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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode penelitian 

Pada bab ke-3 ini penulis akan menjabarkan tentang metode yang akan 

digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian. Penjabaran metode 

penelitian ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu metode penelitian, objek dan 

lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan yang 

terakhir metode untuk menganalisis data.  

3.2 Objek dan Lokasi Penelitian 

Objek penelitian ini merupakan salah satu penerus warung makan Soto 

Ayam Bangkong khas Semarang yang didirikan oleh Bapak H. Soleh Sukarno dan 

di teruskan oleh salah satu anak Beliau yang bernama Ibu Titiek Sumiharti. 

Warung makan Soto Ayam ini di kelola oleh Bapak H. Soleh Sukarno dengan 

bantuan Ibu Titik Sumiharti dan cucu Beliau, karena Bapak Soleh yang sudah 

lanjut usia dan tidak bisa mengerjakan semua pekerjaan tanpa bantuan karyawan 

dan keluarga. 

Lokasi penelitian ini berada di perempatan Jl. A. Yani, Jl. MT Haryono 

dan Jl. Brigjen Katamso yang biasa dikenal dengan sebutan Perempatan 

Bangkong. Pas bersebelah dengan Kantor Pos Bangkong. 
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

Data merupakan kumpulan fakta, kejadian yang digunakan sebagai 

penyelesaian masalah dalam bentuk informasi.  

Menurut cara memperolehnya data yang digunakan adalah data primer. 

Data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau 

suatu organisasi langsung dari objeknya. Sedangkan menurut sifat, data kualitatif 

adalah data dalam bentuk selain angka. 

Maka dari itu, dalam penelitian ini data yang akan digunakan disusun 

menggunakan data primer berdasarkan cara memperolehnya dan kualitatif 

berdasarkan sifatnya. Data primer di peroleh melalui hasil wawancara dengan para 

responden dan melakukan observasi di Warung Makan Soto Ayam Bangkong.  

Sumber data atau responden dari penelitian ini ada 3 orang, yaitu:  

1. Bapak H. Soleh Sukarno ( Pendiri Soto Ayam Bangkong) 

2. Ibu Titik Sumiharti ( Penerus usaha generasi ke-2) 

3. Berianto Hanung Binowo (Anak dari penerus usaha generasi ke-2) 

Akan tetapi, berhubung dengan kondisi kesehatan Bapak H. Soleh 

Sukarno yang tidak bisa diwawancarai karena sedang tidak sehat, maka tidak ada 

pernyataaan atau jawaban Bapak H. Soleh Sukarno pada dimensi proaktif, 

dimensi agresivitas kompetitif, dan dimensi otonomi/kemandirian. 
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3.4 Metode Pengumpulan Data 

Ada 2 metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, 

yaitu: yang pertama melakukan wawancara dengan pendiri, penerus generasi 

kedua, serta anak penerus generasi kedua yang ikut terlibat dalam menjalankan 

usaha warung makan soto Ayam Bangkong, dan yang kedua adalah melakukan 

observasi dengan mendokumentasikan hasil observasi berupa foto.  

3.4.1 Wawancara  

Menurut Prabowo (1996) wawancara adalah metode pengmbilan data 

dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang responden, caranya adalah 

dengan bercakap-cakap secara tatap muka. Pada penelitian ini wawancara akan 

dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. 

Secara garis besar ada dua macam pedoman wawancara, yaitu: 

1. Pedoman wawasan tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang 

hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Tentu saja kreativitas 

pewawancara sangat diperlukan, bahkan hasil wawancara dengan jenis 

pedoman ini lebih banyak tergantung dari pewawancara. 

Pewawancaralah sebagai pengemudi jawaban responden. Jenis interviu 

ini cocok untuk penilaian khusus. 

2. Pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang 

disusun secara terperinci sehingga menyerupai check-list. 
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Pewawancara tinggal membubuhkan tanda (check) pada nomor yang 

sesuai. 

3.4.2  Observasi  

Menurut Nawawi & Martini (1991) observasi adalah pengamatan dan 

pencatatan secara sistimatik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala 

atau gejala-gejala dalam objek penelitian. 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 perpektif mereka yang terlihat dalam kejadian yang diamati 

tersebut. 

3.5  Metode Analisis Data  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif. Analisis deskriptif merupakan bentuk yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang 

telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2013). Langkah-langkah 

analisis data yang diambil dalam penelitian ini menggunakan model interaktif 

(Miles dan Huberman dalam Agustinus Ufie, 2013): 

3.5.1 Reduksi Data 

Data yang telah didapatkan dari lapangan melalui wawancara, direduksi 

dengan cara merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan penting, kemudian 

diklasifikasikan sesuai dengan yang ada pada masalah dalam penelitian ini. 
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3.5.2 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. Tabel ini 

menggambarkan bagaimana tindakan pengusaha dalam menerapkan orientasi 

kewirausahaan. 

Tabel 3.1 Penyajian Data Dimensi Inovasi Orientasi Kewirausahaan 

No. Indikator 

R1 

Bapak H. 

Soleh Sukarno 

R2 

Ibu Titik 

Sumiharti 

R3 

Berianto 

Hanung 

Binowo 

1. Pembaruan produk dan macamnya.    

2. Inovasi teknologi dan administrasi 

dalam produk dan pasar. 

   

3. Berinovasi teknologi baru.    

4. SDM berkomitmen pada kegiatan 

inovasi. 

