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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Obyek dan Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan pada pemilik sekaligus pemimpin Toko 

Harapan Diesel yaitu Bapak Bambang Purwanto. Lokasi Toko Harapan 

Diesel di Jalan Pekojan no. 102 Semarang. Perusahaan ini bergerak dalam 

bidang kewirausahaan, yang menjual serta mendistribusikan genset dengan 

ukuran yang besar untuk pangsa pasar pabrik-pabrik besar. Usaha ini 

dipilih sebagai objek penelitian dengan alasan sebagai berikut: 

a. Toko Harapan Diesel adalah usaha yang bergerak dalam bidang 

kewirausahaan. 

b. Toko harapan Diesel adalah sebuah usaha yang memiliki 

peluang yang besar untuk berkembang dengan kompetitor yang 

masih terbilang sedikit. 

3.2. Populasi dan Sampel 

3.2.1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono 2004:72). Populasi dalam penelitian ini adalah 

pemimpin Toko Harapan Diesel, karyawan Toko Harapan Diesel 
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Semarang yang berjumlah 9 karyawan. Tiga (3) orang bekerja di bagian 

toko, (1) orang di bagian keuangan, dan lima (5) orang lainnya di bagian 

servis. 

3.2.2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah pemilik sekaligus 

pemimpin dan karyawan Toko Harapan Diesel Semarang yang berjumlah 

3 orang, yaitu karyawan bagian marketing, servis dan keuangan. Teknik 

sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan syarat 

karyawan yang memiliki masa kerja minimal 1 tahun di Toko Harapan 

Diesel Semarang. 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah jenis data 

primer. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama 

baik dari individu maupun perorangan seperti hasil wawancara atau hasil 

pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti (Umar, 2001:42). 

Data primer ini berupa data tentang karakteristik kepemimpinan dari 

pemilik Toko Harapan Diesel. Sedangkan sumber datanya adalah dari 

pemilik yang bersangkutan dan selain itu juga dilakukan wawancara 

kepada tiga orang karyawan. 

3.4.  Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data yang diperlukan 

dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan 
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yang tidak menyimpang dari penelitian atau berpusat kepada satu pokok 

tertentu. Wawancara akan dilakukan oleh peneliti langsung kepada pemilik 

Toko Harapan Diesel dan kepada tiga orang karyawan Toko Harapan 

Diesel. 

3.5.  Teknik Analisis Data  

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan laporan dan 

dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain 

(Sugiyono, 2008). 

Teknik analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif, 

dengan metode crosscek, supaya hasil lebih mendalam peneliti juga 

melakukan wawancara kepada pemilik dan tiga orang karyawan.  

Analisis deskriptif kualitatif merupakan teknik analisis yang 

menggunakan bahasa verbal dan bukan berupa angka (Umar, 2001:170). 

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan wawancara kepada pemilik sekaligus 

pemimimpin Toko Harapan Diesel. 
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2. Melakukan wawancara kepada beberapa orang karyawan 

Bapak Bambang Purwanto (3 orang karyawan) dengan 

tujuan untuk melakukan crosscek. 

3. Melakukan tabulasi hasil wawancara 

4. Melakukan crosscek hasil wawancara antara pemilik dan 

karyawan. 

5. Menyimpulkan hasil. 
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