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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Obyek dan Lokasi Penelitian 

Obyek dalam penelitian ini adalah Jiwa Kewirausahaan pemilik Pemancingan 

Karunia bernama Bp. Sucipto. Pemancingan Karunia ini berlokasi di obyek wisata 

Tlatar Desa Kebonbimo Kecamatan Kota Boyolali, Jawa Tengah. Penggunaan obyek 

Pemancingan Karunia adalah karena pemancingan Karunia merupakan salah satu 

pemancingan yang sudah lama berdiri, namun saat ini Pemancingan karunia menjadi 

tertinggal sehingga membuat perlu diteliti jiwa kewirausahaan pada pemilik 

Pemancingan Karunia. 

 

3.2.  Populasi dan Sampel 

3.2.1. Populasi 

   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 (Sugiyono, 2013). Populasi dalam 

penelitian ini adalah 1 orang pemilik Pemancingan Karunia dan 18 orang karyawan 

Pemancingan Karunia. 

3.2.2. Sampel 

  Menurut Sugiyono (2013), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian 

ini menggunakan purposive sampling. Purposive sampling adalah pengambilan 
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sampel dengan pertimbangan kriteria tertentu (Sugiyono, 2013). Kriteria yang 

digunakan untuk pengambilan sampel adalah karyawan yang mengenal dengan dekat 

pemilik. Sehingga sampel yang diambil oleh peneliti adalah 1 orang pemilik 

Pemancingan Karunia dan 8 orang karyawan Pemancingan Karunia yang telah lama 

bekerja dengan pemilik sejak awal dibukanya Pemancingan Karunia yaitu dari tahun 

2013. 

 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

3.3.1. Jenis dan Sumber Data 

    Penelitian ini menggunakan jenis data primer. Data primer adalah sumber data 

yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2013). Sumber 

data primer ini berasal dari 1 orang pemilik Pemancingan Karunia dan 8 orang 

karyawan Pemancingan Karunia. 

 

3.3.2. Teknik Pengumpulan Data 

    Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

kuesioner. Dalam Sugiyono (2013), kuesioner adalah teknik pengumpulan data 

dengan penyebaran angket penelitian. Penyebaran kuesioner dilakukan kepada 1 

orang pemilik Pemancingan Karunia dan 8 orang karyawan Pemancingan Karunia. 

 

3.4. Alat Analisis Data  

Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif yaitu teknik analisis yang 

menggunakan bahasa verbal atau kata-kata serta tidak menggunakan angka-angka, 
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yang digunakan untuk mengetahui jawaban responden mengenai masalah penelitian 

yang ada. Menurut Sugiyono (2013) metode analisis deskriptif adalah statistik yang 

digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. 

Di dalam analisis deskriptif ini menggunakan satu variabel atau lebih bersifat 

mandiri, oleh karena itu analisis ini tidak berbentuk perbandingan atau hubungan. 

Dalam menentukan jiwa kewirausahaan dari pemilik, langkah-langkahnya adalah 

mentabulasikan hasil jawaban kuesioner. Langkah berikutnya, tabulasi hasil jawaban 

kuesioner dilakukan dengan mengkategorikan jawaban sesuai dengan skala 

pengukuran dengan melakukan scoring. Scoring yaitu mengubah data yang bersifat 

kualitatif kedalam bentuk kuantitatif. Dalam penentuan skor ini digunakan skala 

Likert dengan lima kategori penilaian, yaitu: 

a. Skor 5 diberikan untuk jawaban sangat setuju 

b. Skor 4 diberikan untuk jawaban setuju 

c. Skor 3 diberikan untuk jawaban netral 

d. Skor 2 diberikan untuk jawaban tidak setuju 

e. Skor 1 diberilkan untuk jawaban sangat tidak setuju 

Untuk melakukan analisis pengukuran indikator jiwa kewirausahaan, maka 

dilakukan pembobotan: 

Nilai Indeks = ((F1x1)+(F2x2)+(F3x3)+(F4x4)+(F5x5))/n 

F1-F5 = Frekuensi jawaban responden terhadap kategori jawaban 

n = jumlah sampel 
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  Jumlah kelas = k = 3 

  Nilai Indeks Skor Maksimal = Skor 5  

  Nilai Indeks Skor Minimal = Skor 1  

  interval = 
𝑀𝑎𝑥−𝑀𝑖𝑛

𝑘
 

= 
5−1

3
 =  1,33 

Bobot nilai indeks: 

a. 3,68 – 5 : Baik 

b. 2,34 – 3,67 : Cukup 

c. 1,00 – 2,33 : Kurang 

Tabel 3.1 

Kategori Jawaban 

Keterangan 
Percaya 

diri 

Berorientasikan 

tugas dan hasil 

Pengambil 

risiko 
Kepemimpinan Keorisinilan 

Berorientasi 

ke masa 

depan 

3,68 – 5 Baik Baik Baik Baik Baik Baik 

2,34 – 3,67 Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup 

1,00 – 2,33 Kurang Kurang Kurang Kurang Kurang Kurang 

 

Tabel 3.2 

Contoh Frekuensi Jawaban Percaya Diri 

Indikator 
STS (1) TS (2) N (3) S (4) SS (5) Total 

Skor 

Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 
F S F S F S F S F S 

tidak bergantung 

pada orang lain 

(mandiri) 

             

Individualitas              

Optimisme              

Rata-Rata Variabel Percaya Diri   

 

Jiwa kewirausahaan dari pemilik diidentifikasikan dengan melihat total skor 

yang didapatkan dari rata-rata indikatornya.  



 

 

24 

 

Untuk menganalisis pertanyaan terbuka dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1. Merangkum jawaban pertanyaan terbuka ke dalam tabel rekapitulasi jawaban 

pertanyaan terbuka. 

Tabel 3.3 

Contoh Rekapitulasi Jawaban Pertanyaan Terbuka 
Percaya Diri Responden 

1 

Responden 

2 

Responden 

3 

Responden 

4 

Responden 

5 

Responden 

6 

Responden 

7 

Responden 

8 

Responden 

9 

Kesimpulan 

tidak 
bergantung 

pada orang 
lain (mandiri)  

          

Individualitas 
          

Optimisme  
          

 

2. Mengelompokkan jawaban yang sama atau sejenis. 

3. Membuat kesimpulan dari kesamaan jawaban tersebut. Hasil dari kesimpulan 

pertanyaan terbuka akan menguatkan hasil dari jawaban kuesioner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


