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BAB III 

Metode Penelitian 

 

3.1 Lokasi dan Objek Penelitian 

Lokasi penelitian Semarang dan Kabupaten Semarang.  Obyek 

penelitian adalah pemilik usaha fashion pria yaitu Eugene Denim, Oldman 

Project, Original Up,Uptown Clothing Vendor, dan Pharalland  

3.2 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

  

   Menurut Sugiyono (2015:117), Populasi adalah wilayah generalisasi 

terdiri atas obyek/ subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu, ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan. Populasi tidak terbatas pada orang saja tetapi juga obyek dan 

benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada 

pada objek atau subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik 

atau sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu. 

Berdasarkan dari definisi tersebut populasi dari penelitian ini adalah 

lima objek dengan lima Pemilik usaha, dan karyawan yang keseluruhannya 

berjumlah sepuluh orang. 

Selanjutnya, Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut Sugiyono (2015:118). 

Berdasarkan dari definisi tersebut sampel dari penelitian ini adalah Pemilik, 

dan karyawan yang sering berinteraksi  dengan pemilik usaha. 

Teknik Sampling yang digunakan adalah Purposive sampling yaitu 

teknik pengambilan sampel dengan sumber data yang sudah dipilih, karena 
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paling mengerti tentang apa yang diharapkan sehingga mempermudah 

peneliti untuk mengetahui objek atau situasi sosial yang sedang diteliti. 

Teknik sampling purposive adalah teknik penentuan sample dengan 

pertimbangan tertentu Sugiyono (2015:124)  

Syarat kriteria sebagai sampel dalam penelitian ini adalah: 

1. Pemilik usaha; 

2. Karyawan  (menyesuaikan) , syaratnya 

a. Sering berinteraksi dengan pemilik usaha; 

Berdasarkan purposive sampling tersebut, maka jumlah karyawan yang 

ditetapkan menjadi sampel adalah 2 orang (menyesuaikan). 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

 

3.3.1 Jenis dan Sumber data 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer. Sumber primer 

adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. 

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti 

secara langsung di lapangan oleh peneliti atau pihak yang bersangkutan untuk 

menyelesaian suatu penelitian, data langsung dikumpulkan sendiri oleh 

peneliti dari hasil wawancara tanya jawab, data primer menjadi sumber 

data wajib karena harus ada dalam suatu penelitian, karena berhubungan 

langsung dengan obyek yang diteliti Sugiyono (2015:193). 

Sumber Data primer dapat diperoleh dalam penelitian ini dapat 

diperoleh melalui wawancara yang berpedoman pada kuesioner dengan 

responden penelitian adalah pemilik, dan karyawan. 

 

 3.3.2  Teknik Pengumpulan Data 

Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya. Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data 

yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu 
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apa yang bisa diharapkan dari responden Sugiyono (2015:199). 

Data dalam penelitian ini perlu diuji kuantitatif, oleh sebab itu 

jawaban kualitatif yang didapatkan dari kuesioner perlu dikuantitatifkan 

terlebih dahulu dengan menggunakan skala Likert. Skala Likert digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok 

orang tentang fenomena sosial. Fenomena sosial ini telah di tetapkan secara 

spesifik oleh peneliti, yang disebut sebagai variabel penelitian. Dengan 

skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator 

variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk 

menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau 

pertanyaan Sugiyono (2015: 133-136). 

Pemberian skor untuk tiap katagori jawaban adalah sebagai berikut: 

a. Sangat setuju   dengan skor 5  

b. Setuju    dengan skor 4  

c. Netral    dengan skor 3  

d. Tidak setuju   dengan skor 2  

e. Sangat tidak setuju  dengan skor 1 

 

 3.4 Alat Analisis Data 

Analisis data adalah kegiatan lanjutan setelah data dari seluruh 

responden terkumpul Sugiyono (2015:207). Sebagai upaya mengolah data 

menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat 

dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan 

dengan kegiatan penelitian.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Statistik 

Deskriptif. Analisis Statistik Deskriptif adalah analisis statistik yang 

digunakan untuk mengalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi Sugiyono 

(2015:207-208). Data yang diperoleh akan di identifikasikan dengan 
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berpatokan pada teori Geoffrey G.Merredith terhadap pengusaha industri 

fashion pria  

Langkah- langkah teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

3.4.1 Menentukan Kategori Variabel 

Dalam menentukan katagori variable, analisis deskriptif ini 

mengguakan rentang skala yang diperoleh dengan cara pengurangan nilai 

terbesar dengan nilai terkecil, kemudian dibagi dengan jumlah katagori 

jawaban (Sugiyono,2015). 

