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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penilitian yang bersifat kualitatif, dimana data 

yang didapat dari hasil penelitian dari sumbernya langsung. Dalam penelitian ini 

penulis melakukan pengamatan terhadap pemilik usaha soto khas Semarang, 

mengenai suatu proses orientasi kewirausahaan yang dimiliki pengusaha soto 

tersebut. Penelitian dilakukan kepada pengusaha soto khas Semarang, yang 

merupakan generasi ke-2. 

3.2 Objek dan Lokasi Penelitian 

Objek penelitian dilakukan kepada pengusaha Soto Tanjung Pak Beh yang 

merupakan generasi ke-2. Penelitian ini dilakukan kepada pengusaha soto khas 

Semarang yang bernama ibu Ariani selaku pemilik usaha Soto Tanjung Pak Beh.  

Lokasi penelitian sendiri berada di jalan Sidodadi Timur No.23, Semarang. 

Lebih tepatnya di depan sekolah SMA Yayasan Sekolah Kristen Indonesia 

(YSKI). 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Data merupakan sebuah kumpulan-kumpulan catatan hasil dari penglihatan, 

pengawasan, mengamati, kejadian yang ada dilapangan. Dimana data didapat dari 

sumber objek yang ada dari sebuah wawancara penulis dengan pengusaha atau 

pemilik usaha Soto Tanjung Pak Beh. Dengan menggunakan jenis data primer ini, 



47 
 
 

 

penulis dapat menggali sebuah informasi yang sangat penting dan mendapatkan 

data sebanyak-banyaknya dari responden. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Dalam melakukan pengumpulan data, biasanya para peneliti yang bersifat 

kualitatif mengumpulkan data dengan cara wawancara dan juga melakukan 

sebuah observasi. Menurut Lofland dalam Moleong (2005), sumber data utama 

dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakkan, selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen dan lainnya. Dalam pembahasan tentang ini, penulis 

berbicara tentang informasi dan aktor/pelaku, kata-kata dan tindakkan informan 

yang akan dijadikan sebagai sumber data untuk melakukan sebuah pengamatan 

atau melakukan observasi untuk dimintai informasi melalui wawancara. 

Wawancara yang digunakan pada umumnya menggunakan wawancara 

mendalam. Menurut Sugiyono (2006) yang mengatakan bahwa penelitian 

kualitatif sering menggabungkan teknik observasi partisipatif dengan wawancara 

mendalam. Teknik pengumpulan data jenis ini mengharuskan seorang peneliti 

harus mampu menyediakan pertanyaan sebanyak mungkin. Sehingga, peneliti 

mendapatkan sebuah data informasi yang baiak ataupun jelas dan akurat. Untuk 

menghasilkan informasi yang baik maupun jelas akurat, peneliti juga dituntut 

untuk menguasi, mengetahui, tentang topik yang akan dibahas. Agar lebih mudah 

dan lancar, sebagai peneliti juga harus mampu bersosialisai dengan baik dan 

mengusahakan peneliti bisa akrab dengan informan. Ini bertujuan agar informan 

sudah mengenal dan tidak merasa takut akan pertanyaan yang akan ditujukan 
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kepada informan. Makan pada saat penelitian, peneliti dapat memahami suatu 

fenomena yang sesuai dengan permasalahan para pelaku itu sendiri. Dalam hal ini 

wawancara akan dilakukan kepada pengusaha atau pemilik Soto Tanjung Pak Beh 

Semarang yang merupakan generasi ke-2. Dengan mewawancari pemilik atau 

pengusaha soto tersebut penulis dapat menggali banyak informasi mengenai 

orientasi kewirausahaan yang ada pada pemilik usaha soto tersebut yang 

merupakan generasi penerus dari orang tuanya atau bisa disebut merupakan 

generasi ke-2. 

Selain wawancara penulis juga melakukan observasi terhadap tempat usaha 

Soto Tanjung Pak Beh yang merupakan soto khas Semarang. Menurut Spradley 

(1980) Tujuan observasi adalah memahami pola, norma dan makna dari perilaku 

yang diamati, serta peneliti belajar dari informan dan orang-orang yang diamati. 

Dalam hal ini penulis akan mengamati sebuah aktivitas-aktivitas yang terjadi di 

lapangan, semua orang yang terlibat dalam sebuah aktivitas di lapangan. Untuk 

melakukan sebuah pengamatan yang baik, maka peneliti dituntut agar memahami 

bentuk dan jenis observasi, sehingga tingkat akurasi data yang didapat tinggi dan 

sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan.  

Dalam melakukan sebuah observasi peneliti diharpkan mampu 

memfokuskan pada satu titik perhatian dan memilih untuk menjadikan sebuah 

pengamatan yang relavan untuk diamati dengan cermat.  

Pada observasi yang sedang berlangsung, penulis atau peneliti dapat 

memulai melakukan analisis. Analisis dapat dilakukan dengan menarik sebuah 



49 
 
 

 

kesimpulan yang bersifat sementara. Sehingga, dengan adanya sebuah kesimpulan 

yang bersifat sementara tersebut penulis atau peneliti dapat medeskripsikan semua 

yang diobservasi.  

