. Apa yang Anda lakukan jika pesaing Anda meminta bantuan kepada Anda ? 

9. Bagaimana cara Anda untuk menjalin hubungan baik dengan supplier? 

10. Apa yang Anda lakukan jika supplier Anda melakukan kesalahan ? 

11. Bagaimana sikap Anda terhadap karyawan dan melayani konsumen? 

12. Bagaimana solusi Anda untuk mengatasi masalah saat konsumen komplain ? 
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Kebutuhan akan Kekuatan 

13. Bagaimana sikap karyawan Anda? Apakah karyawan selalu mematuhi perintah 

Anda? 

14. Apakah karyawan Anda bekerja dibawah tekanan Anda ? 

15. Apa tanggungjawab Anda sebagai pemilik Emy’s Craft Gallery? Jika Anda 

saat ini sedang memiliki pesanan yang cukup banyak, namun Anda juga memiliki 

janji untuk pergi dengan teman Anda. Anda akan lebih memilih yang mana? 

16. Apa yang Anda lakukan sebagai pemilik jika karyawan melakukan kesalahan 

ketika bekerja ? 

17. Anda dihadapkan dengan banyak pesaing dalam sebuah acara, bagaimana 

perasaan Anda mengalami hal tersebut? 

18. Apakah Anda bersaing secara sehat ? 

 

3.4.2. Penyajian Data ( Data Display ) 

Setelah peneliti memilih dan merangkum data dari proses 

reduksi, kemudian peneliti melakukan penyajian data. Penyajian data 

dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya adalah dengan 

menggunakan tabel. Dengan penyajian data menggunakan tabel 

maka dapat mempermudah peneliti untuk memahami data yang ada. 

Dalam hal ini Miles and Huberman menyatakan “the most frequent 

from of display data for qualitative research data in the past has been 

narrative text” yang paling sering digunakan untuk menyajikan data 

dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat narasi.  
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Tabel. 3.4.2. Penyajian Data ( Display Data ) 

 

 

Keterangan Jawaban 

Kebutuhan akan Prestasi 

( need for achievement ) 

1. Dorongan untuk lebih unggul 

Jika pesaing Anda mempunyai produk 

baru untuk usahanya lebih maju. 

Bagaimana cara Anda untuk dapat 

mengungguli pesaing Anda? 

 

Bagaimana cara Anda untuk 

memasarkan produk? Apakah Anda 

menggunakan cara yang berbeda 

dengan pesaing ? 

 

2. Berani mengambil resiko  

Anda menerima order dari luar pulau 

dalam jumlah yang banyak untuk 

kebutuhan pernikahan dan Anda hanya 

memiliki 1 orang karyawan saja. 

Mengapa Anda berani untuk 

mengambil job tersebut ? 

 

Bagaimana cara Anda untuk menangani 

masalah seperti produk yang dipesan 

tidak sesuai, produk yang dipesan 

kurang, atau pengiriman alamat yang 

salah ? 
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3. Menyukai tantangan  

Apa yang Anda lakukan jika pesaing 

berada dalam 1 lokasi yang sama 

dengan Anda? Apakah Anda merasa 

senang atau bahkan menjadi 

memberatkan Anda? 

  

Apa yang membuat Anda yakin untuk  

membuka usaha sendiri daripada 

bekerja dengan orang lain ? 

 

Kebutuhan akan Hubungan  

( need for affiliation ) 

4. Lebih menyukai persahabatan  

Bagaimana cara Anda untuk lebih dekat 

dengan pesaing? 

 

Apa yang Anda lakukan jika pesaing 

Anda meminta bantuan kepada Anda ? 

 

5. Membangun hubungan baik secara pribadi dengan orang lain 

Bagaimana cara Anda untuk menjalin 

hubungan baik dengan supplier? 

 

Apa yang Anda lakukan jika supplier 

Anda melakukan kesalahaan ? 

 

6. Memelihara hubungan baik dengan karyawan dan konsumen 

Bagaimana sikap Anda terhadap 

karyawan dan melayani konsumen? 

 

Bagaimana solusi Anda untuk 

mengatasi masalah saat konsumen 

komplain ? 

 



37 
 

 
 

Kebutuhan akan Kekuatan  

( need for power )  

7. Keinginan untuk mengatur dan mengontrol orang lain 

Bagaimana sikap karyawan Anda? 

Apakah karyawan selalu mematuhi 

perintah Anda? 

 

Apakah karyawan Anda bekerja 

dibawah tekanan Anda ? 

 

8. Memiliki tanggung jawab terhadap kinerja 

Apa tanggungjawab Anda sebagai 

pemilik Emy’s Craft Gallery? Jika 

Anda saat ini sedang memiliki pesanan 

yang cukup banyak, namun Anda juga 

memiliki janji untuk pergi dengan 

teman Anda. Anda akan lebih memilih 

yang mana? 

 

Apa yang Anda lakukan sebagai 

pemilik jika karyawan melakukan 

kesalahan ketika bekerja ? 

