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BAB III 
 

 
 

METODE PENELITIAN 
 

 
3.1 Obyek dan lokasi 

 

 

Objek penelitian adalah Bengkel ASSA Baru Diesel Semarang. Bengkel ini 

berlokasi di kawasan Lingkungan Industri Kecil, Jalan Industri II No. 85 B, 

Semarang, berdiri sejak tahun 2001. 

 

3.2 Populasi, Sampel, dan Teknik Sampel 
 

 

Populasi Sekaran (2006:121) adalah seluruh kelompok orang, kejadian, atau 

minat  yang  ingin  diinvestigasi  peneliti.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah 

seluruh pengelola Bengkel ASSA Baru Diesel yang terdiri dari 12 karyawan dan 4 

anggota keluarga termasuk pemilik. 

Dari  populasi tersebut,  yang  menjadi sampel penelitian  adalah  3  anggota 

keluarga yaitu pemilik dan kedua anak pemilik serta 2 karyawan senior pada 

Bengkel  ASSA  Baru  Diesel.  Sampel  adalah  sebagian  dari  populasi  yang 

diharapkan mampu menggeneralisasi populasi penelitian. 

Teknik sampling yang digunakan adalah sampling bertujuan. Creswell 

(2015:407) mengatakan bahwa sampling bertujuan digunakan ketika peneliti 

sengaja memilih individu tertentu untuk mendapatkan informasi mengenai 

fenomena  yang  diteliti.  Pada  penelitian  ini,  digunakan  pengambilan  sampel 
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bertujuan karena hanya orang tertentu yang dapat memberi informasi mengenai 

bisnis keluarga Bengkel ASSA Baru Diesel. Kategori sampel dari sampling 

bertujuan  dibagi  menjadi  dua,  yaitu  anggota  keluarga  dan  karyawan  senior. 

Kriteria anggota keluarga yang menjadi sampel adalah yang telah memiliki 

pengalaman lebih dari lima tahun mengelola Bengkel ASSA Baru Diesel. 

Sedangkan kriteria karyawan senior yang menjadi sampel adalah yang telah 

memiliki pengalaman kerja lebih dari 10 tahun di Bengkel ASSA Baru Diesel. 

 
3.3 Jenis dan Sumber Data 

 

 
 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer. Sekaran (2006:60) 

mengatakan bahwa data primer adalah informasi yang diperoleh dari tangan 

pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik 

studi. Data primer yang diperoleh adalah proses suksesi pada bisnis keluarga 

Bengkel ASSA Baru Diesel. Sumber datanya adalah responden penelitian yaitu 

tiga orang anggota keluarga dan dua orang karyawan senior. 

 
3.4 Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

 

 
 

Dalam penelitian ini akan dilakukan wawancara individu kepada setiap 

responden. Creswell (2015:429) mengungkapkan bahwa wawancara kualitatif 

terjadi saat peneliti menanyakan berbagai pertanyaan terbuka kepada partisipan 

dan mencatat jawaban mereka. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara 
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semi terstruktur, dimana terdapat daftar pertanyaan yang telah disiapkan peneliti, 

namun pertanyaan yang diajukan tidak terbatas hanya pada daftar pertanyaan saja. 

Peneliti bisa bertanya lebih lanjut berdasarkan jawaban yang diberikan responden. 

 
3.5   Teknik Analisis 

 

 
 

3.5.1 Uji Reliabilitas 
 

 

A. Triangulasi Data 

 
Creswell & Miller (2000:126) mengatakan bahwa triangulasi adalah 

prosedur validitas dimana peneliti mencari persamaan dari berbagai sumber 

informasi  terkait  penelitiannya.  Dalam  penelitian  proses  suksesi  Bengkel 

ASSA Baru Diesel, dilakukan triangulasi data dengan membandingkan hasil 

wawancara kelima responden, untuk melihat kecocokan informasi yang 

diberikan. Setelah informasi cocok, maka dilakukan penarikan kesimpulan. 

B. Member Check 

 
Creswell dan Miller (2000:127) mengatakan bahwa member check berisi 

pengambilan data kemudian menginterpretasikannya, lalu memeriksakan data 

tersebut kepada responden untuk mengkonfirmasi kredibilitas informasi 

tersebut. Dengan member check maka responden dapat memeriksa keakuratan 

informasi yang ada dengan memeriksa baik bentuk data yang belum diolah 

maupun data akhir yang sudah diolah. 
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3.5.2 Alat dan Langkah Analisis 
 

 

Alat analisis data dalam penelitian ini adalah dengan analisis deskriptif 

kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif berguna dalam menerapkan solusi pada 

masalah terkini berdasarkan pengalaman pemecahan masalah di masa lalu. 

Analisis deskriptif kualitatif biasanya digunakan sebagai alat  pengambilan 

keputusan manajerial. 

Langkah Analisis dalam penelitian ini sebagai berikut : 

 
1. Mereduksi data dengan cara memilah, merangkum dan mengambil inti 

dari setiap informasi yang diperoleh dari masing masing narasumber. 

2. Menyajikan data yang relevan dengan penelitian dalam bentuk naratif. 

 
3. Melakukan analisis data kemudian menarik kesimpulan mengenai 

 
A. Sampai di tahap mana berdasarkan teori Poza, proses suksesi  yang 

dilakukan Bengkel ASSA Baru Diesel. Beberapa kemungkinannya: 

1.  Kondisi Sekarang / kondisi awal 

 
2.  Tahap transisi 

 
3.  Kondisi Masa Depan 

 
B. Suksesor Bengkel ASSA Baru Diesel dengan kriteria berdasarkan 

teori Clifford. Beberapa kemungkinannya antara lain: 

1.  Anak Pertama 

 
2.  Anak Kedua 

 
3.  Sibling Partnership 


