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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Obyek dan Lokasi Penelitian 

Obyek pada penelitian ini adalah perusahaan PT MOSES MITRA SETIA 

yang berkantor di Puri Anjasmoro Blok H5 no. 3, Semarang. Perusahaan ini 

bergerak di bidang Air Minum dalam Kemasan (AMDK) yang mempunyai visi 

yaitu membuat orang – orang di Indonesia menjadi lebih sehat. 

 

3.2 Informan Kunci/Responden 

Informan kunci dalam penelitian ini adalah 1 orang pemilik (Direktur), 

dan seluruh karyawan PT MOSES MITRA SETIA sejumlah 40 orang karyawan. 

Teknik pengambilan sampel ini dilakukan dengan purposive sampling yaitu 

mengambil sampel dengan menggunakan pertimbangan tertentu. Kriteria 

responden adalah sebagai berikut: 

1. Pemilik PT MOSES MITRA SETIA 

2. Karyawan PT MOSES MITRA SETIA yang telah bekerja minimal 5 tahun 

3. Pemilik Yayasan Harvey Movement. 

Sampel penelitian ini adalah 1 orang pemilik, 2 orang karyawan PT 

MOSES MITRA SETIA yang sudah bekerja pada PT MOSES MITRA SETIA 

sejak berdirinya PT MOSES MITRA SETIA dan 1 orang pemilik Yayasan 

Harvey Movement.  
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3.3 Jenis dan Sumber Data  

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. 

Sumber datanya berasal dari responden penelitian yaitu 5 orang responden yaitu 1 

orang pemilik, 3 orang karyawan PT MOSES MITRA SETIA yang sudah bekerja 

pada PT MOSES MITRA SETIA sejak berdirinya PT MOSES MITRA SETIA 

dan 1 orang pemilik Yayasan Harvey Movement. 

 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara langsung 

dengan obyek penelitian. Dalam hal ini yang menjadi responden adalah 1 orang 

pemilik, 3 orang karyawan PT MOSES MITRA SETIA yang sudah bekerja pada 

PT MOSES MITRA SETIA sejak berdirinya PT MOSES MITRA SETIA dan 1 

orang pemilik Yayasan Harvey Movement.  

Tabel 3.1  Rencana Pengumpulan Data Responden  

Dimensi Indikator Item 

Pertanyaan 

Pemilik Karyawan Yayasan 

Faktor 

Mikro 

(Push) 

Independence Bagaimana 

cara pemilik 

dalam 

menjalankan 

usaha ini  

terutama dalam 

pengambilan 

keputusan, cara 

kerja dan 

kegiatan 

sosial?  

   

Dissatisfaction Bagaimana 

perasaan 

Pemilik ketika 

belum mampu 
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Dimensi Indikator Item 

Pertanyaan 

Pemilik Karyawan Yayasan 

berbuat banyak 

bagi 

kesejahteraan 

masyarakat? 

Jika ada 

bagaiamana 

Pemilik 

mengatasinya?  

Religion Bagaimana 

pemilik 

mengajarkan 

untuk berbagi 

kasih dengan 

sesama 

terutama bagi 

yang 

membutuhkan 

yang terdapat 

di setiap agama 

yang ada? 

   

Faktor 

Makro 

(Pull)  

Independence 

(for 

everybody) 

Apakah 

pemilik pernah 

mengalami 

ketidakpuasan 

ketika melihat 

lingkungan 

sekitarnya 

yang dirasakan 

membutuhkan 

tetapi terdapat 

perasaan 

bahwa 

lingkungan 

tersebut tidak 

pantas untuk 

dibantu? Jika 

pernah 

bagaiman 

pemilik 

mengatasinya? 

   

Dissatisfaction 

(with society) 

Bagaimana 

peran eksternal 

dalam 

pengambilan 

keputusan yang 

ada seperti dari 

karyawan 

maupun 
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Dimensi Indikator Item 

Pertanyaan 

Pemilik Karyawan Yayasan 

aspirasi 

masyarakat?  

Apa sajakah 

manfaat yang 

dirasakan 

ketika menjadi 

seorang 

sociopreneur? 

