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BAB III 

Metode Penelitian 

3.1. Obyek dan Lokasi Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah Pak Dwi selaku pemilik soto ayam Pak 

Moel. Pak Dwi merupakan generasi ketiga dari Soto Ayam Pak Moel. Lokasi  

penelitian berada di jalan Thamrin Semarang. 

 

3.2. Populasi dan Sampel penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua yang bekerja di Soto Ayam 

Pak Moel yang terdiri dari Pak Dwi dan istrinya yaitu Ibu Novi. Metode yang 

digunakan adalah purposive sampling. Menurut Hartono (2013:98) purposive 

sampling merupakan pengambilan sampel dari populasi berdasarkan suatu 

kriteria tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah Pak Dwi Andrian dan Ibu 

Novi selaku pemilik Soto Ayam Pak Moel pengelola kegiatan usaha ini. 
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3.3. Metode Pengumpulan Data 

3.3.1. Jenis dan Sumber Data 

 Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. 

Data primer merupakan jenis dan sumber data penelitian yang diperoleh 

langsung dari sumber pertama dan tanpa melalui perantara, sedangkan data 

sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada. Jenis 

sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer. 

Data primer diperoleh melalui metode wawancara. Wawancara dilakukan di 

lokasi Soto Ayam Pak Moel yang dikelola Pak Dwi. Responden wawancara 

ini adalah Bapak Dwi selaku pemilik usaha Soto Ayam Pak Moel. Data 

pendukung diperoleh dari Ibu Novi selaku istri yang membantu usaha Soto 

Ayam Pak Moel yang dikelola  Pak Dwi. 

3.3.2. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara. 

Menurut Hartono (2013:114) wawancara merupakan komunikasi dua arah 

untuk mendapatkan data dari responden. Wawancara dilakukan dengan 

wawancara personal yaitu dengan melakukan tatap muka langsung dengan 

responden. Wawancara dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan 

yang sama dalam beberapa kategori. 
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3.4. Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif. 

Analisa deskriptif kualitatif digunkan untuk mengetahui jawaban responden 

mengenai masalah penelitian dengan langkah-langkah  sebagai berikut: 

1. Melakukan pengumpulan data dari hasil wawancara yang sudah dilakukan. 

2. Memasukkan hasil wawancara dalam dimensi-dimensi orientasi 

kewirausahaan menurut Lumpkin dan Dess yaitu inovasi, otonomi, proaktif, 

agresivitas kompetitif, dan pengambilan risiko. 

3. Melakukan reduksi data sesuai dengan hal-hal pokok yang sesuai dengan 

fokus penelitian yang kita lakukan. 

4. Menganalisa data dari responden kemudian menarik kesimpulan. 

5 Dimensi Pengusaha Karyawan Kesimpulan 

Inovasi    

Pengambilan Risiko    

Proaktif    

Agresivitas Kompetitif    

Otonomi    


