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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek dan Lokasi Penelitian 

 Objek penelitian ini adalah pemilik usaha kuliner warteg yang telah di pilih oleh 

peneliti di Sekitar wilayah Kota Semarang. Lokasi penelitian berada di Kota 

Semarang, yaitu Kelurahan Tembalang. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono,2008). Populasi dalam penelitian ini tidak diketahui jumlahnya Karena 

tidak ada data yang tercatat dari data Kelurahan tembalang. 

 Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut (Sugiyono, 2008). Teknik penentuan sampel penelitian ini menggunakan 

teknik Purposive Sampling yaitu memilih subjek berdasarkan kriteria yang ditetapkan 

peneliti. Kriteria yang ditetapkan oleh peneliti meliputi: 

1. Kriteria Objek penelitian 

a. Usaha warteg yang telah berdiri selama lebih dari 2 tahun.  

b. Memiliki karyawan yang sudah lama berkerja minimal 1-2 tahun. 

c. Memiliki karyawan yang kurang lebih 5 orang. 

d. Warteg yang buka 24jam. 
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e. Memiliki Konsumen Tetap . 

f. Memiliki tempat yang strategis, dekat dengan Kos-kosan, Perguruan tinggi 

dan Perkantoran. 

2. Kriteria Karyawan. 

a. Sudah bekerja lebih  lama dari karyawan lainya  di usaha tersebut. 

b. Memiliki kepercayaan dari pemilik lebih dari karyawan lainnya. 

c. Paling sering berintraksi dengan pemilik. 

3. Kriteria konsumen. 

a. konsumen tetap atau konsumen yang setiap harinya makan diwarteg 

tersebut. 

b. Konsumen yang sudah mengerti menu-menu yang disediakan di 

warteg tersebut. 

c. Konsumen yang memiliki menu favorit yang disediakan oleh warteg 

tersebut. 

 Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh peneliti, maka dipilihlah 4 (empat) 

sampel dalam penelitian ini, yaitu :  

1. Warteg Dedi Wijaya dengan alamat di Jl. Ngesrep Timur V No 12. 

2. Warteg Citra Tegal dengan alamat di Jl . Prof Sudarto UNDIP. 

3. Warteg Gaul Citra Muncul.dengan alamat di Jl. Banjarsari No. 26 Tembalang. 

4. Warteg Pelangi dengan alamat di Jl. Baskoro III No 91 Tembalang. 
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3.3 Sumber dan Jenis Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah 

data yang diperoleh atau didapatkan langsung di lapangan, diamati, dan di cermati 

(Sugiyono,2008). Data primer didapat secara langsung melalui wawancara kepada 

pengelola/Pengusah, karyawan dan Konsumen warteg tersebut. 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Secara 

harfiah, metode deskriptif adalah metode penelitian untuk membuat gambaran 

mengenai situasi atau kejadian, sehingga metode ini berkehendak mengadakan 

akumulasi data dasar belaka. Kerja peneliti bukan saja memberikan gambaran 

terhadap fenomena – fenomena, tetapi juga menerangkan hubungan, menguji 

hipotesis – hipotesis, membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari 

suatu masalah yang ingin dipecahkan. Dalam mengumpulkan data digunakan teknik 

wawancara, dengan menggunakan Schedule questioner (Nazir, 2005). 

 Dengan menggunakan analisis deskriptif dan metode kualitatif, peneliti dapat 

memberikan gambaran tentang fenomena – fenomena dan fakta – fakta yang 

berkaitan tentang bagaimana karakteristik wirausaha pemilik usaha kuliner warteg di 

sekitar wilayah kota Semarang menurut teori Scharborough dan Zimmerer. Tentunya 

dengan menginterpretasikan fakta – fakta yang diperoleh di lapangan dengan tepat. 

Dalam mengumpulkan data digunakan teknik wawancara, observasi serta 

dokumentasi. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara 

dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan 

melalui tatap muka maupun dengan menggunakan telpon (Sugiyono, 2008). 

Wawancara merupakan alat re-checking in atau pembuktian terhadap informasi atau 

keterangan yang diperoleh sebelumnya. Tehnik wawancara yang digunakan dalam 

penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (in-deph 

interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara 

tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang 

yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana 

pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Dalam 

penelitian ini wawancara secara terstruktur oleh peneliti dengan cara membuat 

sejumlah pertanyaan untuk wawancara kepada informan. 

