
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis konten (content 

analysis), yaitu teknik penelitian untuk membuat kesimpulan yang dapat ditiru (repicable) dan 

memiliki kebenaran data dengan memperhatikan konteksnya. Analisis konten merupakan teknik 

untuk menganalisis makna dari komunikasi yang dilakukan oleh manusia. Komunikasi 

dipandang berisi simbol-simbol yag harus dimaknai kontennya baik berupa komunikasi lisan 

maupun tulisan (Bungin, 2013:231). 

 

3.2. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, yaitu 

proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap 

muka dengan orang yang diwawancarai (Bungin, 2013:133). Teknik wawancara yang digunakan 

adalah teknik wawancara semi-terstruktur, dimana peneliti menggunakan pertanyaan terbuka 

pada tema tertentu dan jawaban yang diberikan informan tidak dibatasi, sehingga informan lebih 

bebas mengemukakan jawaban apapun sepanjang tidak keluar dari konteks tema yang 

dibicarakan (Herdiansyah, 2013:123). Pada penelitian kualitatif, penentuan sumber data  pada 

orang yang diwawancarai dilakukan secara purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan 

tujuan tertentu (Sugiyono, 2014:366). 

Wawancara pada penelitian ini dilakukan kepada para peserta Kuliah Singkat 

Entrepreneurship (KSE) yang belum melakukan start-up bisnis. Berdasarkan survei awal 



peneliti, dari 54 orang peserta Kuliah Singkat Entreprteneurship (KSE), 15 orang diantaranya 

belum mempunyai bisnis, lima orang diantaranya telah diwawancarai dengan pertimbangan 

kelima orang tersebut direkomendasikan oleh pembina sebagai perwakilan dengan alasan kelima 

orang nara sumber sesuai dengan klasifikasi yang telah ditentukan. Klasifikasi penentuan 

narasumber yaitu telah mengikuti Kuliah Singkat Entrepreneurship (KSE) dan belum melakukan 

start-up bisnis. Oleh karena itu, peneliti akan menjadikan kelima belas orang peserta Kuliah 

Singkat Entreprteneurship (KSE). Peserta KSE yang belum melakukan start-up bisnis digunakan 

sebagai informan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat keputusan peserta 

Kuliah Singkat Entrepreneurship (KSE) dalam melakukan start-up bisnis, sesuai dengan tujuan 

dilakukannya penelitian ini. 

 

3.3. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik member 

check, yaitu proses pegecekan kredibilitas sumber data yang diperoleh peneliti kepada pemberi 

data. Tujuan member check adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai 

dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para 

pemberi data, berarti data tersebut kredibel dan dapat dipercaya (valid) serta reliabel, dimana 

data yang didapatkan peneliti sesuai dengan apa yang dimaksud oleh sumber data atau informan 

(Sugiyono, 2014:443). 

3.4. Metode Analisis Data 

Analisis data yang digunakan adalah model analisis Miles dan Huberman, dengan 

tahapan-tahapan sebagai berikut (Sugiyono, 2014: 404): 

1. Reduksi data 



 Reduksi data dilakukan dengan cara merangkum dan memilih hal-hal pokok, khususnya 

yang berkaitan dengan faktor-faktor yang menjadi penghambat keputusan peserta Kuliah 

Singkat Entrepreneurship (KSE) dalam melakukan start-up bisnis. 

2. Penyajian data 

 Penyajian data dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk diagram dan uraian 

singkat mengenai faktor-faktor yang menjadi penghambat keputusan peserta Kuliah 

Singkat Entrepreneurship (KSE) dalam melakukan start-up bisnis, yang dibagi menjadi 2 

faktor utama, yaitu: 

a. Faktor intrinsik 

b. Faktor ekstrinsik 

3. Penarikan simpulan 

 Penarikan simpulan dilakukan dengan mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi 

penghambat keputusan melakukan start-up bisnis berdasarkan wawancara yang dilakukan 

kepada para peserta Kuliah Singkat Entrepreneurship (KSE) yang belum melakukan 

eksekusi bisnis. 

 

 

 

 