   

5. Kreativitas dan eksperimen.    

6. Tindakan inovatif yang sulit untuk 

ditiru oleh pesaing. 
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Tabel 3.2 Penyajian Data Dimensi Pengambilan Risiko Orientasi Kewirausahaan 

No. Indikator 

R1 

Bapak H. 

Soleh Sukarno 

R1 

Ibu Titik 

Sumiharti 

R2 

Berianto 

Hanung 

Binowo 

1. Cenderung kuat dalam proyek-

proyek berisiko. 

   

2. Memakai pandangan yang tidak 

konservatif dalam keputusan. 

   

3. Dorongan pengambilan risiko 

keuangan. 

   

4. Tindakan yang besar diperlukan 

untuk mencapai tujuan organisasi. 

   

 

Tabel 3.3 Penyajian Data Dimensi Proaktif Orientasi Kewirausahaan 

No. Indikator 

R2 

Ibu Titik 

Sumiharti 

R3 

Berianto 

Hanung 

Binowo 

1. Mampu mengidentifikasi 

kebutuhan pelanggan. 

  

2. Produk-produk dan layanan yang 

lebih inovatif. 

  

3. Perencanaan terarah untuk solusi 

masalah dan pencarian peluang. 

  

4. Kemampuan teknologi.   
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Tabel 3.4 Penyajian Data Dimensi Agresivitas Kompetitif Orientasi 

Kewirausahaan 

No. Indikator 

R2 

Ibu Titik 

Sumiharti 

R3 

Berianto 

Hanung 

Binowo 

1. Selalu merespon tindakan pesaing 

secara kompetitif. 

  

2. Berusaha untuk menguasai pasar.   

3. Meniru ataupun memperbaiki hasil 

ide dari usaha pesaingnya untuk 

diterapkan dalam usaha sendiri. 

  

4. Menyediakan anggaran dana yang 

tinggi untuk pemasaran, layanan, 

dan kualitas produk. 

  

 

Tabel 3.5 Penyajian Data Dimensi Otonomi/Kemandirian Orientasi 

Kewirausahaan 

No. Indikator 

R2 

Ibu Titik 

Sumiharti 

R3 

Berianto 

Hanung 

Binowo 

1. Mengkoordinasi kegiatan otonom.   

2. Sentralisasi kepemimpinan.   

3. Membangkitan inisiatif wirausaha.   

4. Budaya yang mendorong tindakan 

bebas dan untuk mencari peluang 

yang ada. 
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3.5.3 Penarikan Kesimpulan 

Setelah menyajikan data ke dalam tabel, maka akan terlihat tingkat 

orientasi kewirausahaan pengusaha sesuai atau tidak dengan indikator pada 

definisi operasionl yang menjadi acuan dalam penelitiann ini diterapakan atau 

tidak oleh pengusaha. Peneliti akan menarik kesimpulan dari data tersebut, dengan 

mengambil jawaban paling banyak dari responden. Sehingga dapat diketahui 

orientasi kewirausahaan terhadap kegiatan kewirausahaan pengusaha generasi 

kedua dalam menjalankan usaha warisan orangtuanya. 
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Tabel 3.6 Contoh Tabel Rekapituasi Open Quest Responden 

No. Variabel Indikator 

R1 R2 R3 

Kesimpulan Bapak H. 

Soleh 

Sukarno 

Ibu Titik 

Sumiharti 

Berianto 

Hanung 

Binowo 

1. 

In
o
v
a
si

 

1. Pembaruan produk dan 

macamnya. 

    

2. Inovasi teknologi dan 

administrasi dalam produk 

dan pasar. 

    

3. Berinovasi teknologi baru.     

4. SDM berkomitmen pada 

kegiatan inovasi. 

    

5. Kreativitas dan eksperimen.     

6. Tindakan inovatif yang sulit 

untuk ditiru oleh pesaing. 

    

2. 

P
en

g
a
m

b
il

a
n

 

R
is

ik
o
 

1. Cenderung kuat dalam 

proyek-proyek berisiko. 

    

2. Memakai pandangan yang 

tidak konservatif dalam 

keputusan. 
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3. Dorongan pengambilan risiko 

keuangan. 

    

4. Tindakan yang besar 

diperlukan untuk mencapai 

tujuan organisasi. 

    

3. 

P
ro

a
k

ti
f 

1. Mampu mengidentifikasi 

kebutuhan pelanggan. 

    

2. Produk-produk dan layanan 

yang lebih inovatif. 

    

3. Perencanaan terarah untuk 

solusi masalah dan pencarian 

peluang. 

    

4. Kemampuan teknologi.     

4.  

A
g
re

si
v
it

a
s 

K
o
m

p
et

it
if

 1. Selalu merespon tindakan 

pesaing secara kompetitif. 

    

2. Berusaha untuk menguasai 

pasar. 

    

3. Meniru ataupun memperbaiki 

hasil ide dari usaha 

pesaingnya untuk diterapkan 

dalam usaha sendiri. 
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4. Menyediakan anggaran dana 

yang tinggi untuk pemasaran, 

layanan, dan kualitas produk. 

    

5. 

O
to

n
o
m

i 
/ 

k
em

a
n

d
ir

ia
n

 

1. Mengkoordinasi kegiatan 

otonom. 

    

2. Sentralisasi kepemimpinan.     

3. Membangkitan inisiatif 

wirausaha. 

    

4. Budaya yang mendorong 

tindakan bebas dan untuk 

mencari peluang yang ada. 

    

 

 

 

 


