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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

 

3.1. Obyek dan Lokasi Penelitian 

Obyek dalam penelitian ini adalah Toko Bahagia. Toko ini didirikan 

pada tahun 1994 oleh Bapak Hartono, beralamat di Jalan Desa Karang Harjo, 

RT 01, RW 01, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang. Toko ini 

merupakan toko yang bergerak di bidang bahan bangunan dan produk yang 

dijual antara lain adalah bahan bangunan seperti semen, semen putih, batu 

bata, keramik, besi, kayu, asbes, genteng, dan lain-lain. 

Alasan mengapa memilih Toko Bahagia sebagai objek penelitian 

adalah karena pengusaha atau pemilik Toko Bahagia memiliki karakteristik 

yang sesuai dengan teori Fernald et al dan Morris et al (2004). Selain itu pada 

Toko Bahagia memiliki karakteristik menarik dari pemiliknya sehingga dapat 

berkembang. 

 

3.2. Subjek Penelitian 

Populasi terdiri 1 orang pemilik, 1 sekretaris, 6 orang karyawan yang 

telah bekerja lebih dari 5 tahun. Subjek penelitan adalah pihak-pihak yang 

dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian.  Teknik sampling yang 

digunakan adalah teknik sensus untuk pemilik dan sekretaris, sedangkan 

untuk karyawan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan 

sampel berdasarkan pada kriteria tertentu, yaitu karyawan yang telah bekerja 
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lebih dari 5 tahun dan termasuk karyawan senior, serta mereka lebih 

mengenal pemilik yaitu Bapak Hartono sehingga mereka dapat menjawab 

wawancara untuk mencapai tujuan penelitian.  Sampel pada penelitian ini 

adalah 1 orang pemilik, 1 orang sekretaris dan 2 orang buruh.       

 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini Data yang digunakan dalam adalah data primer. 

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dan kemudian  diolah sendiri 

oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari obyeknya (Santoso dan 

Tjiptono ,2001 : 59). Data primer diperoleh  dari wawancara yang dilakukan 

pada responden, yaitu pihak pemilik dan karyawannya. Hasil dari data 

primernya berupa tanggapan pemilik dari wawancara. Dan sumber datanya 

diperoleh dari pihak pemilik dan karyawan Toko Bahagia. 

 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti, untuk mendapatkan 

data yang diperlukan peneliti menggunakan metode pengumpulan data 

dilakukan dengan: Wawancara.  Wawancara merupakan tanya jawab yang 

dilakukan dari peneliti kepada responden penelitian (Sugiyono, 2013). 

 

3.5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian menggunakan analisis deskriptif 

kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu teknik analisis yang digunakan 
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untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan 

data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi dengan menggunakan 

bahasa verbal dan tidak menggunakan angka (Umar, 2002). Dalam penelitian 

ini adalah mengkaitkan hasil wawancara untuk masing-masing dimensi sifat 

karakteristik enterpeneurial leadership dan dibandingkan dengan teori 

Fernald dan morris et al. Adapun langkah-langkahnya adalah:  

1. Melakukan rekapitulasi hasil jawaban wawancara. Wawancara 

untuk pemilik dan karyawan berbeda pertanyaannya karena untuk 

karyawan tidak semua pertanyaan dapat dijawab karena tidak 

semua karyawan mengetahui kondisi internal pemilik. 

2.  Menganalisis kesesuaian hasil wawancara dengan teori Fernald et 

al (2005) dan Morris et al (2004), yaitu tentang enterpreneurial 

leadership yaitu dimensi able to motivate, achievement orientated, 

persistent, risk taking, visionary, innovativenes, proactive, dan 

menarik kesimpulan untuk mengetahui karakteristik 

enterpreneurial ladership pada pengusaha Toko Bahagia, 

Rembang. 

3. Menarik kesimpulan. 

 

 

 

 


