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3. Intra Kewirausahaan : Pengusaha membangkitkan jiwa 

kewirausahaan karyawannya 

4. Tindakan Bebas : Upaya pengusaha dalam memajukan 

usaha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

Metode Penelitian 



20 
 

3.1 Obyek dan Lokasi Penelitian 

Obyek Penelitian dalam penelitian ini adalah Bapak Agung selaku 

Pemilik usaha Soto Selan. Lokasi penelitian berada di Jalan Depok no. 36D, 

Semarang 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi pada penelitian ini adalah semua yang bekerja di usaha 

“Soto Selan” yang terdiri dari pemilik usaha dan semua karyawan di “Soto 

Selan” yang berjumlah 5 orang. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Menurut 

Sugiyono (2010:124) purposive sampling merupakan  teknik pengambilan 

sampel dengan berdasarkan pertimbangan tertentu. Sampel dalam penelitian 

ini adalah pemilik usaha “Soto Selan” yaitu Bapak Agung, Ibu Ninik 

(karyawan). Tujuan menggunakan purposive sampling adalah untuk 

mendapatkan kriteria yang benar-benar sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan.  Adapun kriterianya adalah karyawan yang sudah lama bekerja, 

karena karyawan tersebut pasti akan lebih tahu bagaimana keadaan internal 

dari usaha “Soto Selan” dibandingkan karyawan lain sehingga memudahkan 

untuk mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi dan bagaimana Bapak 

Agung selaku pemilik usaha menjalankan bisnisnya. Jadi sampel penelitian 

ini berjumlah 2 orang, yaitu Bapak Agung, dan juga Ibu Ninik (karyawan). 

3.3   Jenis dan Sumber Data 
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Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kualitatif.  

Sumber data dari penelitian ini adalah data primer. Data primer 

merupakan data yang dikumpulkan dan diperoleh secara langsung dari 

obyek yang sedang diteliti (Santoso dan Tjiptono 2001:59) dalam Fausta, 

2015. Sumber data utama berasal dari Bapak Agung pemilik usaha Soto 

Selan, sedangkan sumber data pendukung  didapat dari Ibu Ninik 

(karyawan) 

3.4  Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah metode wawancara. 

Responden yang akan di wawancarai adalah  Bapak Agung pemilik 

dari Usaha Soto Selan, dan Ibu Ninik (karyawan). 

3.5  Metode Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik analisis data deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif 

merupakan analisa data dengan cara mendeskripsikan / menggambarkan 

data yang diperoleh apa adanya tanpa membuat kesimpulan yang berlaku 

secara umum / general (Sugiyono, 2013:238) dalam  Fausta, 2015. 

 

Langkah-langkah Analisis data yang akan dilakukan dalam 

penelitian ini (Miles dan Huberman dalam Ufie, 2013) adalah : 

3.5.1 Reduksi Data 
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Setelah mendapat data dari hasil wawancara yang sudah 

dilakukan, membuat tabel tabulasi hasil wawancara. 

Setelah itu direduksi dengan cara merangkum dan juga 

memilih hal-hal yang pokok & penting. Kemudian disesuaikan 

dengan masalah dalam penelitian ini. 

3.5.2 Penyajian Data 

Dalam penyajian data, peneliti menyajikan tabel untuk 

memudahkan dalam memahami masalah yang diteliti. Data yang 

didapat dari proses wawancara dan sudah direduksi, kemudian 

diklasifikasikan kedalam 5 dimensi orientasi kewirausahaan sesuai 

indikator masing-masing dimensi. Tabel ini menggambarkan 

bagaimana tindakan pengusaha dalam menerapkan orientasi 

kewirausahaan  
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Tabel 3.5.1 Jawaban Responden pada Dimensi Inovasi 

Kategori  Indikator Inovasi Bapak Agung  

(Pemilik) 

Ibu Ninik 

(karyawan) 

Kesimpulan 

Produk dan 

Jasa 

Melakukan pembaruan 

produk/jasa 

   

