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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 3.1. Objek dan Lokasi Penelitian 

 Objek pada penelitian ini dilakukan pada pengusaha generasi kedua Soto 

Ayam Dargo Pak Tanto yang berlokasi di Jalan Dargo no. 66, Semarang, Jawa 

Tengah. Warung Soto Ayam ini didirikan oleh Bapak Tanto bersama dengan Ibu 

Sunarti, istrinya. Kini usahanya dikelola dan dijalankan oleh anaknya yaitu Pak 

Agus, yang merupakan generasi kedua dalam usaha soto ini. Beliau mulai 

mengelola dan menjalankan usaha ini kurang lebih sejak tahun 1980. 

 3.2. Jenis dan Sumber Data 

 Penelitian ini disusun dengan menggunakan data primer. Data primer 

didapat dari sumber pertama baik individu atau perorangan hasil dari wawancara 

(Umar : 1998). Pada penelitian ini data primer diperoleh dari Pak Agus sebagai 

objek utama yang diteliti beserta karyawan Soto Ayam Dargo Pak Tanto sebagai 

sumber untuk mengkonfirmasi data. 

 3.3. Metode Pengumpulan Data 

 Penyusunan penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data 

dengan melakukan wawancara dan observasi. Responden atau narasumber 

diberikan keleluasaan dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan peneliti.  

Pertanyaan yang diajukan peneliti merujuk pada sikap dan langkah yang diambil 

pengusaha selama menjalankan usaha.  

3.3.1. Wawancara 
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Menurut Prabowo (1996) wawancara adalah metode pengambilan data 

dengan cara menanyakan sesuatu kepada responden, melalui percakapan tatap 

muka. Pada penelitian ini, wawancara ditujukan kepada Pak Agus selaku 

pengusaha generasi kedua Soto Ayam Dargo Pak Tanto sebagai responden utama 

dalam penelitian ini. Kemudian dilakukan wawancara kepada karyawan yang 

bekerja di warung soto Ayam Dargo Pak Tanto sebagai sumber untuk konfirmasi 

data. 

3.3.2. Observasi 

Menurut Patton (dalam Poerwandari 1998) tujuan observasi adalah 

mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, 

orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian dilihat dari 

perspektif mereka yang terlihat dalam kejadian yang diamati tersebut. Observasi 

pada penelitian ini dilengkapi dengan dokumentasi dalam bentuk foto dari objek 

yang diteliti. 

 3.4. Metode Analisis Data 

 Dalam penelitian ini digunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang 

diolah dari hasil wawancara. Metode analisis deskriptif kualitatif adalah teknik 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang 

telah terkumpul apa adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku 

untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2013). Menurut Ratna (2007a:39), 

metode analisis deskriptif kualitatif adalah teknik menganalisis dan menguraikan 

data untuk menggambarkan keadaan objek yang diteliti yang dijadikan pusat 

perhatian dalam penelitian. Langkah-langkah analisis data yang diambil dalam 
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penelitian ini menggunakan model interaktif (Miles & Huberman dikutip oleh 

Ufie, 2013): 

a) Reduksi Data 

Data yang telah didapatkan dari lapangan melalui wawancara, 

direduksi dengan cara merangkum, memilih hal-hal yang pokok 

dan penting, kemudian mengklasifikasikan sesuai fokus yang ada 

pada masalah dalam penelitian ini. 

 

b) Penyajian Data 

Dalam penyajian data, peneliti menyajikan tabel untuk 

memudahkan dalam memahami masalah yang diteliti. Data yang 

didapat dari proses wawancara diklasifikasikan ke dalam 5 dimensi 

orientasi kewirausahaan sesuai indikator dari masing-masing 

dimensi. Tabel ini menggambarkan bagaimana tindakan pengusaha 

dalam menerapkan orientasi kewirausahaan. 
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Tabel 3.1. Penyajian Data Dimensi Inovasi 

Kategori Indikator Tanggapan Pengusaha 

(Pak Agus) 

Jawaban Karyawan 

(Mbak Ria) 

Hasil Analisis 

Produk dan jasa Melakukan pembaruan 

produk dan jasa 

   

Proses Melakukan inovasi dalam 

proses produksi dan 

administrasi. 

