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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1.  Objek Penelitian 

Objek dari penelitian ini adalah pengusaha Habib Ibnu Alwan pemilik 

Soto Sedep khas Semarang yang bertempat di jalan Karangrejo Raya No. 60. 

3.2. Jenis Data dan Sumber Data 

  Jenis yang digunakan peneliti yaitu sumber primer. (Sugiyono 2009) 

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data. Responden pada penelitian ini pengusaha Soto Sedep yaitu 

Habib Ibnu Alwan, yang dapat membantu peneliti dalam menjawab pertanyaan 

sesuai kebutuhan. Serta sumber lain yaitu 1 karyawan yang bernama Rizky untuk 

mengkonfirmasi dan menambahkan atas jawaban Habib Ibnu Alwan. Rizky (23 

tahun) selaku supervisor dengan kategori telah bekerja di Soto Sedeep selama 5 

tahun dengan alasan mampu memberikan tanggapan yang tepat mengenai jawaban 

Alwan apakah sesuai dengan yang terjadi. 

 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

a. Wawancara  

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 

harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal – hal dari 

responden yang lebih mendalam. (Sugiyono, 2009: 137). Wawancara 
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dilakukan kepada Habib Ibnu Alwan selaku pemilik Soto Sedeep yang 

telah menjalankan usahanya selama hampir 6 tahun dan Rizky selaku 

Supervisor dan telah bekerja selama kurang lebih 5 tahun guna 

mengkonfirmasi dan menambahkan atas jawaban Alwan. 

 

3.4.Metode Analisis Data 

  Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif yang artinya proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan dan bahan – bahan lain, sehingga dapat mudah 

difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data 

dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam unit – unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting yang 

akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang 

lain. (Sugiyono, 2009 : 244). 

  Sugiyono (2010) menyatakan dalam penelitian kualitatif peneliti sebagai 

human instrument dan dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara 

mendalam, maka peneliti hasrus berinteraksi dengan sumber data. 

Langkah – langkah dalam menganalisis data ini dilakukan dengan cara melakukan 

beberapa tahapan yaitu: 

1. Setelah melakukan wawancara sesuai kebutuhan peneliti. 

2. Melakukan pengumpulan data. 

3. Data yang sudah dikumpulkan kemudian disederhanakan yaitu dengan 

cara membuang data yang tidak diperlukan.Lalu diklasifikasikan 
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sesuai kebutuhan dalam penelitian. Sehingga memudahkan peneliti 

dalam menonjolkan data yang penting. 

4. Selanjutnya adalah penyajian data, peneliti akan menyajikan data 

berupa tabel yang berbentuk catatan lapangan dari hasil wawancara 

untuk memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan.  

5. Setelah terlihat kesesuaian, kemudian dapat ditarik kesimpulan 

tersebut mengenai bagaimana penerapan orientasi kewirausahaan yang 

dilakukan pengusaha Habib Ibnu Alwanpada Soto Sedeep. 

 

Tabel 3.1 Penyajian Data Dimensi Inovasi Orientasi Kewirausahaan 

No Kategori Indikator Tindakan 

Pengusaha 

(Habib Alwan) 

Tanggapan 

Karyawan 

(Rizky) 

Kesimpulan 

1 Produk dan 

jasa 

Melakukan 

pembaruan produk 

dan jasa dari awal 

buka hingga saat ini. 

   

2 Proses 

 

Teknologi yang 

semakin 

berkembang dan 

frekuensi dalam 

melakukan 

pembaruan produk / 

jasa.  

   

3 Sumber 

keuangan 

 

Inovasi dalam 

menginvestasikan 

kekayaan  

   

4 Tenaga 

kerja 

 

Para karyawan 

berkontribusi dalam 

ide – ide kreatif 

   

5 Kreativitas 

 

Melakukan 

percobaan dan hal – 

hal baru dalam 
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pengembangan 

usaha 

6 Diferensiasi Melakukan ide 

kreatif dan inovatif 

yang sulit ditiru 

pesaing 

   

 

 

Tabel 3.2 Penyajian Data Dimensi Pengambilan Risiko Orientasi Kewirausahaan 

No Kategori Indikator Tindakan 

Pengusaha 

(Habib Alwan) 

Tanggapan 

Karyawan 

(Rizky) 

Kesimpulan 

1 Risiko 

Umum 

Pembangunan 

usaha yang 

beresiko tinggi. 

   

2 Risiko 

Keputusan 

Memiliki sikap 

tegas dan agresif 

dalam mengambil 

keputusan. 

   

3 Risiko 

Keuangan 

Dorongan 

pengambilan 

risiko keuangan. 

(Bersedia 

menanggung 

kerugian 

penjualan). 

   

4 Risiko 

Bisnis 

Membuka cabang 

pada soto Sedeep. 

   

 

 

Tabel 3.3 Penyajian Data Dimensi Proaktif Orientasi Kewirausahaan 

No Kategori Indikator Tindakan 

Pengusaha 

(Habib Alwan) 

Tanggapan 

Karyawan 

(Rizky) 

Kesimpulan 

1 Pemantauan 

Lingkungan 

Mengetahui 

kebutuhan dan 

keinginan 

konsumen. 

   

2 Sikap Melakukan    
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Antisipasi gerakan atas reaksi 

pesaing, seperti 

memberikan 

layanan kepada 

konsumen yang 

tidak diberikan 

oleh pesaing. 

3 Pemecahan 

Masalah  

& Solusi 

Mampu 

memecahkan 

masalah dengan 

memberikan solusi 

yang tepat. 

 

   

4 Penguasaan 

Teknologi 

Mengikuti 

perkembangan saat 

ini dengan teknologi 

terbaru yang 

dimiliki 

 

   

 

 

Tabel 3.4 Penyajian Data Dimensi Agresifitas Kompetitif Orientasi 

Kewirausahaan 

No Kategori Indikator Tindakan 

Pengusaha 

(Habib Alwan) 

Tanggapan 

Karyawan 

(Rizky) 

Kesimpulan 

1 Reaksi 

Kompetitif 

Mampu selangkah 

didepan terhadap 

pesaing. 

   

2 Persaingan 

Keuangan 

Mampu menentukan 

harga yang lebih 

rendah dari pesaing 

namun tetap 

berkualitas. 

   

3 Persaingan 

Bisnis 

Mampu meniru 

teknik bisnis dari 

pesaing yang sukses 

menjadi lebih baik. 

   

4 Pemasaran 

 

Agresif dalam 

memperkenalkan 
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produk agar 

semakin dikenal 
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Tabel 3.5 Penyajian Data Dimensi Otonomi Orientasi Kewirausahaan 

No Kategori Indikator Tindakan 

Pengusaha 

(Habib Alwan) 

Tanggapan 

Karyawan 

(Rizky) 

Kesimpulan 

1 Tim Memantau 

kegiatan karyawan 

dalam melakukan 

pekerjaan sesuai 

pada bidangnya. 

   

2 Sentralisasi 

 

Memiliki jiwa 

kewirausahaan 

dalam 

mengarahkan dan 

mengatur 

karyawan. 

   

3 Intra 

Kewirausahaan 

 

Meningkatkan 

kemampuan 

dengan terus 

belajar kepada 

orang yang sukses. 

   

4 Tindakan 

Bebas 

Memberikan 

kebebasan 

karyawan untuk 

mengemukakan 

pendapat secara 

kreatif. 

   

 


