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BABIII

METODEPENELITIAN

3.1 ObyekdanLokasiPenelitian

Obyek daripenelitian iniadalah Toko Markisa.Toko Markisa

berlokasidijalanBuganganRayano.69,KotaSemarang.Pemilihanobyek

inikarenadiTokoMarkisasedangterjadipermasalahantentangproses

suksesiyaituprosessuksesiyangterjadibelum bisamencapaitahap

terkahirsehinggaakandilakukanpenelitianini.

3.2 SubyekPenelitian

Subyek penelitian adalah orang yang menjawab dan memberi

respon terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh peneliti

(Arikunto,2010).Makasubyekdalam suatupenelitianakanmemilikidata-

datavariabelyangakanditeliti(Azwar,1998).Subyekdaripenelitianini

adalahsemuaorangyangmengeloladanbekerjadiTokoMarkisayang

berjumlahlimaorangyaitu:

1.PemiliktokoyangberjumlahduaorangyaituibuOeiLeeDjiendan

bapakHokGie,menjadisubyekkarenapemilikmerupakanorangyang

mengelola dan mengawasi Toko Markisa setiap hari secara

keseluruhandaripenerimaanbaranghinggakepenjualanbarang.

2.CalonsuksesoryangbernamaAdiSasongko.pemilihansubyekini

karenacalonsuksesoradalahorangyangakanmenjadipenerusdari

pemiliksebelum nya.Calonsuksesorsekaranginisudahbergabung

kedalam bisniskeluargadanmenjadikepalatoko.

3.KaryawanyangbekerjadiTokoMarkisasejumlahduaorangyaituibu

LieYekdanbapakSatijan.IbuLieYekbekerjamelayanikonsumendan

kasir.SedangkanbapakSatijanbekerjamengirimkanpesanankepada

konsumenyangdipesanmelaluitelepon.Pemilihansubyekinikarena
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karyawanmerupakanbagiandariTokoMarkisadanbisamemberikan

informasiyangdigunakandalam penelitian.

3.3 MetodePengumpulanData

3.3.1 JenisdanSumberData

Jenisdansumberdatamenggunakanjenisdataprimer.Menurut

(Sugiyono,2010)dataprimeradalahdatayangdidapatkanlangsungoleh

penelitidarinarasumber.Sumberdatadidapatkandarihasilwawancara

denganpemilik,calonsuksesor,dankaryawantoko.Sumberdatayang

akandiperolehmengenaiprosessuksesiyangsedangberjalandiToko

Markisa,yaitu:

1.Prabisnis

Pada tahap inidata yang akan didapatkan mengenaiapa yang

didapatkan calon suksesor ketika ia mengunjungi toko dan

mempelajarihalyangdiberikanolehpemilik.

2.Pendidikandanpengembangandiri

Padatahap inidataberupasejauhmanapengetahuanyang calon

suksesordapatkandandapatdigunakanpadaTokoMarkisa.

3.Buktikompetensi

Pada tahap inidata meliputikemampuan dan pengalaman calon

suksesoragarkemampuan dan pengalaman bisa diterapkan pada

TokoMarkisa.

4.Formaldalam bisnis

Pada tahap inicalon suksesorsudah bergabung kedalam Toko

Markisadandataakanberupakemampuancalonsuksesordalam

menjalankan tugas dan kemampuan dalam menunjukan

perkembangandiri.
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5.Deklarasisuksesi

Pada tahap inicalon suksesor akan dilihatkemampuan dalam

mengelola toko dan juga dengan menggunakan data daritahap

sebelumnya.

3.3.2 TeknikPengumpulanData

Teknikpengumpulandatadalam penelitianiniadalahwawancara.

Menurut(Sugiyono,2010)wawancaraadalahteknikpengumpulandata

yangdidapatkandenganmemberikansejumlahpertanyaandanterjadi

proses tanya jawab dengan narasumber.Wawancara yang digunakan

adalah wawancara terstruktur. Di penelitian ini wawancara akan

menggunakan panduan berupa pedoman wawancara yang akan

mengumpulkan segala informasiterkait suksesidiToko Markisa.

Wawancaraakandilaksanakansecaralangsungatautatapmukayang

direkam denganalattulis.