 

3.5  Alat Analisis Data 

 Dalam penelitian ini alat analisis yang dipakai adalah analisi deskriptif. Analisis 

deskriptif adalah merupakan bentuk untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana 

adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 

generalisasi (Sugiyono,2008). 

Sugiyono (2008) kembali memperjelas dengan menyatakan bahwa dengan 

analisis datanya yang bersifat deskriptif analisis, metode kualitatif digunakan untuk 

mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna 
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adalah data sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang 

tampak. Analisis data dalam penelitian kualitatif juga bersifat induktif, yakni 

berdasarkan fakta – fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian di konstruksikan 

menjadi hipotesis dan teori. Oleh Karena itu dalam penelitian kualitatif tidak 

menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna. 

Dari penjabaran di atas maka penelitian kualitatif dapat didefinisikan sebagai 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan diarahkan pada 

latar dan individu tersebut secara menyeluruh atau utuh sehingga dalam hal ini tidak 

boleh mengisolasikan individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis, tetapi 

perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan (Bogdan & Tylor 1998). 

1. Melakukan analisis deskriptif. Analisis deskriptif menurut sugiyono (2008) adalah 

teknik menaganalisis dengan cara menggambarkan data yang digunakan dalam  

menarik kesimpulan dari data - data yang sudah terkumpul lengkap dengan 

penyesuaian dari indikator yang sudah ditetapkan sebagai kerakteristik 

kewirausahaan dengan teori Scharborough dan Zimmerer dan teori karakteristik 

kewirausahaan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. 

 

1) Melakukan pengambilan data dengan wawancara terstruktur.  

Dalam wawancara ini wawancara terstruktur dilakukan pada pemilik warteg 

berserta karyawan yang sudah di percaya lama ( 1 orang ), serta 

mewawancarai salah satu Konsumen warteg yang sudah lama menjadi 

konsumen tetap, dengan pertanyaan dari variabel berdasarkan karakteristik 

wirausaha menurut Scharborough dan Zimmerer (2008). 
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2) Menganalisis data yang diperoleh 

Data-data yang diperoleh dari jawaban wawancara akan dianalisis lebih lanjut 

dengan mencocokan antara jawaban  dari pemilik warteg dengan wawancara 

kepada karyawan dan konsumen. Lebih ringkasnya perbandingan dijelaskan 

dalam table berikut. 

Table 3.1. Tabel Indikator Karakteristik Pemilik Warteg  

No Indikator 

Karakteristik 

Responden Kesimpulan 

Pemilik Karyawan Konsumen 

1. Hasrat atas tanggung jawab 

a. Disiplin terhadap usaha      

b. Bertanggung jawab 

atas karyawan dan 

konsumen 

    

2 Menyukai risiko menengah 

a. Mempertimbangkan 

keputusan menambah 

menu baru  

    

b. Mempertimbangkan 

dalam keputusan 

menambah harga menu 

    

c. Mempertimbangkan 

dalam keputusan 

menambah cabang 

baru. 

    

3 Menyakini kemampuan untuk sukses  

a. Memiliki rasa percaya 

diri 
    

b. Ambisi dan memiliki 

rasa optimis 
    

4 Hasrat untuk mendapat umpan balik  

a. Mendapat saran atau 

kritik positif/negatif  
    

b. Mengevaluasi kenerja      

5 Tingkat energi yang tinggi  

a. Mau bekerja lebih jam 

kerja 
    

b. Meningkatkan kinerja     
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6 Orientasi masa depan  

a.  Memiliki target 

realistis 
    

b. Berusaha mencari 

peluang 
    

7 Keterampilan dalam mengorganisasi  

a Dapat mengatur 

penempatan  kerja 

karyawan 

    

b. Dapat membagi tugas 

kepada tugas karyawan 
    

8 Lebih menilai prestasi dari pada uang  

a Mengutamakan 

prestasi 
    

b. Tidak mengutamakan 

uang sebagai ukuran 

kesuksesan 

    

 

3) Menarik kesimpulan analisis dari rekapitulasi seluruh jawaban wawancara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


