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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan objek penelitian 

Lokasi dan obyek penelitan dalam penelitian ini adalah pengusaha 

ayam penyet lamongan di kelurahan Meteseh. Terdapat tiga rumah makan 

penyet lamongan yang menjadi obyek penelitian dengan pertimbangan bahwa 

ketiga rumah makan tersebut telah membuka usahanya lebih dari lima tahun. 

 

3.2 Subyek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Meteseh dengan subyek 3 

Pemilik Warung makan Penyet Lamongan yaitu Warung penyet lamongan 

Sidodadi, warung penyet lamongan Jaya Cak Gito dan warung penyet 

lamongan Cak Erwin. Selain ketiga pemilik tersebut, yang menjadi responden 

adalah para karyawannya, dimana setiap warung makan ditentukan 2 

responden karyawan. 

Penentuan sampel karyawan dilakukan dengan purposive sampling. 

Teknik samling purposive adalah teknik penetuan sample dengan 

pertimbangan tertentu (sugiyono 2008) . syarat kriteria sebagai sampel dalam 

penelitian ini yaitu karyawan WM ayam penyet lamongan dengan  syarat: 

a. Sering berinteraksi dengan pemilik WM ayam penyet lamongan  

b. Minimal mengikuti bekerja selama >2 tahun 

Berdasarkan purposive sampling tersebut, maka jumlah karyawan 

yang ditetapkan menjadi sample 6 orang.  

 

3.3. Metode pengumpulan data 

3.3.1.  Jenis data Sumber data 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer. Data primer 

adalah data yang didapat atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung 

di lapanagan oleh peneliti atau pihak yang bersangkutan untuk 

menyekesaian suatu penelitian data langsung dikumpulkan sendiri oleh 
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peneliti dari wawancara tanya jawab, data primer menjadi sumber data 

wajib karena harus ada dalam suatu  penelitian, karena berhubungan 

langsung dengan obyek yang diteliti. 

Data primer dapat diperoleh dalam penelitian ini dapat diperoleh 

memalui wawancara yang berpedoman pada kuesioner dengan responden 

penelitian adalah pemilik dan karyawan WM ayam penyet lamongan. 

 

3.3.2. Teknik Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulam data yang digunakan untuk 

mengumpulkan data  pada penelitian untuk mendapatkan data primer yaitu 

dengan mengunakan metode wawancara dengan pedoman dengan 

kuesioner. Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan melakukan  

tanya  jawab yang di lakukan interview kepada nara sumber (sugiyono 

2008). Penelitian ini wawancara dilakukan secara terstruktur, yaitu peneliti 

mengajukan sejumlah pertanyaan untuk responden, adalah pihak pemilik 

WM  penyet lamongan dan karyawannya. 

 

3.3.3. Skala Pengukuran Data 

 Data dalam penelitian perlu di uji kuantitatif, oleh sebab itu 

jawaban kualitatif yang diharapkan dari kuesioner perlu dikuantitatifkan 

terlebih dahulu dengan menggunakan skala  likert. Skala likert merupakan 

salah satu cara untuk menentukan skor dengan menghadapkan seorang 

responden dengan pertanyaan di minta untuk memiliki diantara jawaban 

yang sudah di sediakan (Singaribun 1991) 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 
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3.4. Analisi Data 

Analisis data sebagai upaya mengolah data menjadi informasi, 

sehingga karakteristik atau sifat – sifat data tersebut dapat dipahami degan 

bermanfaat untuk menjawab masalah- masalah yang berkaitan dengan kegiata 

penelitian. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik 

deskriptif. Analisis statistik deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan sebagai 

mana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi (Sugiyono; 2008). Data yang di dapat  akan di 

identifikasikan dengan teori Meredith terhadap pengusaha WM  penyet 

lamongan kelurahan meteseh. 

Langkah – langkah teknik analisis data di gunakan dalam penelitian 

ini sebagai berikut: 

 

1. Menentukan katagori variabel  

Dalam menentukan katagori variable, analisis deskriptif 

menggunakan rentang skala yang di dapat dengan cara pengurangan nilai 

terbesar dengan nilai terkecil, kemudian dibagi dengan jumlah katagori 

jawaban (Sugiyono, 2010) 

Rumus menghitung rentang skala: 

RS= n(terbesar-terkecil) 

  M 

                1 ( 5 – 1 ) 

   Rs pemilik =                      =1,33 

          3 

   Keterangan = n = jumlah responden 

   5= skala tertinggi 

   1= skala terendah 

   M= skala katagori ( tinggi/rendah) 
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Kategori Rentang skala  

Rentang 

skala 

Percaya 

diri 

Beroreentasi 

pada tugas 

hasil  

Berani 

mengambil 

resiko 

Kepemi

m-pinan 

Orisinilit

as  

Beroren-

tasi masa 

depan 

1,00 - 2,32 Rendah  Rendah  Rendah  Rendah Rendah  Rendah  

2,33 - 3,65 Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang 

3,66 - 5,00 Tinggi  Tinggi  Tinggi  Tinggi  Tinggi  Tinggi  

 

Menentukan karakteristik entrepreneur pengusaha WM ayam penyet lamongan di 

kelurahan Meteseh. 

Contoh Tabel  

Perhitungan Tanggapan Pemilik 
Percaya diri SS S N TS STS Total 

F Sc F sc F sc F Sc F sc  

Saya yakin mampu 

mengembangkan bisnis 

usaha wm ayam penyet 

lamongan  

           

Dalam mengambil 

keputusan, Saya tidak 

tergantung pada orang lain 

           

Saya optimis usaha ini dapat 

berhasil 

           

         Rata –rata 

 

Contoh Tabel  

Perhitungan Tanggapan Karyawan 
Percaya diri SS S N TS STS Total 

F Sc F sc F Sc F Sc F sc  

Pemilik yakin mampu 

mengembangkan bisnis 

usaha wm ayam penyet 

lamongan  

           

Dalam mengambil 

keputusan, pemilik tidak 

tergantung pada orang 

lain 

           

Pemilik optimis usaha ini 

dapat berhasil 

           

         Rata –rata 

 

 

 


