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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metode penelitian dalam (Sugiyono, 2011) merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Data yang didapat dari 

hasil penelitian merupakan data empiris yang memiliki kriteria tertentu yaitu 

valid. Valid menurut (Sugiyono, 2011) menunjukkan derajat ketepatan antara 

data yang sesungguhnya terjadi pada obyek dengan data yang dapat 

dikumpulkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang 

digunakan yaitu gabungan kedua metode yaitu metode kualitatif dan 

kuantitatif. deskriptif kualitatif dimana menurut (Sugiyono, 2011) dinamakan 

kualitatif karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural 

setting). Disebut juga sebagai kualitatif karena data yang terkumpul dan 

analisisnya lebih bersifat kualitatif. Sedangkan untuk metode kuantitatif sendiri 

yaitu  

 

3.1 Obyek dan Lokasi Penelitian 

 

Obyek dan lokasi penelitian ini adalah usaha mikro kecil  di kota 

Semarang yang menggunakan atau mengimplementasi e-commerce 

terutama usaha yang tergabung sebagai mitra go-food.  

 

3.2 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

 

3.2.1 Populasi 

Menurut (Sugiyono, 2011) populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas : Obyek/subyek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam 
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penelitian ini, populasi yang digunakan yaitu usaha mikro kecil 

Mitra jasa go-food di Kota Semarang. 

3.2.2 Sampel 

Sampel menurut (Sugiyono, 2011) adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.  

Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan dalam penelitian 

yaitu sebanyak 30 usaha mikro kecil Mitra jasa go-food di Kota 

Semarang dimana menurut Roscoe dalam (Sugiyono, 2011) 

Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 

sampai dengan 500. Dikarenakan jumlah populasi tidak diketahu, 

maka teknik sampling yang digunakan yaitu Non-probability 

sampling dimana menurut  (Sugiyono, 2011) adalah teknik 

pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan 

sama bagi setiap unsur atau anggota populas untuk dipilih mejadi 

sampel. Batasan sampel yang digunakan yaitu terdiri dari : 

a) Usaha Mikro & Kecil Mitra go-food yang berusia di atas 1 

tahun 

b) Memiliki rating atau bintang ≥ 4.0 dari skala 0 – 5 Rating 

bintang (Best Seller berada di wilayah Kota Semarang 

dimana Kota Semarang merupakan daerah dengan usaha 

mikro kecil yang sangat berkembang terutama pada sektor 

industri makanan & minuman) 

 

3.2.3 Teknik sampling  

Teknik sampling menurut (Sugiyono, 2011) adalah teknik 

pengambilan sampel. Teknik ini dilakukan dalam penentuan 

pengambilan sample pada penelitian. Dalam penelitian ini, teknik 

sampling yang digunakan yaitu sampling purposive. Menurut 

(Sugiyono, 2011) sampling purposive adalah teknik penentuan 

sampel dengan pertimbangan tertentu. Sedangkan convenience 
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sampling adalah pengambilan sample berdasarkan pada 

ketersediaan elemen yang ditemui untuk mendapatkan data. 

Sampel dari elemen populasi secara sengaja ditemui dan data nya 

mudah diperoleh peneliti.  

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

 

3.3.1 Jenis dan Sumber data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah jenis data 

primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya, 

dalam penelitian ini sumber data berasal dari hasil kuesioner yang 

telah disebarkan kepada 30 pemilik usaha mikro kecil mitra jasa go-

food di kota Semarang. Data yang akan diperoleh yaitu bagaimana 

implementasi e-commerce dan kapabilitas teknologi dari 30 usaha 

mikro kecil Mitra jasa Go-food di kota Semarang. Kuesioner yang 

digunakan terdiri dari pertanyaan terbuka dan tertutup dimana 

pertanyaan terbuka menurut (Sugiyono, 2011) adalah pertanyaan 

yang mengharapkan responden untuk menuliskan jawabannya 

berbentuk uraian suatu hal. Sedangkan pertanyaan tertutup menurut 

(Sugiyono, 2011) adalah pertanyaan yang mengharapkan jawaban 

singkat atau mengharapkan alternatif jawaban dari setiap pertanyaan 

yang telah disediakan pembuat kuesioner. 

 

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan 

kuesioner kepada 30 pemilik usaha mikro kecil pegguna jasa go-

food di kota Semarang. Kuesioner adalah daftar pertanyaan 

tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya yang akan dijawab, 

biasanya dalam alternatif yang didefinisikan dengan jelas. 

Kuesioner yang digunakan untuk mengetahui : 
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a) implementasi e-commerce, yaitu menggunakan 

menggunakan persentase dari jawaban responden dengan 

pertanyaan tertutup (check-list) dan pertanyaan terbuka. 

b) Kapabilitas teknologi, yaitu menggunakan persentase dari 

jawaban responden dengan pertanyaan tertutup (check-list) 

dan pertanyaan terbuka. 

 

3.4 Alat Analisis Data 

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari responden 

terkumpul (Sugiyono, 2011). Pada penelitian ini, alat analisis data yang 

digunakan yaitu statistik deskriptif. Langkah-langkah dari analisis data 

dalam penelitian ini terdiri dari : 

 

3.4.1. Pertanyaan tertutup 

 

a) Mentabulasi data dari berdasarkan variabel dari seluruh 

responden menggunakan distribusi frekuensi 

Setelah data dikelompokkan, data diinput dan 

kemudian diukur dalam perhitungan untuk mengukur 

rumusan masalah. Rumusan masalah yang akan diukur 

dalam penelitian ini yaitu bagaimana impelentasi serta 

kapabilitas teknologi pada usaha mikro kecil Mitra jasa Go-

food di Kota Semarang.  

 

b) Distribusi Frekuensi 

Distribusi frekuensi merupakan suatu uraian atau 

ringkasan yang dapat dibuat dalam bentuk tabel suatu 

kelompok data yang menunjukkan sebaran data observasi 

dalam beberapa kelas. Sehingga ada dapat membentuk suatu 

tabel frekuensi yang berisikan kategori-kategori tersebut. 
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Contoh tabel distribusi frekuensi : 

 

Tabel 3.1 Contoh Tabel Distribusi Frekuensi 

NO. LAMA MENGGUNAKAN FREKUENSI PERSENTASE 

1 Tidak Menggunakan   

2 <1 Tahun   

3 1 Tahun   

4 2 Tahun   

 TOTAL   

 

3.4.2 Pertanyaan Terbuka 

a) Penerjemahan Jawaban pertanyaan terbuka 

Pada tahap ini, jawaban responden diterjemahkan 

terlebih dahulu dan dikelompokkan ke beberapa kelompok 

kata menjadi data sehingga diperoleh pengelompokan 

jawaban dari data responden 

 

b) Reduksi data 

Reduksi data merupakan bemtuk analisis yag 

menajamkan, menggolongkan dan membuang data yang 

tidak perlu serta mengorganisasi data sehingga diperoleh 

data yang akan dianalisis kembali. 

 

c) Analisis sintesis 

Setelah data direduksi, data diuraikan kembali pada 

permasalahan yang ditemukan. Hasil sintesis merupakan 

data, informasi atau ide baru yang belum pernah ditulis oleh 

penulis lainnya.   


