
 
 

 22  
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Objek dan Lokasi Penelitian 

Objek penelitian ini adalah pemilik dari PT. Remaja Adidaya MotoR Kudus 

yaitu Bapak Sutikno Sijono. Lokasi penelitian berada di Jalan Raya Kudus-Pati 

Km 3, Dersalam, Bae, Kudus. 

3.2. Populasi dan Sampel 

Menurut Santoso dalam Kusmintarwanto (2014) populasi adalah sekumpulan 

data yang mengidentifikasi suatu fenomena. Populasi juga didefinisakan sebagai 

semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran baik kualitatif maupun 

kuantitatif dari karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang jelas dan 

lengkap. Dalam penelitian ini, subjek dan objek yang digunakan sebagai populasi 

adalah pemilik dan karyawan lain PT. Remaja Adidaya Motor yang berjumlah 30 

orang. 

Sampel merupakan sekumpulan data yang diambil atau dipilih dari populasi. 

Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 5 orang diantaranya 1 orang 

selaku pemilik dan 4 orang karyawan PT. Remaja Adidaya Motor Kudus yang 

bertugas sebagai: 

1. Bagian administrasi. 

2. Bagian leasing. 

3. Bagian supervisor. 

4. Bagian bengkel dan aksesoris. 

3.3. Teknik Sampling 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner dan interview 

(wawancara). Menurut Sugiyono dalam Fransiska & Hutomo, (2014), kuesioner 

merupakan teknik pengumpulan data dengan memberikan beberapa pertanyaan 

tertulis kepada responden untuk dijawab. Sedangkan menurut (Sugiyono, 2013) 
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interview (wawancara) yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti dan ingin mengetahui hal-hal dari 

responden yang lebih mendalam serta memiliki jumlah responden sedikit.  Berikut 

kriteria yang digunakan pada karyawan yang akan di interview dan mengisi 

kuesioner: 

1. Merupakan karyawan tetap. 

2. Telah bekerja minimal 3 tahun. 

3. Dekat dengan pemimpin 

3.4. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan merupakan data primer. Menurut Santoso dan Tjiptono 

(2010) data primer didefiniskan sebagai data yang dikumpulkan dan diolah sendiri 

oleh suatu perusahaan langsung dari objeknya. Data primer berasal dari kuesioner 

berupa hasil tanggapan dari pemilik sedangakan sumber datanya berasal dari pihak 

pemilik dan karyawan lain PT. Remaja Adidaya Motor Kudus. Infornasi yang 

dikaji berupa data able to motivate, data achievement orientated, data risk taking, 

data persistent, data innovativeness, data visionary, data proactive memberikan 

gambaran spesifik mengenai suatu objek penelitian guna menjawab pertanyaan 

peneliti. 

3.5. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner dan wawancara. 

Menurut (Sugiyono dalam Fransiska & Hutomo, 2014), kuesioner adalah teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara member pertanyaan tertulis untuk 

dijawab oleh responden. Sedangkan wawancara adalah teknik pengambilan data 

jika peneliti ingin melakukan studi untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti, dan memberikan pertanyaan dengan lisan dilakukan secara tatap muka 

(face to face) oleh pihak peneliti dan responden guna mengetahui hal-hal yang 

lebih mendalam pada topik penelitian. 
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3.6. Skala Pengukuran 

Hasil jawaban kuesioner dilakukan dengan mengkategorikan jawaban dengan 

melakukan scoring. Scoring merupakan perubahan data yang bersifat kualitatif 

menjadi data kuantitatif. Pengukuran data kuesioner menggunakan metode skala 

Likert (Sugiyono, 2012) yaitu : 

1. Skor 5 untuk jawaban SS (sangat setuju). 

2. Skor 4 untuk jawaban S (setuju). 

3. Skor 3 untuk jawaban N (netral). 

4. Skor 2 untuk jawaban TS (tidak setuju). 

5. Skor 1 untuk jawaban STS (sangat tidak setuju). 

3.7. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif 

merupakan penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana 

mestinya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau 

generalisasi (Sugiyono, 2013). 

Analisis deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi Entrepreneurial 

Leadership pada pemilik PT. Remaja Adidaya Motor Kudus sesuai dengan 

penelitian Fernald et al. (2005) tentang dimensi karakteristik berupa able to 

motivate, achievement orientated, persistent, risk taking, visionary, 

innovativeness, dan proactice. Berikut langkah-langkah yang akan dilakukan : 

1. Melakukan identifikasi Entrepreneurial Leadership menurut teori 

Fernald et.al. (2005). 

2. Menghitung rentang skala 

Analisis deskriptif menggunakan rentang skala (Sugiyono, 2013). 

 

 

 

 

RS =
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟 − 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖
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Jumlah kategori = 2 

Nilai terbesar = 5 

Nilai terkecil  = 1 

  = 
5−1

2
  = 2 

Bobot nilai indeks: 

a. 1,00 – 3,00 : Rendah 

b. 3,01-5,00  : Tinggi 
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Cara perhitungan : 

S = Skor, F = Frekuensi 

Jumlah skor = Skor x Frekuensi 

Rata-rata skor = jumlah skor / jumlah responden 

     Jika terdapat perbedaan hasil antara pemilik dengan karyawan 

lainnya maka hasil akan dianalisis lebih lanjut akan kategori yang ada. 

3.    Menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Kesimpulan dibuat 

berdasarkan   frekuensi jawaban pada responden yaitu 1 orang pemilik, 

dan 4 orang karyawan lain dari PT. Remaja Adidaya Motor di kuesioner 

dan jawaban dari wawancara yang diberikan. 
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