
27 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Obyek dan Lokasi Penelitian 

Obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah para pengusaha rumah 

makan padang yang berskala UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). 

Lokasi penelitian ini berada di Jalan Fatmawati hingga Jalan Sendang Mulyo, 

Kota Semarang. Alasan peneliti memilih obyek pengusaha rumah makan padang 

karena menjamurnya masakan padang di Kota Semarang terutama di Kelurahan 

Tembalang yang merupakan daerah berkembang dan padat penduduk. 

 

3.2. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

Populasi adalah keseluruhan kelompok, orang, kejadian, atau hal minat 

yang ingin peneliti investigasi (Sekaran, 2006). Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh pengusaha rumah makan padang berskala UMKM di Kecamatan 

Tembalang, Kelurahan Sendang Mulyo, Kota Semarang. Menurut hasil survey 

secara langsung, jumlah pengusaha rumah makan tersebut pada awal tahun 2018 

adalah sebanyak 12 unit.   

Sampel adalah sebagian dari anggota yang dipilih dari populasi (Sekaran, 

2006). Dalam penelitian ini akan diambil sebanyak 10 UMKM yang bergerak di 

bidang usaha kuliner masakan padang di Kecamatan Tembalang, Kelurahan 

Sendang Mulyo, Kota Semarang.  
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Teknik pengambilan sampel bertujuan atau purposive sampling menjadi 

teknik pengambilan sampling yang digunakan dalam penelitian ini. Pengambilan 

sampling dalam hal ini terbatas pada orang–orang tertentu yang dapat 

memberikan informasi yang diinginkan, sesuai dengan kriteria yang telah 

ditentukan oleh peneliti, yaitu pengusaha UMKM yang bergerak di bidang usaha 

kuliner masakan padang di Kecamatan Tembalang, Kelurahan Sendang Mulyo, 

Kota Semarang yang sudah berdiri minimal selama 3 tahun dengan pertimbangan 

bisnis tersebut sudah dewasa. 

 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

a. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer. Data primer 

adalah informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang 

berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi (Sekaran, 

2006:60). Data primer yang diperoleh adalah melalui kuesioner dan 

wawancara semi terstruktur yang diperoleh dari responden. 

Sumber data diperoleh secara langsung dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif.  Pendekatan  kualitatif  yaitu  pendekatan yang di dalam usulan 

penelitian, proses, hipotesis, turun ke lapangan, analisis data dan kesimpulan 

data sampai dengan penulisannya mempergunakan aspek-aspek 

kecenderungan, non perhitungan numerik, situasional deskriptif, interview 

mendalam, analsis isi, bola salju dan story (Musianto, 2014). Selain itu, 
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dalam menginterpretasikan data yang diperoleh dari hasil kuesioner 

digunakan alat analisis berupa skala likert. Skala likert adalah skala penelitian 

yang digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat dimana responden 

diminta untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan mereka untuk 

menunjukkan tingkat persetujuannya terhadap serangkaian pertanyaan (Kho, 

2018). Rata-rata tertimbang yaitu rata-rata yang dihitung dengan 

memperhitungkan bobot pada setiap data. 

b. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan: 

1. Kuesioner, yaitu daftar pertanyaan yang digunakan peneliti dalam 

memperoleh data dari responden. 

2. Wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara dengan menggunakan 

daftar pertanyaan yang telah disiapkan peneliti, namun pertanyaan 

yang diajukan tidak terbatas pada daftar pertanyaan saja (Creswell, 

2015:429). Wawancara dilakukan kepada 3 pengusaha rumah makan 

padang berskala UMKM untuk memperkuat hasil penelitian.  

 

3.4. Metode Analisis Data 

Setelah melakukan pengumpulan data, langkah selanjutnya yang harus 

diambil adalah menganalisis data yang diperoleh. Analisis data merupakan 

langkah penyederhanaan data agar data yang telah diperoleh dapat mudah dibaca 

dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis 
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data secara deskriptif kualitatif. Teknik analisis deskriptif kualitatif merupakan 

analisis pengumpulan data dengan cara mendeskripsikan untuk mendapat pola 

dari aspek situasi yang sedang dipelajari, kemudian membandingkannya dengan 

teori lainnya sehingga memperoleh gambaran menyeluruh tentang keadaan  

sebenarnya (Sugiyono, 2013:238). Hasil kuesioner kemudian dianalisis secara 

deskriptif menggunakan rentang skala. Oleh sebab itu, untuk mempermudah 

proses analisis hasil data responden peneliti menggunakan tabulasi frekuensi dan 

analisis deskriptif rentang skala. Dalam menentukan rentang skala digunakan 

skala likert, yang dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. SS (Sangat Setuju)  = skor 5 

2. S (Setuju)   = skor 4 

3. N (Netral)   = skor 3 

4. TS (Tidak Setuju)  = skor 2 

5. STS (Sangat Tidak Setuju) = skor 1 

Untuk mengetahui rentang skala, maka digunakan perhitungan 

rumus: 

RS = (Nilai terbesar – Nilai terkecil) / Banyaknya Kriteria Penilaian  

      =  (5 – 1) / 2 

      =  2 

Penilaian unsur dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

Rata-Rata Kategori Rentang Skala 

1,00 - 3,00 Rendah 

3,01 - 5,00 Tinggi 
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Dalam melakukan analisis data secara kualitatif terdapat beberapa 

tahapan, antara lain:  

1. Pencatatan Data.   

Data yang diperoleh penulis dari kuesioner dan wawancara 

kemudian dicatat dalam bentuk catatan kecil. Pencatatan data 

menghasilkan gambaran umum pada pengusaha rumah makan padang 

secara kompleks yang kemudian perlu untuk dilakukan sebuah 

pengelompokkan agar data yang diberikan sesuai dengan topik penelitian.   

2. Pengelompokan Data.   

Data yang telah dicatat oleh penulis kemudian dikelompokan. 

Pengelompokan data dilakukan dengan cara memilah inti bahasan yang 

paling penting dan membuang bahasan yang dianggap tidak penting, 

sehingga inti bahasan tersebut meliputi orientasi kewirausahaan beserta 

indikatornya dalam penerapan pada pengusaha rumah makan padang 

berskala UMKM.  

3. Interpretasi Data.   

Dalam tahap ini, penulis mengubah data yang telah dikelompokkan 

menjadi sebuah narasi atau uraian singkat. Penulis mengaitkan konsep 

orientasi kewirausahaan berdasarkan Lumpkin dan Dess (1996) dengan 

terapan orientasi kewirausahaan pada pengusaha rumah makan padang 

berskala UMKM.   


