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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Obyek Penelitian  

Obyek pada penelitian ini adalah 3 gerai Clean Your Shoes, Semarang. 

 

Tabel 7.1. Obyek dan Lokasi Penelitian 

No 

 

Gerai Alamat 

1 Clean Your Shoes, Tembalang. JL.Srondol Bumi Indah No.3 ngesrep, 

Banyumanik . 

2 Clean Your Shoes, UNNES. Jl. Cempaka Sari, No.22 Sekaran 

Gunungpati, Semarang. 

3 Clean Your Shoes, Pleburan. Jl. Singosari Raya, No.35 D, Semarang. 

Sumber: (Primer, 2018) 

3.2 Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling  

a. Populasi Penelitian  

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

obyek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Sedang sampel adalah sebagian 

dari populasi (Sugiyono, 2017). Berdasarkan data dari sumber 

primer populasi dalam penelitian ini berjumlah 10 orang dari 3 

gerai yang dimiliki, yaitu: 1 orang pemilik, 3 orang penanggung 

jawab gerai dan 6 pegawai (Tim Cuci Sepatu). 

 

b. Sampel Penelitian 

Sampel pada penelitian ini adalah 4 orang yang terdiri dari 1 

pemiliki, 3 penanggung jawab gerai. 
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c. Teknik Sampling 

Teknik sampling yang digunakan adalah Purposive Sampling yang 

merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan 

pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang 

tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, 

atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan 

peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang di teliti 

(Sugiyono, 2017). Kriterianya sebagai berikut: 

1. Merupakan pemiliki sah dari gerai atau toko Clean 

Your Shoes, Semarang. 

2. Pegawai atau karyawan tim cuci sepatu yang paling 

lama bekerja (minimal 2 tahun). 

3. Pegawai atau karyawan yang bertanggung jawab 

pada tiap gerai yang dimiliki. 

Dengan kriteria diatas didapatkan sampel sebagai berikut: 4 orang 

yang terdiri dari 1 pemilik, 3 store leader  (penanggung jawab 

gerai). 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data  

3.2.1. Jenis dan Sumber Data  

Dari penelitian ini data yang digunakan adalah data primer. Data 

primer adalah data yang di kumpulkan dan diolah sendiri oleh 

suatu organisasi atau perorangan langsung dari obyeknya (Santoso 

dan Tjiptono,2010: 59) dalam (Sapoetro, 2017). Data primer di 

peroleh dengan wawancara yang dilakukan pada responden yaitu: 

pemiliki toko dan pegawai atau keryawan yang sudah dipilih 

menjadi sampel. Hasil wawancaranya berupa tanggapan yang 

bersumber dari sampel yang diwawancarai. 
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3.2.2. Teknik dan Pengumpulan Data  

Pada penelitian ini metode pengumpulan data akan di lakukan 

dengan: Wawancara. (Esterberg, 2002) dalam (Sugiyono, 2017) 

mendefinisikan wawancara sebagai pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. 

(Esterberg, 2002) dalam (Sugiyono, 2017) mengemukakan 3 

macam wawancara yaitu: wawancara terstruktur, semiterstruktur 

dan tidak terstruktur. 

 

Dalam penelitian ini wawancara yang akan digunakan adalah 

wawancara semiterstruktur, karena peneliti menyiapkan instrumen 

penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis tanpa 

memberikan alternatif jawaban dan wawancara ini termasuk dalam 

kategori in-depth interview. Tujuan dari wawancara jenis ini 

adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di 

mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-

idenya (Sugiyono, 2017). 

 

3.4 Alat Analisis Data  

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan 

data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. 

Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang 

diwawancarai (Sugiyono, 2017). 

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah Analisi Data 

Model Miles dan Huberman. (Miles and Huberman, 1984) dalam (Sugiyono, 

2017), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga 

datanya sudah jenuh.  

Brikut komponen / langkah dalam analisis data: 
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1. Pengumpulan data 

Kegiatan utama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan data. Dalam 

penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara 

mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya ( triangulasi). Tahap 

awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi 

sosial/obyek yang diteliti. 

 

2. Reduksi data 

Mereduksi data artinya merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. 

Yang diambil dari hasil jawaban wawancara yang sudah dilakukan. Dalam 

hal ini setiap kategori sampel memiliki perbedaan pertanyaan dalam 

wawancara di karenakan setiap kategori memiliki tingkat pengetahuan 

yang berbeda tentang obyek yang diteliti. 

 

3. Penyajian data 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. 

(Miles and Huberman, 1984) dalam (Sugiyono, 2017) menyatakan bahwa 

yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian 

kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan 

data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di fahami 

tersebut. Di proses ini dilakukan analisis yang menyesuaikan antara 

jawaban wawancara dengan teori (Fernald Jr. et al., 2005) tentang  

karakteristik Enterpreneurial Leadership : Able to Motivate, Achievement 

Orientated, Creative, Flexible, Patient, Persistent, Risk Taker dan 

Visionary. 
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4. Penarikan kesimpulan 

Menarik kesimpulan atas karakteristik Enterpreneurial Leadership pada  

Satrio Teguh Santosa pengusaha jasa cuci sepatu Clean Your Shoes, 

semarang. 

  

Gambar 7.1 komponen dalam analisis data kualitatif model Miles 

dan Huberman 
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Penafsiran / verifikasi 
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Gambar 7.2 ilustrasi tahap analisis data Miles dan Huberman oleh 

(Sugiyono, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catatan lapangan 

yang didapat dari  

tahap 

pengumpulan 

data 

Reduksi Data: menghasilkan kategori 

Memilih yang penting, yang baru, yang unik, membuat kategori. 

