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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

pendekatan analisis deskriptif dan cenderung mencari sebuah makna dari data 

yang didapatkan dari hasil sebuah penelitian. 

 Menurut Sugiyono (2014) mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif 

sering disebut metode naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi 

yang masih alamiah (natural setting). 

 

3.2.  Objek dan Lokasi Penelitian 

Objek dari penelitian ini adalah Toko Kolbandang yang beralamat di jalan 

MT. Haryono 934 Semarang. Pemilihan obyek penelitian ini dikarenakan Toko 

Kolbandang adalah usaha keluarga yang dijalankan oleh 2 anggota keluarga / 

lebih yang merupakan ciri-ciri dari perusahaan keluarga.  

Toko Kolbandang menjual alat jahit, accesories, bahan-bahan prakarya, 

dll. Toko Kolbandang sudah berdiri sejak tahun 1980. Saat ini dikelola oleh Ibu 

Waryanti dan kedua anaknya yang bernama Ibu Ina dan Ibu Novi yang 

berdasarkan konsep bisnis keluarga. 
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3.3. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2014). Dalam 

penelitian ini populasinya adalah pemilik, anak, saudara dan seluruh karyawan 

yang bekerja di Toko Kolbandang Semarang.   

Sampel adalah bagian dari jumlah karateristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut (Sugiyono, 2014). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 

non probability sampling dengan menggunakan teknik purposive sampling. 

Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu (Sugiyono, 2014). 

Dalam penelitian ini sampelnya adalah pemilik Toko Kolbandang yaitu 

Ibu Waryanti, kedua anak Ibu Waryanti bernama Ibu Ina dan Ibu Novi yang 

memegang peran di Toko Kolbandang serta 2 karyawan. Teknik pengambilan 

sampel karyawan yang digunakan adalah purposive sampling yaitu pengambilan 

sampel berdasar kriteria tertentu yaitu sudah bekerja lama lebih dari 10 tahun. 

 

3.4. Jenis Dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer 

dalam penelitian ini adalah berupa data hasil jawaban wawancara pada responden 

pemilik, anak, saudara dan karyawan Toko Kolbandang Semarang. 
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3.5. Teknik Pengumpulan Data 

 Data yang digunakan adalah data primer, diperoleh melalui wawancara 

yang dilakukan dengan pemilik, anak, saudara dan karyawanvToko Kolbandang  

Semarang dilengkapi dengan beberapa pertanyaan penuntun dan pengisian profil 

perusahaan. Wawancara dilakukan dengan memberikan kuisioner.  

 

3.6. Teknik Analisis Data 

 Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis 

deskriptif, dengan pendekatan desain kualitatif. Dengan cara memberikan 

penjelasan dari hasil kuisioner untuk mengetahui deskripsi model tiga dimensi 

Toko Kolbandang. 

Tahap model tiga dimensi Toko Kolbandang diperoleh dari: 

1. Deskripsi Perkembangan Kepemilikan Toko Kolbandang 

a. Perencanaan produk yang akan dijual. Jenis produk apa saja. 

b. Mendapatkan supplier. 

c. Menentukan harga produk. 

d. Mengatur pengiriman produk ke luar kota. 

e. Melakukan stok produk yang datang. 

f. Melakukan pembagian tugas kepada karyawan. Apakah pembagian 

tugas secara tertulis. 

g. Pemilik memberi petunjuk dan bimbingan kepada para  karyawan. 

h. Pemilik menciptakan suasana Toko Kolbandang menjadi kondusif dan 

produktif. 



 

23 

 

i. Mengontrol pemasukan dan keuangan Toko Kolbandang. 

j. Mengontrol produk setiap bulan. 

k. Tindakan yang diambil pemilik jika terjadi penyimpangan yang 

dilakukan oleh karyawan. 

 

2. Deskripsi Perkembangan Bisnis Manajemen Toko Kolbandang 

a. Toko Kolbandang telah memiliki struktur organisasi. Jika ada, struktur 

apa yang digunakan. 

b. Jenis produk yang dijual. 

c. Pemilik merencanakan untuk memperluas usaha. 

d. Pemilik merencanakanuntuk menambah produk baru. 

e. Jumlah karyawan saat ini. Apakah sering terjadi turnover. Bagaimana 

perkembangan jumlah karyawan. 

f. PelaksanaanSandardOperating Procedure (SOP) 

 

3. Deskripsi Perkembangan Bisnis Keluarga Toko Kolbandang 

a. Usia pemilik. 

b. Usia anak yang terlibat dalam pengelolaan Toko Kolbandang. 

c. Keterlibatan pemilik dalam pengelolaan Toko Kolbandang. 

d. keterlibatan anak dalam pengelolaan Toko Kolbandang. 

e. Pemilik telah menyerahkan tongkat kepada anaknya. 


