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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode 

kualitatif.Menurut (Sugiyono,2016)Metode penelitian kualitatif adalah 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, 

digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai 

lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument 

kunci,pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan 

snowbaal, teknik pengumpulan dengan trianggulasi(gabungan), analisis 

data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna dari pada generalisasi. 

3.2 Objek dan Lokasi Penelitian 

 Obyek penelitian ini yaitu pelaku usaha mikro kecil menengah di 

Semarang yang sudah menerapkan Technopreneurship pada bisnis yang  

sedang dijalankan. 

3.3 Populasi dan Sampel 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek / 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono,2016). Populasi pada penelitian ini yaitu pelaku Usaha Mikro 

Kecil Menengah di bidang fashion yang sudah menerapkan 

Technopreneurship Di kota Semarang.Jumlah populasipelaku Usaha Mikro 

Kecil Menengah (UMKM) bidang fashiondiSemarangyang sudah 

menerapkan technopreneurship tidak diketahui dengan pasti jumlahnya. 
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Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2016).Sampel penelitian ini sebagian dari 

pelaku usahamikro bidang fashion di Semarang yang sudah menerapkan 

technopreneurship dalam bisnisnya dan jumlah sampel yang diambil adalah 

30 orang pelaku usaha mikro bidang fashion di Semarang yang sudah 

menerapkan technopreneurship. Teknik pengambilan sampel pada 

penelitian ini yaitu purposive sampling. Purposive Sampling adalah teknik 

penentuan sampel dengan suatu pertimbangan tertentu 

(Sugiyono,2016)Pertimbangan tersebut dapat dilihat dari beberapa criteria 

tertentu,yaitu dalam bisnisnya minimal 1 tahun,dan merupakan usaha mikro 

yang memiliki kurang dari 6 orang tenaga kerja. 

3.4  Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu sumber data 

yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.Data primer 

berupa wawancara,kuesioner,dan observasi.(Sugiyono, 2016).Data primer 

pada penelitian ini yaitu menggunakan metode wawancara dengan pihak 

pemilik usaha mikro bidang fashion di Kota Semarang untuk mengetahui 

tantangan-tantangan Technopreneurship. 

3.5 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). Wawancara yang dilakukan dengan subyek penelitian adalah 

wawancara tersruktur yaitu teknik pengumpulan data, bila peneliti atau 

pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang 

akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara pengumpul 
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data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan 

tertulis yang alternative jawabannya telah disiapkan (Sugiyono, 2016) 

3.6Metode 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, 2016).Berikut langkah-langkah analisis 

data pada penelitian ini: 

1. Tahap pertama, pengumpulan data. Yakni menggali informasi yang 

akan dianalisis dengan metode wawancara dengan pemilik UMKM 

yang sudah menerapkan media E-commerce berkaitan dengan 

tantangan yang dihadapi dan upaya dalam menghadapi tantangan 

yang mereka lakukan dalam menjalankan bisnisnya. 

2. Tahap kedua,yaitu membuat tabulasi. Yakni mencatat atau 

memasukan data hasil wawancara kedalam tabel penelitian. 

3. Tahap ketiga,membuat analisis dari hasil wawancara dengan 

responden  

4. Tahap keempat,membuat kesimpulan dari hasil data yang telah 

didapat dari wawancara dengan responden 

.  

 

 

 

 

 

 