3.3.3 UjiKeabsahanData

Triangulasidataadalahproseduruntukmengujikredibilitasdata

dengancaramengecekdatayangdidapatkandarinarasumber(Sugiyono,

2010).Dalam penelitianini,penelitimengumpulkandatadenganmelalui

wawancara pelaksanaan triagulasidata dengan membandingkan hasil

wawancara antarnarasumber.Triangulasidalam penelitian inijuga

membandingkan dengan teoriyang digunakan.Dengan begitu peneliti

akanbisamelihathasilwawancaradanmelihatkecocokaninformasidari

respondenapakahdatayangdiberikanolehsemuanarasumberbenar

adanya.

3.4 AlatAnalisisdata

Penelitianinimenggunakanmetodedeskriptifkualitatif.Menurut
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(Sugiyono,2010) analisis deskriptif kualitatif adalah analisis yang

menggambarkanataumendeskripsikandatayangtelahterkumpuldengan

sebagaimanamestinyatanpamembuatkesimpulansecaraumum atau

generalisasi.Dalam analisis tersebutdilakukan dengan langkah yang

terdiridarireduksidata,penyajiandata,danpenarikankesimpulan(Milles

&Huberman,1992)dalam (Sugiyono,2010).Langkahnyayaitu:

1.Reduksidata,yaitu merangkum,memilih halpokok,dan fokus

terhadap halyang penting kemudian dicaritema penelitiannya.

Denganinidatayangtelahdireduksiakanmemberikangambaran

yangjelasdandapatmembantupenelitijikamemerlukanpencarian

dataselanjutnya.Kegiatanreduksidatadalam penelitianadalah

rekaphasilwawancarakemudianmelakukanpengamatanterhadap

hasilpenelitian.

2.Penyajian data,yaitu melakukan penyusunan informasiyang

selanjutnyaakandilakukankemungkinanpenarikankesimpulandan

penarikan tindakan.Dipenelitian inidata akan disajikan dalam

bentukteksnarasi,tabel,danfoto.Triangulasidilakukandengan

mengecek hasilwawancara antarresponden agardata yang

disajikan valid dengan menggunakan pengecekan anggota dan

uraianrincian.Jikadalam hasilwawancaraterdapatduajawaban

yangberbeda,makaakandilakukanpertanyaanlebihmendalam

lagisupayadiketahuilebihjelashalapayangmembuatjawaban

bisa berbeda.Jika pertanyaan mendalam masih berbeda maka

keduajawabanakanmempengaruhidalam kesimpulanyangdibuat.

3.Penarikankesimpulan,yaitumenyimpulkandarihasildatayang

telah diolah sebelumnya.Kesimpulan dalam penelitian iniakan

merumuskan masalah yang sudah dirumuskan sebelumnya.Di

penelitianinipenarikankesimpulanakandilakukandengancara

mendiskusikan data yang telah dikumpulkan dengan teoriyang
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digunakan.

DataakandiperolehdaritahapmenurutLongenecker,Moore,dan

Petty(2008)yangempattahapsudahberjalanakandievaluasidanakan

merekomendasikanuntuktahapterkahir,yaitu:

1.Tahapprabisnis

2.Tahappendidikandanpengembangandiri

3.Tahapbuktikompetensi

4.Tahapmulaiformaldalam bisnis

5.Tahapdeklarasisuksesi.

KomponenanalisisuntukpelaksanaansuksesidiTokoMarkisa

dapatdilihatdalam tabelsebagaiberikut:

Tabel1

KomponenAnalisis

No. Variabel Indikator Narasumber

1. PraBisnis Mengunjungitoko sejak

kecil

Pemilik, Calon suksesor,

karyawan

Informasidasartoko Pemilik, Calon suksesor,

karyawan

2. Pendidikan

dan

Pendidikan disekolah

hinggasarjana

Pemilik, Calon suksesor,

karyawan
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pengembang

andiri

Pelatihandanseminar Pemilik, Calon suksesor,

karyawan

3. Bukti

kompetensi

Bekerja sebagai

marketing

Pemilik, Calon suksesor,

karyawan

Bekerja di toko bayi

selamaduatahun

Pemilik, Calon suksesor,

karyawan

Magangditokomarkisa Pemilik, Calon suksesor,

karyawan

4. Formaldalam

bisnis

Bergabung kedalam

bisniskeluarga

Pemilik, Calon suksesor,

karyawan

Mampu menjalankan

tugas

Pemilik, Calon suksesor,

karyawan

Menunjukan

perkembangan

Pemilik, Calon suksesor,

karyawan

5. Deklarasi

suksesi

Mengambilalih seluruh

tanggungjawab

Pemilik, Calon suksesor,

karyawan

Sumber:DataPrimer


