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BAB III 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Obyek dan lokasi  penelitian 

Obyek penelitian ini adalah usaha dibidang konveksi GG Sport 

yang berlokasi di Perumahan Kepuh Permai Blok 1 Nomor B1 

Wedomartani, Sleman Yogyakarta.  

3.2 Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

Dalam penelitian yang akan diteliti ini menggunakan data 

primer. Data primer adalah data yang nantinya didapatkan dari 

narasumber langsung. Data primer mengacu pada informasi yang 

diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan 

variabel minat untuk tujuan spesifik studi (Sekaran, 2011).  

b. Sumber Data 

Sumber data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti 

melalui observasi secara langsung ke pemilik dan karyawan pada 

Konveksi GG Sport yang berlokasi di Yogyakarta. Data primer 

yang dimaksud  berasal dari : 

1. Melakukan wawancara pada pemilik dan karyawan usaha 

konveksi GG Sport yang berlokasi di Yogyakarta. 

2. Wawancara yang akan dilakukan pada pemilik dan karyawan 

yang berhubungan dengan pengembangan yang dilakukan oleh 

usaha konveksi GG Sport berdasar pada analisis kesesuaian 

yang berkaitan dengan karakterisitik produk dan dinamika 

usaha yang di kemukakan Staley and morse. 

3. Wawancara yang akan dilakukan pada pemilik dan perwakilan 

karyawan pada usaha konveksi GG sport yang bekerja pada 

usaha konveksi, yang akan diwawancara yaitu pemilik, bagian 

Jahit berjumlah 1 orang, bagian cutting berjumlah 1 orang. 

Alasan wawancara setiap bagian hanya 1 orang karena 
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karyawan tersebut lebih banyak pengalaman dari karyawan – 

karyawan lainnya. 

4. Melakukan observasi terhadap usaha konveksi GG Sport untuk 

mengumpulkan data – data yang diperlukan. 

3.3 Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek yang 

diteliti. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 20 orang dengan 

rincian sebagai berikut : 

a. Pemilik  

b. Karyawan bagian cutting  : 2 orang 

c. Karyawan bagian jahit : 15 orang 

d. Karyawan bagian finishing : 2 orang 

b. Sampel  

Sampel adalah bagian yang menjadi obyek yang 

sesungguhnya dari penelitian. Dengan demikian penelitian ini 

mempunyai jumlah sampel 3 orang pada usaha konveksi GG Sport 

yang terdiri dari pemilik, karyawan bagian jahit 1 orang, karyawan 

bagian cutting 1 orang. 

3.4  Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk mendapatkan data adalah 

wawancara. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara 2 orang yang 

melibatkan seseorang untuk memperoleh informasi dari orang lain dengan 

mengajukan pertanyaan - pertanyaan yang berkaitan dengan tujuan 

penelitian. Dalam penelitian ini bentuk wawancara yang dipakai adalah 

tidak terstruktur dan peneliti sudah menyiapkan pertanyaan – pertanyaan 

yang akan diberikan kepada narasumber. 

Selain itu dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan 

metode observasi. observasi yang sudah dirancang sebelumnya dan 

tentang apa yang nantinya akan diamati. Peneliti langsung mendatangi 

lokasi usaha konveksi GG Sport dan melakukan observasi yang 

berhubungan dengan pengembangan usahanya. 
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3.5 Teknik Analisis Data 

Miles and Huberman dalam buku (Sugiyono, 2015) 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus, sehingga datanya 

jenuh. Teknik analisis data terdiri dari data reduction (Reduksi data), Data 

Display (Penyajian data) dan Penarikan kesimpulan. Langkah – 

langkahnya sebagai berikut :  

1. Data reduction (Reduksi data) 

Dengan merangkum, memilih hal pokok dan fokus terhadap apa 

yang akan diteliti. Kegiatan reduksi data dalam penelitian adalah 

hasil rekap wawancara kemudian melakukan pengamatan hasil 

penelitian. Adapun hasil dari mereduksi data, peneliti telah 

memfokuskan pada analisis pengembangan yang dapat dilakukan 

oleh Konveksi GG Sport Yogyakarta berdasarkan teori Staley and 

Morese. 

2. Data Display (Penyajian data) 

Menurut Miles dan Huberman, alur terpenting yang selanjutnya 

dari Reduksi data adalah penyajian data. Penyajian maksudnya 

melakukan penyusunan informasi yang selanjutnya akan dilakukan 

penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Dengan melihat 

penyajian yang ada akan dapat melihat apa yang sedang terjadi. 