Proses  Melakukan perubahan dalam 

proses administrasi 

usahanya 

   

Sumber 

Keuangan  

Mengalokasikan pendapatan 

untuk investasi dan 

pengembangan usaha lain 

   

Tenaga Kerja Keterlibatan SDM dalam 

menciptakan sesuatu yang 

baru  

   

Kreativitas  Melakukan eksperimen  

dalam penciptaan produk 

baru  

   

Diferensiasi  Melakukan inovasi yang 

sulit ditiru pesaing 

   

Sumber: Data Primer yang diolah (2016)
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Tabel 3.5.2. Jawaban Responden pada dimensi Pengambilan Risiko 

Kategori  Indikator Pengambilan 

Risiko 

Bapak Agung 

(Pemilik) 

Ibu Ninik 

(karyawan) 

Kesimpulan  

Risiko Umum Keberanian dalam 

mengambil risiko 

   

Risiko 

Keputusan 

Mengambil keputusan 

secara agresif  

   

Risiko 

Keuangan 

Berani menambah modal 

usaha melalui lembaga 

keuangan. 

   

Risiko Bisnis Tindakan besar untuk 

mencapai tujuan organisasi  

   

Sumber: Data Primer yang diolah (2016)
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Tabel 3.5.3. Jawaban Responden pada Dimensi Proaktif 

Kategori  Indikator Proaktif Bapak Agung 

(Pemilik) 

Ibu Ninik 

(karyawan) 

Kesimpulan  

Pemantauan 

Lingkungan 

Mampu mengidentifikasi 

keinginan pelanggan 

   

Sikap Antisipasi Mengantisipasi 

perkembangan dari 

kompetitor 

   

Pemecahan 

masalah dan 

solusi 

Memiliki solusi dalam 

memecahkan masalah 
   

Penguasaan 

Teknologi 

Kemampuan untuk 

menghadapi perkembangan 

teknologi  

   

Sumber: Data Primer yang diolah (2016)
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Tabel 3.5.4. Jawaban Responden pada Dimensi Agresivitas Kompetitif 

Kategori  Indikator Agresivitas 

Kompetitif 

Bapak Agung 

(Pemilik) 

Ibu Ninik 

(karyawan) 

Kesimpulan  

Reaksi 

Kompetitif 

Menghadapi pesaing secara 

agresif  

   

Persaingan 

Keuangan 

Melakukan pemotongan harga    

Persaingan 

Bisnis 

Meniru teknik bisnis dari 

pesaing yang lebih sukses  

   

Pemasaran  Peningkatan Pelayanan dan 

Kualitas produk  

   

Sumber: Data Primer yang diolah (2016)



27 
 

Tabel 3.5.5. Jawaban Responden pada Dimensi Otonomi 

Kategori  Indikator Otonomi Bapak Agung 

(Pemilik) 

Ibu Ninik 

(karyawan) 

Kesimpulan 

Tim  Mengatur dan memantau 

kegiatan usahanya  

   

Sentralisasi  Sentralisasi kepemimpinan     

Intra 

Kewirausahaan 

Pengusaha membangkitkan 

jiwa kewirausahaan 

karyawannya 

   

Tindakan 

Bebas 

Upaya pengusaha dalam 

mengembangkan usahanya 

   

Sumber: Data Primer yang diolah (2016)
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3.5.3   Penarikan Kesimpulan 

Setelah menyajikan data ke dalam tabel, maka akan terlihat 

bagaimana tindakan dari pemilik dalam menerapkan orientasi 

kewirausahaan dilihat dari indikator yang terdapat dalam setiap 

dimensi. Lalu peneliti akan menarik kesimpulan dari hasil analisis 

yang sudah diperoleh tersebut, sehingga dapat diketahui tingkat 

orientasi kewirausahaan yang diterapkan oleh pemilik usaha 

generasi ketiga dalam meneruskan usaha dari generasi yang 

sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


