
 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data 

sesuai tujuan dan keinginan peneliti (Bungin, 2015). Penelitian kualitatif 

digunakan karena memungkinkan untuk mendapatkan hasil yang dalam. 

Metode yang digunakan adalah metode eksplorasi karena masalah yang 

diteliti adalah masalah yang masih belum jelas kepastiannya (Bungin, 2015). 

Oleh karena itu, peneliti berusaha untuk mengeksplorasi integritas mahasiswa 

IBM Universitas Ciputra. 

3.2 Subjek Penelitian  

Subjek penelitian dalam penelitian ini dapat diketahui sebagai 

narasumber. Penentuan narasumber menggunakan teknik purposive dan 

snowball sampling menurut Lincoln dan Guba (1985) dalam (Sugiyono, 

2014). Terdapat beberapa tahapan dalam teknik ini, yaitu : 

1. Emergent sampling design, yaitu penentuan sampel dilakukan saat 

peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung.  

2. Serial selection of sample units, yaitu peneliti memilih orang tertentu 

yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan; 

selanjutnya berdasarkan informasi yang diperoleh, peneliti dapat 

menetapkan sampel lainnya untuk mendapatkan informasi yang lebih 

lengkap. 



 
 

3. Continuous adjustment of ‘focusing’ of the sample, yaitu unit sampel 

yang dipilih makin lama makin terarah sejalan dengan makin 

terarahnya fokus penelitian. 

4. Selection to the point of redundancy, yaitu data telah jenuh, walaupun 

ditambah sampel lagi tidak memberikan informasi yang baru. 

Pertimbangan yang diambil dalam pemilihan informan dan pakar untuk 

penelitian ini tentu terbagi menjadi beberapa kriteria, yaitu : 

Tabel 3.1 Tabel Kriteria Informan 

Kriteria Informan Kriteria Pakar 
1. Mahasiswa Universitas Ciputra yang memiliki 

bisnis yang telah berjalan ≥ 1 tahun 
2. Merupakan CEO dari business project 
3. Bukan merupakan Family Business project 
4. Business project yang dijalankan di program studi 

International Business Management (IBM), baik 
Regular Class maupun International Class 

 

1. Telah bergabung di Universitas Ciputra selama ≥ 
3 tahun 

2. Memahami value dari Universitas Ciputra 
3. Memahami teori Motivasi agar tujuan dari 

penelitian dapat tercapai 
 

Sumber : Data Diolah (2017) 
 

Harapannya dari wawancara yang dilakukan pada informan, peneliti 

mendapatkan informasi tentang faktor yang membangkitkan integritas dari 

sudut pandang mahasiswa pelaku business project. Kemudian pada 

wawancara pakar, diharapkan peneliti dapat mengkonfirmasi faktor – faktor 

yang telah didapat dari informan apakah sudah sepenuhnya Universitas 

menerapkan hal tersebut ataukah Universitas memiliki sudut pandang yang 

berbeda. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif menggunakan 

metode wawancara. Tentunya, informan menjadi subjek yang memberikan 

data dan nantinya akan diolah menjadi informasi yang digunakan dalam 

pembahasan penelitian (Sugiyono, 2014). Metode wawancara adalah proses 



 
 

memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab 

sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang 

diwawancarai (Sugiyono, 2014). Terdapat beberapa macam wawancara 

menurut Esterberg dalam (Sugiyono, 2014), yaitu wawancara terstruktur, 

wawancara semiterstruktur, dan wawancara tidak terstruktur. Teknik 

wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tak 

terstruktur, yaitu wawancara bebas kepada business project mahasiswa yang 

dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti.  

3.4 Uji Keabsahan Data 

Uji keabsahan data pada penelitian ini akan menggunakan member 

check. Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti 

kepada pemberi data (Sugiyono, 2014). Tujuan member check adalah untuk 

mengetahui keakuratan dari keterangan yang didapat. Member check 

dilakukan peneliti dengan cara menanyakan kembali tentang data yang 

diperoleh kepada narasumber untuk dilakukan pengecekan akurasi data. 

3.5 Metode Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung, dan selesai pengumpulan data dalam periode 

tertentu. Menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2014) 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas 

dalam analisis data, yaitu : 

 



 
 

1. Data Collection (Pengumpulan Data) 

Pengumpulan data dilakukan sebelum hingga penelitian ini 

berlangsung. Data yang dikumpulkan berupa data hasil wawancara.  

2. Data Reduction (Reduksi Data) 

Data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak. Oleh 

karena itu diperlukannya tahapan reduksi data untuk memilih dan 

membuang data yang tidak diperlukan. Tujuan reduksi agar dapat 

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti 

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan (Sugiyono, 2014). Reduksi data dalam penelitian ini untuk 

memperoleh data yang berhubungan dengan hal pembentuk atau 

pendorong integritas mahasiswa IBM Universitas Ciputra. 

3. Data Display (Penyajian Data) 

Langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Menurut Miles dan 

Huberman dalam (Sugiyono, 2014), yang paling sering digunakan 

untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks 

yang bersifat naratif. Pada tahap penyajian data dilakukan proses 

analisis dengan mengaitkan karakteristik integritas dengan hasil 

wawancara yang diperoleh dari narasumber yang telah ditentukan. 

4. Conclusion Drawing (Penarikan Kesimpulan) 

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang 

didapat melalui berbagai tahapan analisis diharapkan dapat menjawab 

rumusan masalah. 


