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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi Penelitian 

Objek dari penelitian ini adalah wirausahawan yang berpendidikan 

dasar di Kelurahan Buaran, kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan. 

 

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di 

tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2009 : 80). Populasi penelitian ini adalah 157 

wirausaha berlatarbelakang pendidikan dasar di Buaran, Pekalongan. 

2. Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2009 : 81). Sample penelitian ini 

dipilih berdasarkan lama berdirinya usaha yaitu minimal 10 tahun. 

Wirausaha berlatarbelakang pendidikan dasar di daerah Buaran Kota 

Pekalongan yang sudah berdiri lebih dari 10 tahun ada 8 pengusaha. 

Namun, peneliti hanya memilih 5karena dianggap sudah sukses. Tingkat 

kesuksesan tersebut diukur dengan terlihat ramainya pembeli di tempat 
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penjualan dan banyaknya tenaga kerja yang mereka miliki. Sampel pada 

penelitian ini 
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adalah Bapak H Muhammad Abbas, Bapak H Mito, Bapak H Nur 

Khamid, Bapak H Slamet Sulistyo, dan BapakH Ibad beserta istri, 

saudara terdekat, dan salah satu tenaga kerjanya. 

 

3.3. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan peneliti yaitu data primer.Data primer 

adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh 

orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan 

memerlukannya.Data primer disebut juga data asli atau data baru. 

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan 

dalam penelitian ini adalah wawancara.Wawancara adalah suatu situasi peran 

antar pribadi bertemu muka (face to face). Ketika seseorang yaitu 

pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk 

memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian 

kepada seorang yang diwawancarai atau subyek penelitian maupun sumber 

lain (Sugiyono. 2008 : 115) 

Hal apa saja yang akan diungkap melalui wawancara adalah sebagai 

berikut : 

1 Latar belakang keluarga. 

2 Keadaan usaha batik saat ini. 

3 Sejarah mendirikan usaha batik yang dimiliki. 
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4 Motivasi mendirikan usaha batik yang dimiliki. 

5 Pendapatan usaha batik yang dimiliki. 

6 Karakteristik wirausahawan berlatar belakang pendidikan dasar 

berdasarkaneorieredith (2000, 5) yaitu percaya diri, berorientasi tugas 

dan hasil, pengambil resiko, kepemimpinan, keorisinilan dan berorientasi 

ke masa depan 

 

3.5. Validasi Data 

Penelitian ini akan valid dan sah apabila yang dikatakan oleh 

responden dibenarkan oleh istri, saudara terdekat dan salah satutenaga kerja 

yang dimiliki. 

 

3.6. Metode Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang 

artinya adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu 

yang dinyatakan dengan responden secara tertulis atau lisan yang secara nyata 

juga diteliti atau dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Sugiyono, 2008 : 115).  

Sugiyono (2008 : 115) menyatakan bahwa analisis data adalah proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan mengorganisasikan 

data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit – unit, melakukan sintesa, 

menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan 

dipelajari, dan membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami.  
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Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah analisis 

berdasarkan dari wawancara dengan wirausaha berlatarbelakang pendidikan 

dasar, istri, saudara terdekat dan satu orang tenaga kerja yang dimiliki oleh 

wirausaha tersebut.Analisis ini dilakukan dengan cara : 

1. Menganalisis dan mendeskripsikan data-data yang sudah terkumpul 

mengenai karakteristik wirausaha berlatarbelakang pendidikan dasar, 

berdasarkan teori karakteristik wirausaha menurut Meredith (2000). 

2. Mengambil kesimpulan berdasarkan hasil rekapitulasi wawancara kelima 

responden dari setiap variabel. 

 

 

 

 

 

 