   

Sumber keuangan Menyisihkan anggaran 

dana khusus untuk proses 

inovasi. 

   

Tenaga kerja Menerima ide-ide baru 

dari karyawan untuk 

diterapkan ke dalam usaha. 

   

Kreativitas Melakukan eksperimen 

atau percobaan terlebih 

dulu dalam menjual 

produk atau jasa. 

   

Diferensiasi Menciptakan suatu ide 

kreatif baru yang sulit 

untuk ditiru oleh pesaing. 
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Tabel 3.2. Penyajian Data Dimensi Pengambilan Risiko 

Kategori Indikator Tanggapan Pengusaha 

(Pak Agus) 

Jawaban Karyawan 

(Mbak Ria) 

Hasil Analisis 

Risiko umum Kuat menghadapi risiko 

demi memajukan dan 

mengembangkan 

usahanya.  

   

Risiko keputusan Memiliki pandangan 

yang tidak konservatif 

dalam mengambil 

keputusan.  

   

Risiko keuangan Bersedia menghadapi 

risiko keuangan. 

   

Risiko bisnis Melakukan perluasan 

wilayah usaha untuk 

mencapai tujuan usaha. 
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Tabel 3.3. Penyajian Data Dimensi Proaktif 

Kategori Indikator Tanggapan Pengusaha 

(Pak Agus) 

Jawaban Karyawan 

(Mbak Ria) 

Hasil Analisis 

Pemantauan 

lingkungan 

Memantau keadaan pasar 

secara berkala untuk 

mendapatkan peluang 

baru. 

   

Sikap antisipasi Mengantisipasi 

perkembangan pesaing. 

   

Pemecahan masalah 

& solusi 

Mampu mengidentifikasi 

kebutuhan pelanggan. 

   

Penguasaan teknologi Memiliki sumber daya 

manusia dan peralatan 

(teknologi) yang 

dibutuhkan untuk 

mengembangkan produk 

dan jasa. 
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Tabel 3.4. Penyajian Data Dimensi Agresivitas Kompetitif 

Kategori Indikator Tanggapan Pengusaha 

(Pak Agus) 

Jawaban Karyawan 

(Mbak Ria) 

Hasil Analisis 

Reaksi kompetitif Selalu merespon 

tindakan pesaing secara 

kompetitif. 

   

Persaingan keuangan Berusaha menguasai 

pasar. 

   

Persaingan bisnis Meniru ataupun 

memperbaiki hasil ide 

dari usaha pesaingnya 

untuk diterapkan dalam 

usaha sendiri. 

   

Pemasaran Menyediakan anggaran 

dana yang tinggi untuk 

pemasaran produk. 
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Tabel 3.5. Penyajian Data Dimensi Otonomi 

Kategori Indikator Tanggapan Pengusaha 

(Pak Agus) 

Jawaban Karyawan 

(Mbak Ria) 

Hasil Analisis 

Tim Pengusaha dapat 

bekerjasama secara 

kelompok atau tim. 

   

Sentralisasi Pengusaha mengatur dan 

bertanggung jawab 

terhadap usahanya. 

   

Jiwa kewirausahaan Memiliki jiwa 

kewirausahaan dan 

inisiatif untuk 

berwirausaha.  

   

Tindakan mandiri Pengusaha berhak 

menentukan setiap 

keputusan. 
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c) Penarikan Kesimpulan 

Setelah menyajikan data ke dalam tabel, maka akan terlihat 

bagaimana kegiatan yang dilakukan pengusaha generasi kedua 

dalam menerapkan orientasi kewirausahaan. Peneliti akan menarik 

kesimpulan dari data tersebut sehingga dapat diketahui tingkat 

Orientasi Kewirausahaan yang diterapkan oleh pengusaha generasi 

kedua dalam menjalankan usaha warisan orangtuanya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