   

Bagaimana 

cara anda  

untuk  

masyarakat 

mengenal apa 

itu 

sociopreneur 

dan ingin 

membuat 

masyarakat 

lain untuk 

berpartisipasi 

menjadi salah 

satu dari 

sociopreneur? 

   

Role model Adakah sosok 

inspirasional 

yang ada di 

lingkungan 

sekitar untuk 

menjadi 

seorang 

sociopreneur? 

Jika ada, hal – 

hal apa sajakah 

yang 

memotivasi 

anda dalam 

menjadi 

sociopreneur?  

   

Bagaimana 

tujuan akhir 

anda ketika 

menjalankan 

bisnis ini 

sebagai 

seorang 

sociopreneur?  

   

Bagaimana 

cara anda  
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Dimensi Indikator Item 

Pertanyaan 

Pemilik Karyawan Yayasan 

untuk  

masyarakat 

mengenal apa 

itu 

sociopreneur 

dan ingin 

membuat 

masyarakat 

lain untuk 

berpartisipasi 

menjadi salah 

satu dari 

sociopreneur? 

Keterangan: Cell yang disilang berarti responden tersebut tidak perlu menjawab 

pertanyaan tersebut atau tidak diberikan pertanyaan itu 

 

3.5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang akan digunakan adalah metode analisis deskriptif 

kualitatif. Langkah-langkah analisis datanya adalah sebagai berikut : 

1. Melakukan  pengumpulan data (wawancara) kepada responden yang 

menjadi sampel penelitian 

2. Merangkum jawaban wawancara pemilik, karyawan dan pemilik Yayasan 

Harvey Movement dengan menarik kesimpulan dari setiap jawaban yang 

ada. Dalam hal ini proses untuk menarik kesimpulan, tahap pertama yang 

dilakukan adalah dengan memberikan pertanyaan kepada masing – masing 

responden sesuai dengan pertanyaan yang sudah disiapkan. Dari jawaban 

responden yang ada, kemudian dicatat ke dalam tabel. Untuk jawaban dari 

pemilik bisnis terdapat di Tabel 3.1, untuk jawaban responden Karyawan 

terdapat di Tabel 3.2, dan untuk jawaban dari responden pemilik Yayasan 

Harvey Movement terdapat di Tabel 3.3.  
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Tabel 4.2  Rangkuman Jawaban Responden Pemilik Bisnis 

Indikator  Pertanyaan  Jawaban Responden 

Penelitian ( Pemilik 

Bisnis )  

Faktor Mikro ( Push )  Bagaimana cara anda dalam 

menjalankan usaha ini  

terutama dalam pengambilan 

keputusan, cara kerja dan 

kegiatan sosial?  

 

 

Bagaimana perasaan Anda 

ketika belum mampu berbuat 

banyak bagi kesejahteraan 

masyarakat? Jika ada 

bagaiamana Anda 

mengatasinya?  

 

 

Bagaimana anda mengajarkan 

untuk berbagi kasih dengan 

sesama terutama bagi yang 

membutuhkan yang terdapat 

di setiap agama yang ada? 

 

 

Faktor Makro ( Pull )  Apakah anda pernah 

mengalami ketidakpuasan 

ketika melihat lingkungan 

sekitarnya yang dirasakan 

membutuhkan tetapi terdapat 

perasaan bahwa lingkungan 

tersebut tidak pantas untuk 

dibantu? Jika pernah 

bagaiman anda 
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mengatasinya? 

 

Bagaimana peran eksternal 

dalam pengambilan 

keputusan yang ada seperti 

dari karyawan maupun 

aspirasi masyarakat?  

 

 

Adakah sosok inspirasional 

yang ada di lingkungan 

sekitar untuk menjadi seorang 

sociopreneur? Jika ada, hal – 

hal apa sajakah yang 

memotivasi anda dalam 

menjadi sociopreneur?  

 

 

Bagaimana tujuan akhir anda 

ketika menjalankan bisnis ini 

sebagai seorang 

sociopreneur?  

 

 

Bagaimana cara anda  untuk  

masyarakat mengenal apa itu 

sociopreneur dan ingin 

membuat masyarakat lain 

untuk berpartisipasi menjadi 

salah satu dari sociopreneur? 