Contohnya: jawaban kuesioner Able to motivate di kelompokan 

dalam variabel Able to motivate sehingga peng-kategorian jelas 

agar data dapat disajikan dengan rapi sesuai dengan kategorinya. 

Penyajian Data: 

Mengkonstruksi dalam hubungan antar 

kategori 

Contohnya: menggabungkan jawaban 

tiap sampel dalam 1 kategori yang 

sama,misal jawaban kuesioner Able to 

motivate dari pemilik di sandingkan 

dengan jawaban Able to motivate dari 

karyawan untuk mencari tahu ada atau 

tidak kesamaan ataupun perbedaan data 

yang didapat dari masing-masing 

sampel dalam variable yang sama 

tersebut. 

Conclusion/Verification: 

Membuat kesimpulan 

Contohnya: setelah jawaban tiap sampel di kategorikan dan 

sudah didapat kecocokan maka data dapat di simpulkan dengan 

teori yang di gunakan oleh peneliti, misal data jawaban Able to 

motivate dari pemilik di bandingkan dengan jawaban Able to 

motivate milik karyawan lalu di lihat ada atau tidak kecocokan, 

setelah itu di tarik kesimpulan bahwa data menunjukan ada atau 

tidaknya kecocokan teori dengan Able to motivate yang di 

lakukan oleh pemilik/ objek penelitian dari data yang sudah 

didapat. 
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Karakteristik Kriteria kesimpulan yang harus terpenuhi 
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Entrepreneurial 

Leadership  

Able to 

motivate 

Dapat mengarahkan orang lain untuk bekerja dengan benar 

dan dapat memotivasi karyawan agar memiliki dorongan 

untuk bekerja dengan maksimal. 

Misalnya:  

a. Dengan memberikan bonus, uang lembur, tunjangan 

dan  

b. Memberikan contoh ketika karyawan mengalami 

kesulitan dalam melayani konsumen di toko. 

 

Achievement 

orientated 

Menciptakan proses kerja yang efektif dan efisien, melihat 

kepada hasil yang dicapai serta proses evaluasi untuk hasil 

yang lebih baik di kemudian hari. 

Misalnya: 

a. Memonitor proses berjalanannya bisnis (usaha) 

b. Mengawasi proses bisnis secara keseluruhan detail 

mulai dari order barang atau bahan dari supplier 

hingga sampai kepada pelayanan atau produk yang 

diberikan kepada pelanggan hingga mengawasi 

keuangan gerai 

c. Harus dapat mempertimbangkan masukan dari para 

karyawan jika berpotensi baik bagi usaha. 

 

Creative  Dapat menghasilkan ide-ide yang baru, mampu melihat 

peluang dalam situasi mendesak sekalipun dan dapat 

membuat sebuah trend. 

Misalnya: 

a. Mampu melihat peluang meski dalam situasi dan 

keadaan yang sedang tidak mendukung pada bisnis 

serupa dan 

b. Memberikan trend baru (memberi menu atau layanan 

jasa yang baru). 

Flexible  Peka terhadap perubahan dan mampu beradaptasi dengan 

cepat. 

Misalnya: 

a. Mampu beradaptasi dengan perubahan ketika ada 

persaingan  mampu memberikan sebuah inovasi baru 

seperti dalam promosi untuk lebih menarik minat 

pelanggan seperti diskon,dll. 
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Patient  Sabar dengan adanya tantangan, menunggu datangnya 

peluang dan tidak gegabah dalam menentukan dan 

mengambil tindakan. 

Misalnya: 

a. Dalam suatu kondisi dimana minat pelanggan 

terhadap produk jasa cuci sepatu menurun secara tiba-

tiba maka tidak boleh langsung mengambil tindakan 

untuk menutup toko ataupun obral harga secara 

ekstrim, tetapi menyusun strategi terlebih dahulu 

secara sistematis agar tidak merugikan pihak 

manapun. 

Persistent  Gigih , tidak mudah menyerah meski mengalami kegagalan. 

Misalnya: 

a. Mengatasi tekanan pekerjaan yang dialami misalnya 

saat ada komplain terhadap pelanggan karena sepatu 

yang di cuci tersebut masih terlihat kotor maka 

pemilik harus siap memberikan pelayanan cuci ulang 

secara gratis (asuransi). 

b. Tindakan nyata saat ada hambatan misal ketika gerai 

sedang sepi maka dilakukan promosi lebih gencar. 

Risk Taker Berani mengambil resiko, tidak takut untuk mencoba sesuatu 

yang masih belum pasti tingkat keberhasilannya walau 

semuanya telah diperhitungkan dengan baik. 

Misalnya: 

a. Ketika ada resiko produk tidak laku mampu untuk 

mempromosikan dan menjualnya kembali atau 

dimanfaatkan sebagai sarana lain. 

b. Menanggung kemungkinan terjadinya kerugian 

finansial dalam bekerja, misalnya ketika terjadi 

kebakaran 

 

Visionary  mampu menggambarkan dan menjelaskan tentang masa 

depan usahanya sehingga mampu meyakinkan orang lain 

agar dapat mencapai tujuan bersama tersebut. 

Misalnya: 

a. Mampu menyiapkan dan menggambarkan beberapa 

rencana kedepan tentang perusahaan. 

b. Berdiskusi mengenai rencana usaha kedepan dengan 

para karyawan. 

c. Mengkomunikasikan harapan tentang usaha kepada 

para karyawan. 

d. Mampu meyakinkan karyawan atau rekan kerja 

tentang prospek bisnis atau usahanya Tabel 7.2 Tabel kesesuaian 

 