3.5 Metode Analisis Data 

Dalam melakukan penelitian analisis data yang digunakan adalah analisis 

deskriptif kualitatif. Dalam analisis ini teknik analisis yang digunakan yaitu 

dengan cara menganalisis sebuah data, kemudian mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah dikumpulakan dari hasil wawancara terhadap 

pemilik, keluarga, karyawan, tanpa ada maksud membuat suatu kesimpulan yang 

berlaku secara umum. Analisis ini juga menggunakan bahasa alamiah dan tanpa 

menggunakan angka. Menurut Miles dan Humberman, 1992 (dalam jurnal 

Ivanovich Agusta), terdapat tiga jalur analisis data kualitatif seperti reduksi data, 

penayajian data, dan penarikan kesimpulan. 

1. Reduksi Data 

Dalam melakukan reduksi data, penulis melakukan sebuah pemilihan 

atau penyederhanaan sebuah data yang didapat dari  hasil wawancara 

terhadap pemilik usaha Soto Tanjung Pak Beh. Kemudian, dalam 

penyederhanaan tersebut dimaksudkan adalah dengan cara meringkas, 

memilih mana saja yang menjadi pokok penting, dan kemudian 

mengklasifikasikan sesuai dengan masalah dalam penelitian ini. 
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2. Penyajian Data 

Dalam penyajian data, penulis telah menyusun kumpulan-kumpulan 

informasi yang didapat dari hasil wawancara, sehingga 

memungkinkan dapat menarik suatu kesimpulan. Dalam hal ini, data 

yang didapat dari hasil wawancara akan diklasifikasikan ke dalam 5 

dimensi orientasi kewirausahaan. Untuk memudahkan pemahaman 

masalah yang diteliti, peneliti menyajikan dalam bentuk tabel. Berikut 

adalah tabel yang menggambaran bagaimana pengusaha menerapkan 

orientsai kewirausahaan. 

Tabel 3.1 Penyajian Data Dimensi Inovasi Orientasi Kewirausahaan 

No. Indikator 

Ibu Ariani 

(Pemilik 

Usaha) 

Mas Yoga 

(Anak 

Pemilik 

Usaha) 

Pak De 

Koko 

(Karyawan) 

Kesimpulan 

1. Pembaruan produk 

dan semacamnya. 

    

2. Inovasi teknologi 

dan administrasi 

dalam produk dan 

pasar. 

    

3. Berinvestasi 

teknologi baru. 

    

4 SDM berkomitmen 

pada kegiatan 

inovasi. 

    

5 Kreativitas dan 

eksperimen. 

    

6 Tindakan inovasi 

yang sulit untuk 

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

No. Indikator 

Ibu Ariani 

(Pemilik 

Usaha) 

Mas 

Yoga 

(Anak 

Pemilik 

Usaha) 

Pak De 

Koko 

(Karyawan) 

Kesimpulan 

1. Cenderung kuat 

dalam proyek-proyek 

beresiko. 

    

2. Memakai pandangan 

yang tidak 

konservatif dalam 

keputusan. 

    

3. Dorongan 

pengambilan risiko 

keuangan. 

    

4 Tindakkan yang 

besar diperlukan 

untuk mencapai 

tujuan organisasi. 

    

 

Tabel 3.3 Penyajian Data Dimensi Proaktif Orientasi Kewirausahaan 

No. Indikator 

Ibu 

Ariani 

(Pemilik 

Usaha) 

Mas 

Yoga 

(Anak 

Pemilik 

Usaha) 

Pak De 

Koko 

(Karyawan) 

Kesimpulan 

1. Mampu 

mengindentifikasi 

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 

Ibu Ariani 

(Pemilik 

Usaha) 

Mas 

Yoga 

(Anak 

Pemilik 

Usaha) 

Pak De 

Koko 

(Karyawan) 

Kesimpulan 

1. Selalu merespon 

tindakkan pesaing 

secara kompetitif. 

    

2. Potongan harga untuk 

meningkatkan pangsa 

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 Orientasi Kewirausahaan 

No. Indikator 

Ibu Ariani 

(Pemilik 

Usaha) 

Mas 

Yoga 

(Anak 

Pemilik 

Usaha) 

Pak De 

Koko 

(Karyawan) 

Kesimpulan 

1. Mengkordinasi 

kegiatan otonom 

    

2. Sentralisasi 

kepemimpinan 

    

3. Membangkitkan 

inisiatif wirausaha. 

    

4 Budaya yang 

mendorong tindakkan 
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bebas dan untuk 

mencari peluang yang 

ada. 

 

3. Penarikan Kesimpulan 

Setelah memasukkan data kedalam tabel seperti yang digambarkan 

diatas, maka tingkat orientasi kewirausahaan pengusaha tersebut akan 

terlihat. Dari hasil data tersebut, peneliti mulai menarik sebuah 

kesimpulan. Dari hasil kesimpulan tersebut dapat diketahui orientasi 

kewiarausahaan pengusaha yang merupakan generasi ke-2 dalam 

melaukan kegiatan usahanya atau menjalankan usahanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