 

 

Apa sajakah manfaat yang 

dirasakan ketika menjadi 

seorang sociopreneur? 
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Bagaiamana dalam menjadi 

sociopreneur dapat  

memberikan peluang usaha 

lain dan apakah ada peluang 

yang hilang ketika menjadi 

sociopreneur?  
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Tabel 3.3 Rangkuman Jawaban Responden Karyawan 

Indikator  Pertanyaan  Jawaban Responden 

Penelitian ( Karyawan )  

Faktor Mikro ( Push )  Dalam menjalankan bisnis ini, 

bagaimana pemilik bisnis 

mengambil keputusan dan 

menentukan sistem kerja, dan 

kegiatan sosialnya?  

 

 

Bagaimana perasaan pemilik 

usaha ketika sering kali 

merasa tidak puas saat belum 

bisa mensejahterakan 

masyarakat sekitar? 

 

 

Bagaimana cara pemilik 

bisnis memberikan nasihat 

dan memotivasi dalam 

melakukan sociopreneur 

untuk berbagi kasih kepada 

yang membutuhkan sesuai 

dengan ajaran agama yang 

ada?  

 

 

Faktor Makro ( Pull )  Bagaimana reaksi dan 

perasaan pemilik bisnis jika 

adanya ketidakpuasan ketika 

lingkungan yang ditargetkan 

kurang pantas untuk 

mendapat bantuan?  

 

 

Bagaimana  pemilik bisnis  
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memberikan k forum diskusi 

kepada karyawan yang ada 

untuk berpendapat akan 

program yang ada?  

 

 

 

Apakah perilaku dan tindakan 

pemilik bisnis memberikan 

pengaruh yang positif kepada 

lingkungan perushaaan? Jika 

iya, bagaiamana pemilik 

bisnis memotivasi untuk 

membantu orang yang 

membutuhkan?  

 

 

Peluang apa atau bentuk 

kerjasama apakah yang 

biasanya perusahaan dapatkan 

dari hasil menjadi 

sociopreneur?  

 

 

Apakah pemilik bisnis 

seringkali memotivasi untuk 

melakukan sociopreneur? Jika 

iya, bagaimana tanggapan 

anda dengan hal tersebut?  
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Tabel 3.4 Rangkuman Jawaban Responden pemilik Yayasan Harvey 

Movement 

Indikator  Pertanyaan  Jawaban Responden 

Penelitian (pemilik 

Yayasan Harvey 

Movement )  

Faktor Mikro ( Push )  Bagaimana  upaya perusahaan 

PT. MOSES MITRA SETIA  

dalam  mencerminkan ajaran 

agama dalam memberikan 

kasih kepada sesama yang 

membutuhkan?  

 

 

Bagaimana program yang 

dilakukan oleh perusahaan 

PT. MOSES MITRA SETIA  

untuk memberikan 

kesejahteraan bagi masyarakat 

? dan bagaimana menurut 

anda apakah dalam ber 

sociopreneur PT. MOSES 

MITRA SETIA hanya 

mencari popularitas atau 

sesuai dengan visi yang sudah 

ditetapkan?  

 

 

Faktor Makro ( Pull )  Bagaimana perusahaan PT. 

MOSES MITRA SETIA 

dalam memberikan 

kesempatan untuk masyarakat 

sekitar untuk menyampaikan 

aspirasinya?  
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Apa sajakah manfaat yang 

diberikan perusahaan kepada 

masyarakat di lingkungan 

perusahaan PT. MOSES 

MITRA SETIA? 

 

 

Bagaimana pengaruh 

perusahaan atau sociopreneur  

PT. MOSES MITRA SETIA  

dalam memberikan dampak 

positif, terutama munculnya 

keinginan untuk menjadi 

sociopreneur bagi masyarakat 

sekitar perusahaan tersebut?  

 

 

Apakah dengan adanya 

perusahaan PT. MOSES 

MITRA SETIA  memberikan 

peluang kerjasama tertentu 

dengan bisnis yang dilakukan 

oleh masyarakat di 

lingkungan setempat? 

Bagaimana pendapat anda?  

 

 

Di dalam kegiatan 

sociopreneur PT. MOSES 

MITRA SETIA  harus 

memperhatikan dan 

bertanggung jawab atas 

lingkungan sekitarnya, 

bagaimana pendapat anda 
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mengenai hal ini?  

