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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Deskripsi Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif 

karena dengan penelitian kualitatif peneliti akan mendapatkan banyak informasi 

yang dibutuhkan dari narasumber terpercaya. Menurut Moleong (2015) pengertian 

kualitatif adalah mengembangkan pengertian tentang individual dan kejadian 

dengan memperhitungkan konteks yang relevan. Penelitian Kualitatif adalah 

metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang 

alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data 

dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian 

kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2015). 

3.2 Subjek Penelitian 

 Penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif oleh sebab itu subjek dari 

penelitian ini adalah setiap anggota dari perusahaan The Kamboeja dan mentor 

Bisnis yang pernah menjadi fasilitator perusahaan The Kamboeja. Penelitian ini 

akan dilakukan dengan mewawancarai para narasumber agar mendapat informasi 

sebanyak yang diperlukan agar dapat mengetahui penyebab kegagalan perusahaan 

The Kamboeja. Berikut adalah subjek penelitian ini : 

a. Pemilik perusahaan The Kamboeja 
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Pemilik perusahaan The Kamboeja yang masih menjadi anggota The     

Kamboeja. Peneliti akan mewawancarai 3 anggota perusahaan yaitu, 

Calvin Yohanes sebagai CEO, Ricko Kurniawan sebagai keuangan, dan 

Limmanto Nugroho sebagai operasional. 

b. Mentor bisnis The Kamboeja. 

Dosen yang pernah menjadi fasilitator mata kuliah Entrepreneur 

Universitas Ciputra yaitu Pak Reko  

3.3 Kriteria Pemilihan Informan 

a.  Pemilik perusahaan The Kamboeja : 

i. Memahami masalah yang dialami perusahaan The Kamboeja. 

ii. Memahami faktor kegagalan yang dialami oleh perusahaan The 

Kamboeja. 

iii. Memahami operasional perusahaan The Kamboeja. 

b. Mentor Bisnis perusahaan The Kamboeja : 

i. Pernah menjadi fasilitator perusahaan The Kamboeja minimal 1 semester. 

ii. Memahami masalah yang dialami perusahaan The Kamboeja. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

 Sebuah Penelitian akan membutuhkan data yang akan diolah dan dianalisis 

supaya mendapatkan hasil. Penelitian ini akan dilakukan dengan cara wawancara. 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan 

cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden 

atau orang yang diwawancarai (Bungin, 2013). Tujuan dari wawancara adalah 

menggali informasi yang diperlukan oleh peneliti dari narasumber yang ditunjuk. 
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Dalam penelitian ini, penulis akan mewawancarai setiap anggota perusahaan The 

Kamboeja, dan mentor bisnis. 

3.5 Validitas dan Reliabilitas 

 Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek 

penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Data yang valid 

adalah data yang tidak berbeda antar data yang dilaporkan oleh peneliti dengan 

data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Reliabilitas berkenaan 

dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan (Sugiyono, 2015).  

Peneliti akan menggunakan metode triangulasi sumber data karena dapat 

membantu penelitian ini. Triangulasi sumber data adalah menguji data dilakukan 

dengan cara memeriksa data yang telah diperoleh dari beberapa sumber 

(Sugiyono, 2015) 

3.6 Metode Analisis data 

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2015), aktivitas dalam analisis 

data, yaitu : 

a Reduksi data adalah merangkum, menyederhanakan, memfokuskan pada 

hal-hal yang penting dalam data, sehingga data yang sudah direduksi akan 

memberikan gambaran dan mempermudah peneliti melakukan 

pengumpulan data yang diperlukan.  

b Penyajian data  bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan  

hubungan antar kategori. Menyajikan data akan memudahkan untuk 
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memahami data yang diperoleh, dan merencanakan kerja selanjutnya.  

 

c Verifikasi data sementara dan penarikan kesimpulan yang masih 

sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan data yang kuat dan 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan 

yang di simpulan awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat 

dikumpulkan data yang ada dilapangan oleh peneliti, maka kesimpulan 

yang dikemukakan merupakan kesimpulan terakhir. 

	