Rumus menghitung rentang skala:  

Rs= n (terbesar- terkecil) 

          m 

         Rs Wirausahawan  =  1 (5-1)           = 2 

                 2 

Keterangan: 

 n= jumlah responden  

5= skala tertinggi  

1= skala terendah 

m= skala katagori (tinggi/ rendah)  

 

Tabel 3.1 Rentang Skala Wirausahawan 

 

Rentang 

Skala 

Percaya 

Diri 

Berorientasi 

pada Tugas 

dan Hasil 

Berani 

Mengambil 

Resiko 

Kepempimpinan Keorisinilan  Berorientasi 

Masa Depan 

1,00-

3,00 

Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah 

3,01-

5,00 

Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi 

 

Rentang Skala Karyawan 
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Rs = terbesar – terkecil 

         m 

    =  5-1  =        2 

          2 

 

Tabel 3.2 Rentang Skala Karyawan  

Rentang 

Skala 

Percaya 

Diri 

Berorientasi 

pada Tugas 

dan Hasil 

Berani 

Mengambil 

Resiko 

Kepempimpinan Keorisinilan  Berorientasi 

Masa Depan 

1,00-

3,00 

Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah 

3,01-

5,00 

Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi 

 

3.4.2 Menentukan karakteristik kewirausahaan pengusaha 

Contoh Tabel Jawaban Responden : 

Tabel 3.3 

Tanggapan Responden untuk Wirausahawan 

a. Percaya Diri 

Pernyataan 
Sangat 

setuju 
Setuju Netral 

Tidak 

setuju 

Sangat 

tidak 

setuju 

1. Saya yakin mampu 

mengembangkan bisnis 

usaha. 

       

2. Dalam mengambil 

keputusan, saya tidak  

tergantung terhadap pendapat 

orang lain. 

     

3. Ada kecenderungan individu      
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yaitu saya lebih 

mengutamakan pekerjaan 

4. Saya optimis usaha ini dapat 

berhasil 

     

 

Contoh Tabel Jawaban Responden : 

Tabel 3.4 

Tanggapan Responden untuk Karyawan 

a. Percaya diri 

 

Pernyataan 

SS S N TS STS  

Tota

l 

Rata 

rata F Score F Score F Score F Score F Scor

e 

1. Pemilik yakin 

mampu 

mengembangkan 

bisnis usaha. 

            

2. Dalam mengambil 

keputusan, pemilik 

tidak  tergantung 

terhadap pendapat 

orang lain. 

            

3. Ada 

kecenderungan 

individu yaitu 

pemilik lebih 

mengutamakan 

pekerjaan 

            

4. Pemilik optimis 

usaha ini dapat 

berhasil 
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         Rata-rata  

 

 

 

 

Tabel 3.5 

Tabel Konfirmasi Keseluruhan per objek 

No Kriteria Wirausahawan Karyawan Rata rata  

1 Percaya diri    

2 Berorientsaikan Tugas 

dan Hasil 

   

3 Berani Mengambil 

Resiko 

   

4 Kepemimpinan    

5 Keorisinilan     

6 Berorientasi ke Masa 

Depan 
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Tabel 3.6 

Hasil Gabungan Rekapitulasi Pengusaha Fashion Pria 

No Kriteria   Pengusaha 

Eugene 

denim  

Pengusaha 

Oldman 

project  

Pengusaha 

Original Up  

Pengusaha 

Uptown  

Pengusaha 

Pharalland 

Rata rata  Kesimpulan  

1 Percaya Diri         

2 Berorientasikan 

Tugas dan 

Hasil  

       

3 Berani 

Mengambil 

Resiko  

       

4 Kepemimpinan         

5 Keorisinilan         

6 Berorientasi Ke 

Masa Depan  

       


