
BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

 Penelitian adalah penyaluran rasa ingin tahu manusia terhadap sesuatu atau 

masalah dengan perlakuan tertentu terhadap masalah tersebut seperti memeriksa, 

mengusut, menelaah, dan mempelajari secara cermat serta menginformasikan hipotesis 

sehingga diperoleh sesuatu seperti mencapai kebenaran, memperoleh jawaban atas 

masalah ataupun pengembangan ilmu pengetahuan (Siregar, 2013). 

 Berdasarkan jenis data yang tersedia pendekatan penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif sering disebut metode naturalistik 

karena penelitian dilakukan di kondisi yang alamiah (natural setting) (Sugiyono, 

2012). 

 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu cara kerja penelitian yang 

dimaksudkan melukiskan, atau menggambarkan, atau menjelaskan suatu keadaan 

(yang diteliti) seperti apa adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi ketika penelitian 

dilakukan. Sebagai satu cara kerja penelitian, maka metode deskripsi dilakukan untuk 

menjelaskan selengkap mungkin realitas objek yang diteliti. (Ibrahim, 2015) 



 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif terhadap pengusaha 

muda berusia 20-30 tahun di wilayah Universitas Ciputra. 

3.2 Informan 

 Sumber data merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh, informan 

adalah orang-orang dalam latar peneitian untuk memberi informasi tentang situasi dan 

kondisi latar penelitian, oleh karena itu diperlukan informan yang valid dan sesuai 

dengan kriteria agar hasil yang diharapkan sesuai. 

 Dalam menentukan informan diperlukan beberapa syarat agar informan yang 

dituju sesuai dengan harapan dan memberi hasil untuk penelitian. Beberapa syarat 

tersebut antara lain: 

1. Jujur 

Informan tidak boleh menutupi informasi yang diminta oleh peneliti. 

2. Taat pada perjanjian awal 

Baik peneliti maupun informan sepakat pada informasi mana yang boleh 

disebar atau tidak dan informasi mana yang boleh disampaikan atau tidak. 

3. Terlibat aktif dalam permasalahan penelitian 

Informan yang dituju haruslah sudah terjun didalam permasalahan yang ingin 

diteliti. 

4. Memiliki pengetahuan di bidangnya 

Informan haruslah memiliki pengetahuan di permasalahan yang diteliti. 

Dengan kriteria diatas maka peneliti menentukan informan 2 orang anggota 

BAROPI aktif sampai sekarang, 2 orang eks-anggota BAROPI. 

 

 

 

 



Tabel 3.1 Data Jumlah Informan 

Sumber: Data Diolah 

Nama Bisnis Jumlah Informan Keterangan 

BAROPI 2 Anggota Aktif 

BAROPI 2 Eks- Anggota 

 

 Dengan data pada tabel 3.1 maka informan dengan kriteria yang diharapkan 

akan didapatkan dan untuk memenuhi informasi yang dibutuhkan peneliti. 

3.3 Metode Pengambilan Data 

Menurut Sugiyono dalam bukunya “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif 

dan R & D” (2013:225) menyebutkan empat teknik dalam pengumpulan data penelitian 

kualitatif, yaitu; observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi. 

3.3.1 Wawancara 

 Wawancara menurut Moleong (dalam Ibrahim, 2015) adalah percakapan 

dengan maksud tertentu, yang melibatkan dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) 

yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu. 

 Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi-

terstruktur. Dalam wawancara semi-terstruktur peneliti menyiapkan beberapa 

pertanyaan kunci untuk memandu jalannya proses tanya jawab. Pertanyaan juga 



memiliki kemungkinan untuk dikembangkan dalam proses wawancara. (Ibrahim, 

2015). 

 Menurut Kaelan (2012: 118), wawancara semi-terstruktur ini masih termasuk 

kategori in-depth interview dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dan terbuka 

dibandingkan pertanyaan terstruktur. 

Metode pengambilan data untuk penelitian dapat dijelaskan secara terperinci 

sebagai berikut. 

3.3.2 Jenis Data 

 Penelitian ini menggunakan jenis data subjek yang merupakan jenis data berupa 

pendapat, perilaku, dan pengalaman sebagai subjek penelitian (Indrianto dan Supomo, 

2014:145). 

Tabel 4.2 Metode Pengumpulan Data 

Sumber: Data Diolah 

Nama Bisnis Indikator Jumlah 

Informan 

Keterangan 

BAROPI 8 poin kolaborasi: 

1. Communication 

2. Focus 

3. Mutual 

Understanding 

4. Time 

5. Performance & 

Outcomes 

6. Resources 

7. Competition 

8. Adjustment 

Processes 

2 Anggota Aktif 

BAROPI 2 Eks- Anggota 

 



Metode wawancara yang digunakan adalah metode terstruktur menggunakan 

pertanyaan mendetail untuk menanyakan pertanyaan secara spesifik sementara 

pertanyaan yang ditanyakan bersifat general dan open-ended (Cooper dan Schindler, 

2014:153). Data yang didapat adalah data primer, yang didapat langsung dari sumber 

pertama dan merupakan kata-kata serta tindakan dari orang yang diwawancarai 

(Moleong, 2013:157). 

3.4 Validitas dan Member Checking 

3.4.1 Validitas 

Menurut Wahyuni (2012:36) Validitas adalah keakuratan data yang dijaring 

terhadap penelitian, sehingga benar-benar memberikan hasil yang diinginkan secara 

objektif dan valid. Karena itu penelitian dinyatakan valid apabila data yang dilaporkan 

oleh peneliti tidak berbeda dengan data yang sesungguhnya  didapatkan dari subjek 

penelitian dan benar-benar aplikatif terhadap objek yang diteliti. 

3.4.2 Member Checking 

 Menurut Ibrahim (2015: 126) Member Checking adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhiryang 

diperoleh dalam bentuk diskusi bersama rekan-rekan sejawat (member). 

3.5 Metode Analisis Data 

 Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 



1. Mempersiapkan data yang akan dianalisis, data didapat dari informan yang 

diwawancarai dan telah disaring dan disusun sesuai sumber informasi. 

2. Mempelajari dan memahami informasi yang didapat dan merefleksikan secara 

penuh. 

3. Mengkategorikan data yang diolah kedalam kode-kode (coding) sesuai dengan 

8 poin kolaborasi, kode berupa singkatan dan angka seperti: 

F    = Focus 

MU= Mutual Understanding 

C    = Communication 

A+  = Anggota tetap 

J-    = Eks-anggota 

1     = nomor dialog 

4. Menampilkan data yang telah decoding kedalam bentuk deskripsi narasi atau 

laporan kualitatif, sesuai dengan pendekatan kualitatif deskriptif penelitian ini. 

Deskripsi narasi disesuaikan dengan 8 poin kolaborasi. 

5. 8 poin kolaborasi dianalisis menggunakan alat analisis yang telah dijelaskan 

sebelumnya 

6. Hasil dari data 2 anggota aktif BAROPI digabungkan dengan 2 eks-anggota 

BAROPI akan menentukan poin dari kolaborasi. 

 