 

9. Senang bersaing  

Misalkan Anda dihadapkan dengan 

banyak pesaing dalam sebuah acara, 

bagaimana perasaan Anda mengalami 

hal tersebut? 

 

Apakah Anda bersaing secara sehat ?  
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3.4.3. Penarikan Kesimpulan ( Conclusion ) 

Langkah ketiga dalam penelitian kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan atau verifikasi. Dalam penelitian kualitatif, penarikan 

kesimpulan dapat menjadi jawaban dari rumusan masalah yang 

dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin saja tidak karena penelitian 

kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang ketika 

peneliti berada di lapangan 

Tabel 3.4.3. Penarikan Kesimpulan ( Conclusion ) 

 

 

 

Faktor-faktor Motivasi Kriteria Penarikan Kesimpulan 

Kebutuhan akan Prestasi 

( Need for Achievement ) 

Dalam proses penarikan kesimpulan 

terdapat kriteria yang harus dipenuhi 

dengan bukti hasil wawancara bahwa  

narasumber memiliki dorongan yang 

kuat untuk lebih unggul dari pesaing, 

berani mengambil resiko atas apa yang 

dilakukan, dan sangat menyukai 

tantangan yang akan dihadapi.  

Kebutuhan akan Hubungan 

( Need for Affiliation ) 

Dalam proses penarikan kesimpulan 

terdapat kriteria yang harus dipenuhi 

dengan bukti hasil wawancara bahwa  

narasumber adalah orang yang senang 

menjalin persahabatan dengan orang 

lain, menjalin hubungan pribadi yang 

baik dengan orang lain dan menjalin 
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Kebutuhan akan Prestasi Jawaban Kesimpulan 

1. Jika pesaing Anda mempunyai 

produk baru untuk usahanya lebih 

maju. Bagaimana cara Anda untuk 

dapat mengungguli pesaing Anda? 

  

2. Bagaimana cara Anda untuk 

memasarkan produk? Apakah Anda 

menggunakan cara yang berbeda 

dengan pesaing ? 

  

3.  Anda menerima order dari luar 

pulau dalam jumlah yang banyak 

untuk kebutuhan pernikahan dan 

Anda hanya memiliki 1 orang 

karyawan saja. Mengapa Anda 

berani untuk mengambil job tersebut 

? 

  

hubungan baik dengan karyawan dan 

konsumen.  

Kebutuhan akan Kekuatan 

( Need for Power ) 

Dalam proses penarikan kesimpulan 

terdapat kriteria yang harus dipenuhi 

dengan bukti hasil wawancara bahwa  

narasumber memiliki sifat ingin 

mempengaruhi atau mengontrol orang 

lain, sangat bertanggung jawab 

terhadap kinerja, dan sangat senang 

bersaing secara sehat dengan pesaing. 
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4.  Bagaimana cara Anda untuk 

menangani masalah seperti produk 

yang dipesan tidak sesuai, produk 

yang dipesan kurang, atau 

pengiriman alamat yang salah ? 

  

5. Apa yang Anda lakukan jika 

pesaing berada dalam 1 lokasi yang 

sama dengan Anda? Apakah Anda 

merasa senang atau bahkan menjadi 

memberatkan Anda? 

  

6. Apa yang membuat Anda yakin 

untuk  membuka usaha sendiri 

daripada bekerja dengan orang lain ? 

  

Kebutuhan akan Hubungan Jawaban Kesimpulan 

7. Bagaimana cara Anda untuk lebih 

dekat dengan pesaing? 

  

8. Apa yang Anda lakukan jika 

pesaing Anda meminta bantuan 

kepada Anda ? 

  

9. Bagaimana cara Anda untuk 

menjalin hubungan baik dengan 

supplier? 

  

10. Apa yang Anda lakukan jika 

supplier Anda melakukan kesalahaan 

? 

  

11. Bagaimana sikap Anda terhadap 

karyawan dan melayani konsumen? 

  

12. Bagaimana solusi Anda untuk 

mengatasi masalah saat konsumen 

komplain ? 
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Kebutuhan akan Kekuatan Jawaban Kesimpulan 

13. Bagaimana sikap karyawan 

Anda? Apakah karyawan selalu 

mematuhi perintah Anda? 

  

14. Apakah karyawan Anda bekerja 

dibawah tekanan Anda ? 

  

15. Apa tanggungjawab Anda 

sebagai pemilik Emy’s Craft 

Gallery? Jika Anda saat ini sedang 

memiliki pesanan yang cukup 

banyak, namun Anda juga memiliki 

janji untuk pergi dengan teman Anda. 

Anda akan lebih memilih yang 

mana? 

  

16. Apa yang Anda lakukan sebagai 

pemilik jika karyawan melakukan 

kesalahan ketika bekerja ? 

  

17. Anda dihadapkan dengan banyak 

pesaing dalam sebuah acara, 

bagaimana perasaan Anda 

mengalami hal tersebut? 

  

18. Apakah Anda bersaing secara 

sehat ? 

  

 

 

 

 

 

 

 