 

Bagaimana pendapat anda 

terhadap perusahaan 

sociopreneur lainnya jika 

dibandingkan dengan 

perusahaan PT. MOSES 

MITRA SETIA ?  

 

 

 

3. Di tahap selanjutnya dalam pengambilan kesimpulan antara pemilik bisnis, 

karyawan dan pemilik Yayasan Harvey Movement dengan teknik yang 

berbeda – beda. Untuk pemilik bisnis, kesimpulan ditarik dari mengambil 

inti yang berasal dari jawaban pemilik bisnis. Sedangkan untuk karyawan 

yang terdiri dari 2 responden dan pemilik Yayasan Harvey Movement, 

dalam pengambilan kesimpulan didapat berdasarkan dari jawaban yang 

memiliki kesamaan  dari masing – masing jawaban yang ada antar sesama 

karyawan maupun warga. Tahap selanjutnya inti dari jawaban responden 

(kesimpulan) yang sudah ada, dicantumkan ke dalam masing – masing 

tabel diantaranya untuk kesimpulan jawaban dari Pemilik bisnis terdapat 

di Tabel 3.4, untuk kesimpulan jawaban dari Karyawan terdapat di Tabel 

3.5 dan kesimpulan jawaban dari pemilik Yayasan Harvey Movement 

terdapat di Tabel 3.6. Semua jawaban yang ada dimasukan ke dalam 

rekapitulasi jawaban wawancara sesuai dengan variabel Faktor Mikro 

(Push) dan Faktor Makro (Pull). 
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Tabel 3.5 Kesimpulan Rangkuman Jawaban Responden Pemilik Bisnis  

Indikator Pertanyaan Jawaban Responden 

Penelitian ( Pemilik 

Bisnis ) 

Kesimpulan  

Faktor Mikro 

( Push )  

Dalam menjalankan 

bisnis ini, bagaimana 

pemilik bisnis 

mengambil keputusan 

dan menentukan 

sistem kerja, dan 

kegiatan sosialnya?  

  

Bagaimana perasaan 

pemilik usaha ketika 

sering kali merasa 

tidak puas saat belum 

bisa mensejahterakan 

masyarakat sekitar? 

  

Bagaimana cara 

pemilik bisnis 

memberikan nasihat 

dan memotivasi dalam 

melakukan 

sociopreneur untuk 

berbagi kasih kepada 

yang membutuhkan 

sesuai dengan ajaran 

agama yang ada?  

  

Faktor 

Makro  

( Pull )  

Apakah pemilik 

pernah mengalami 

ketidakpuasan ketika 

melihat lingkungan 

sekitarnya yang 

dirasakan 

membutuhkan tetapi 

terdapat perasaan 

bahwa lingkungan 

tersebut tidak pantas 

untuk dibantu? Jika 

pernah bagaimana 

pemilik 

mengatasinya? 

  

Bagaimana peran 

eksternal dalam 

pengambilan 

keputusan yang ada 
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Indikator Pertanyaan Jawaban Responden 

Penelitian ( Pemilik 

Bisnis ) 

Kesimpulan  

seperti dari karyawan 

maupun aspirasi 

masyarakat?  

Adakah sosok 

inspirasional yang ada 

di lingkungan sekitar 

untuk menjadi seorang 

sociopreneur? Jika 

ada, hal – hal apa 

sajakah yang 

memotivasi pemilik 

dalam menjadi 

sociopreneur?  

  

Bagaimana tujuan 

akhir pemilik ketika 

menjalankan bisnis ini 

sebagai seorang 

sociopreneur?  

  

Bagaimana cara 

pemilik  untuk  

masyarakat mengenal 

apa itu sociopreneur 

dan ingin membuat 

masyarakat lain untuk 

berpartisipasi menjadi 

salah satu dari 

sociopreneur? 

  

Apa sajakah manfaat 

yang dirasakan ketika 

menjadi seorang 

sociopreneur? 