Pada penelitian ini data akan disajikan dalam bentuk teks narasi, 

tabel dan foto. Pada teori Staley and Morse dapat dikatakan sesuai 

jika : 

a. Berdasarkan pada sifat produk 

1. Hubungan antara aspek fisik dengan aspek engineering 

Usaha konveksi GG Sport dapat dikatakan sesuai 

dengan teori yang dikemukakan Staley and Morse jika 

didalam proses produksi dimulai dari bahan mentah 

hingga produk jadi dan lebih mengutamakan aspek fisik 

yaitu berupa keterampilan. Keterampilan yang 
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dimaksud keterampilan dalam hal memotong kain 

sesuai dengan pola, keterampilan dalam hal menjahit 

dan keterampilan dalam hal quality control seperti 

pemotongan benang yang masih tersisa, pengecekan 

kancing dan pengemasan sesuai dengan ukuran baju dan 

kaos. 

2. Produk memerlukan tingkat keterampilan khusus dan 

ketelitian yang tinggi 

Usaha konveksi GG Sport dapat dikatakan sesuai 

dengan teori yang dikemukakan Staley and Morse jika 

pada proses pengerjaannya dibutuhkan keterampilan 

khusus dan ketelitian yang tinggi. Keterampilan yang 

dimaksud adalah keterampilan dalam hal memotong 

kain sesuai dengan pola, keterampilan dalam hal 

menjahit dan keterampilan dalam hal quality control 

seperti pemotongan benang yang masih tersisa, 

pengecekan kancing dan pengemasan sesuai dengan 

ukuran baju dan kaos. 

3. Produk massal atas produk atau material tertentu 

(Supporting Industri) 

Usaha konveksi GG Sport dapat dikatakan sesuai 

dengan teori yang dikemukakan Staley and Morse jika 

produk yang di produksi dapat dilakukan massal atas 

produk dan menggunakan material tertentu seperti 

kancing dan aksesoris sesuai dengan kebutuhan desain. 

4. Produk dibuat dalam jumlah yang kecil dan dalam 

jangka yang pendek 

Usaha konveksi GG Sport dapat dikatakan sesuai 

dengan teori yang dikemukakan Staley and Morse 

apabila produk yang di produksi dalam jumlah yang 

kecil dan dihasilkan dalam kurun waktu yang singkat. 
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5. Faktor lokasi dan biaya transportasi 

Usaha konveksi GG Sport dapat dikatakan sesuai 

dengan teori yang dikemukakan Staley and Morse jika 

tinggi rendahnya harga produk ditentukan dari lokasi 

produksi ke konsumen karena terdapat biaya 

trasnportasi. 

6. Produk dengan desain khusus atau produk yang 

memerlukan inovasi yang tinggi 

Usaha konveksi GG Sport dapat dikatakan sesuai 

dengan teori yang dikemukakan Staley and Morse jika 

usaha konveksi GG Sport memproduksi suatu produk 

dengan desain khusus serta dapat melayani konsumen 

atau dalam menciptakan suatu produknya memiliki 

tingkat inovasi yang tinggi. 

b. Berkaitan pada dinamika usaha 

7. Hubungan dekat antar manusia pada industry kecil 

Usaha konveksi GG Sport dapat dikatakan sesuai 

dengan teori yang dikemukakan Staley and Morse 

apabila hubungan antara pemilik dan karyawan terjalin 

dengan baik karena pemilik sudah mengenal seluruh 

karyawannya. 

8. Fleksibilitas operasi dan biaya overhead yang rendah 

Usaha konveksi GG Sport dapat dikatakan sesuai 

dengan teori yang dikemukakan Staley and Morse jika 

pada proses operasionalnya sederhana dan tidak rumit 

sehingga tidak menimbulkan biaya overhead. 

9. Pelayanan yang lebih baik  

Usaha konveksi GG Sport dapat dikatakan sesuai 

dengan teori yang dikemukakan Staley and Morse 

apabila konveksi GG Sport memberikan pelayanan yang 

ramah, baik dan sopan kepada konsumen. 
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10. Respon atau tanggapan yang cepat terhadap 

perkembangan 

Usaha konveksi GG Sport dapat dikatan sesuai dengan 

teori yang dikemukakan Staley and Morse jika usaha 

konveksi GG Sport sangat responsive terhadap 

perkembangan yang sedang terjadi. 

Setelah mengetahui kriteria yang dibutuhkan saat pengolahan data, 

maka selanjutnya akan dilakukan wawancara kepada narasumber 

yaitu sebagai berikut : 

a. Melakukan wawancara kepada pemilik, karyawan bagian 

jahit dan karyawan bagian cutting atau pemotongan. 

b. Melakukan wawancara kepada pemilik terlebih dahulu 

karena selaku pemilik dan yang berwenang pada usaha 

konveksi GG Sport. Kemudian dilanjutkan mewawancarai 

karyawan bagian jahit dan karyawan bagian cutting atau 

pemotongan. 

c. Kemudian data yang didapat dari narasumber akan 

dimasukan kedalam tabel jawaban narasumber untuk 

dianalisis dengan menyesuaikan pada kriteria analisis 

kesesuaian kemudian akan dilakukan observasi untuk 

memperoleh data – data yang dibutuhkan.  