  

Bagaiamana dalam 

menjadi sociopreneur 

dapat  memberikan 

peluang usaha lain dan 

apakah ada peluang 

yang hilang ketika 

menjadi sociopreneur?  
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Tabel 3.6 Kesimpulan Rangkuman Jawaban Responden Karyawan 

Indikator Pertanyaan Jawaban 

Responden 

Penelitian  

( Karyawan 1) 

Jawaban 

Responden 

Penelitian  

( Karyawan 2) 

Jawaban 

Responden 

Penelitian  

( Karyawan 3) 

Kesimpulan  

Faktor 

Mikro  

( Push )  

Dalam 

menjalankan 

bisnis ini, 

bagaimana 

pemilik bisnis 

mengambil 

keputusan dan 

menentukan 

sistem kerja, 

dan kegiatan 

sosialnya?  

    

Bagaimana 

perasaan 

pemilik usaha 

ketika sering 

kali merasa 

tidak puas saat 

belum bisa 

mensejahterak

an masyarakat 

sekitar? 

    

Bagaimana 

cara pemilik 

bisnis 

memberikan 

nasihat dan 

memotivasi 

dalam 

melakukan 

sociopreneur 

untuk berbagi 

kasih kepada 

yang 

membutuhkan 

sesuai dengan 

ajaran agama 

yang ada?  

    

Faktor 

Makro 

( Pull )  

Bagaimana 

reaksi dan 

perasaan 
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pemilik bisnis 

jika adanya 

ketidakpuasan 

ketika 

lingkungan 

yang 

ditargetkan 

kurang pantas 

untuk 

mendapat 

bantuan?  

Bagaimana  

pemilik bisnis 

memberikan  

forum diskusi 

kepada 

karyawan yang 

ada untuk 

berpendapat 

akan program 

yang ada?  

    

Apa sajakah 

manfaat yang 

dirasakan 

ketika menjadi 

seorang 

sociopreneur? 

    

 

Tabel 3.7 Kesimpulan Rangkuman Jawaban Responden Pemilik Yayasan 

Harvey Movement 

Indikator Pertanyaan Jawaban 

Responden 

Penelitian 

(pemilik Yayasan 

Harvey 

Movement) 

Kesimpulan  

Faktor Mikro  

( Push )  

Bagaimana  upaya 

perusahaan PT. MOSES 

MITRA SETIA  dalam  

mencerminkan ajaran 

agama dalam 

memberikan kasih 

kepada sesama yang 

membutuhkan?  

  

Bagaimana program   
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yang dilakukan oleh 

perusahaan PT. MOSES 

MITRA SETIA  untuk 

memberikan 

kesejahteraan bagi 

masyarakat ? dan 

bagaimana menurut 

anda apakah dalam ber 

sociopreneur PT. 

MOSES MITRA 

SETIA hanya mencari 

popularitas atau sesuai 

dengan visi yang sudah 

ditetapkan?  

Faktor Makro  

( Pull )  

Bagaimana perusahaan 

PT. MOSES MITRA 

SETIA dalam 

memberikan 

kesempatan untuk 

masyarakat sekitar 

untuk menyampaikan 

aspirasinya?  

  

Apa sajakah manfaat 

yang diberikan 

perusahaan kepada 

masyarakat di 

lingkungan perusahaan 

PT. MOSES MITRA 

SETIA? 

  

Bagaimana pengaruh 

perusahaan atau 

sociopreneur  PT. 

MOSES MITRA 

SETIA  

dalammemberikan 

dampak positif, 

terutama munculnya 

keinginan untuk 

menjadi sociopreneur 

bagi masyarakat sekitar 

perusahaan tersebut?  

  

Apakah dengan adanya 

perusahaan PT. MOSES 

MITRA SETIA  

memberikan peluang 

kerjasama tertentu 
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dengan bisnis yang 

dilakukan oleh 

masyarakat di 

lingkungan setempat? 

Bagaimana pendapat 

anda?  

Di dalam kegiatan 

sociopreneur PT. 

MOSES MITRA 

SETIA  harus 

memperhatikan dan 

bertanggung jawab atas 

lingkungan sekitarnya, 

bagaimana pendapat 

anda mengenai hal ini? 

  

Bagaimana pendapat 

anda terhadap 

perusahaan 

sociopreneur lainnya 

jika dibandingkan 

dengan perusahaan PT. 

MOSES MITRA 

SETIA ?  

  

 

 