3. Analisis kesesuaian 

Untuk menentukan sesuai atau tidak sesuainya dengan teori Staley and 

Morse akan dilakukan cara sebagai berikut : 

1. Setelah mendapat hasil wawancara yang sudah dilakukan 

selanjutnya akan dilakukan analisis dari tiap dimensi dari teori 

Staley and Morse. 
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2. Terdapat beberapa analisis dari tiap dimensi yang dapat 

mendukung hasil jawaban agar dapat dinyatakan sesuai dengan 

teori Staley and Morse yaitu : 

a. Berkaitan pada sifat produk : 

1. Hubungan antara aspek fisik dengan aspek engineering 

Memastikan bahwa konveksi GG Sport ini membutuhkan 

aspek mesin seperti meisin jahit ,mesin obras dan mesin 

overdeck untuk melakukan proses produksi dan lebih 

mengutamakan aspek fisik yang berupa keterampilan 

seperti keterampilan dalam hal memotong kain sesuai 

dengan pola, keterampilan dalam hal menjahit dan 

keterampilan dalam hal quality control seperti pemotongan 

benang yang masih tersisa, pengecekan kancing dan 

pengemasan sesuai dengan ukuran baju dan kaos. 

2. Produk memerlukan tingkat keterampilan khusus dan 

ketelitian yang tinggi 

Keterampilan dan ketelitian yang dimaksud adalah 

keterampilan dalam hal memotong kain sesuai dengan 

pola, keterampilan dalam hal menjahit dan keterampilan 

dalam hal quality control seperti pemotongan benang yang 

masih tersisa, pengecekan kancing dan pengemasan sesuai 

dengan ukuran baju dan kaos. 

3. Produk Massal atas produk atau material tertentu 

(Supporting Industry) 

Produk yang dihasilkan konveksi dapat diproduksi banyak 

serta dapat mengikuti keinginan konsumen dan 

menggunakan material tertentu seperti kancing dan 

aksesoris pendukung lainnya yang digunakan sesuai 

dengan desain yang ada. 
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4. Produk dibuat dalam jumlah yang kecil dan dalam jangka 

yang pendek 

Jumlah produk  yang dihasilkan konveksi GG Sport kecil 

dan proses pengerjaannya dibuat dalam jangka waktu yang 

pendek. 

5. Faktor lokasi dan biaya transportasi 

Harga yang ditawarkan oleh konveksi GG Sport bukan 

berdasarkan dari jauh dekatnya lokasi produksi ke 

konsumen. 

6. Produk dengan desain khusus atau produk yang 

memerlukan inovasi yang tinggi 

Produk yang dihasilkan bisa mengikuti desain dari 

konsumen dan dalam proses produksinya memiliki tingkat 

inovasi yang tinggi 

b. Berkaitan pada dinamika usaha 

7. Hubungan dekat antar manusia pada industri kecil 

Kedekatan pemilik dengan seluruh karyawan yang bekerja 

dikonveksi GG Sport terjalin dengan baik dan selalu 

terdapat komunikasi antara pemilik dan seluruh 

karyawannya. 

8. Fleksibilitas operasi dan biaya overhead yang rendah 

Proses pengerjaannya sederhana dan tidak rumit sepeti 

perusahaan lainnya. 

9. Pelayanan yang lebih baik 

Melayani konsumen dengan baik, ramah dan sopan. 

contohnya ketika konsumen ingin membeli atau memesan 

produk dari konveksi GG Sport ini, karyawan memberikan 

penjelasan yang bisa dipahami oleh konsumen seperti 

menjelaskan produk apasaja yang dijual, ukuran yang 

tersedia, minimal pemesanan, dengan cara seperti itu akan 

membuat konsumen juga akan merasa nyaman. 



28 
 

 
Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 

10. Respon atau tanggapan yang cepat terhadap perkembangan 

Pemilik konveksi GG Sport mengikuti perkembangan 

pasar, mengikuti keinginan konsumen, mengikuti event 

yang ada untuk mendapatkan inspirasi kedepannya. 

3. Setelah dilakukan analisis tiap dimensi dari teorinya Staley and 

Morse maka selanjutnya ke penyimpulan dan akan dilakukan 

observasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa data dari 

narasumber benar adanya dan kemudian akan dimasukkan 

kedalam tabel jawaban untuk dilakukan pengolahan data. 

4. Untuk menentukan sesuai atau tidak sesuainya berdasarkan 

hasil jawaban narasumber dengan hasil observasi dari peneliti 

jika sama dengan teori Staley and Morse maka dinyatakan 

sesuai dan jika hasil narasumber dengan hasil observasi tidak 

sesuai dengan teori Staley and Morse maka dinyatakan tidak 

sesuai. 

4. Penarikan kesimpulan 

Menyimpulkan dari hasil data yang telah diolah sebelumnya. 

Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini akan menjadi jawaban dari 

rumusan masalah yang sudah dirumuskan sebelumnya. Di penelitian ini 

akan dilakukan dengan cara merangkum semua jawaban dari 

narasumber dengan teori yang digunakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


