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BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

4.1.  Pendekatan Penelitian 

 Menurut Sugiyono (2012), metode atau pendekatan penelitian adalah 

suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 

Dijelaskan pendekatan penelitian terdiri dari tiga jenis yakni pendekatan secara 

kualitatif, secara kuantitatif, dan gabungan dari pendekatan secara kualitatif dan 

kuantitatif (Sugiyono, 2012). Penelitian ini akan menggunakan pendekatan 

secara kualitatif dengan tujuan untuk mengeksplorasi karakter entrepreneur pada 

mahasiswa guild Corporate Entrepreneurship Universitas Ciputra. Menurut 

Moleong (2013), definisi dari metode kualitatif adalah penghasilan data secara 

deskriptif melalui kata-kata secara tertulis maupun lisan dari orang-orang yang 

diamati. Pendekatan yang dilakukan diarahkan kepada latar dan individu tersebut 

secara utuh atau holistik. Maka dari itu, tidak diperbolehkan pengisolasian 

individu atau organisasi ke dalam sebuah variabel ataupun hipotesis melainkan 

hal tersebut sebagai bagian dari suatu keutuhan. 

 

4.2. Subyek Penelitian 

Menurut Martono (2011), subyek penelitian adalah orang yang ditunjuk 

oleh peneliti untuk diteliti dan orang yang memberikan informasi atau keterangan 

terhadap suatu fakta. Penelitian ini akan menggunakan purposive sampling 

dalam penentuan subyek penelitian serta consecutive sampling yang menurut 

Octavia (2015), teknik penentuan sampel yang memasukkan semua subyek 

penelitian yang memenuhi kriteria sampai mencapai yang ditentukan terpenuhi. 

Subyek penelitian ini adalah mahasiswa semester empat Universitas Ciputra 



29 
 

 
 

yang bergabung di dalam guild Corporate Entrepreneurship. Kriteria pemilihan 

narasumber pertama adalah mahasiswa yang masih bergabung di dalam guild 

Corporate Entrepreneur. Kriteria kedua adalah mahasiswa yang telah mengikuti 

pembelajaran selama satu semester penuh. Kriteria ketiga adalah mahasiswa 

yang masuk dalam satu dari tiga kriteria yang ditetapkan yaitu rajin, biasa, dan 

kurang. Jumlah informan yang diwawancarai ada sebanyak tujuh orang : dua 

orang rajin, tiga orang biasa, dan dua orang kurang. Berdasarkan kriteria 

tersebut berikut adalah nama-nama mahasiswa yang dijadikan narasumber : 

 

 

4.3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang akan dilakukan di penelitian ini adalah 

dengan metode wawancara. Menurut Moleong (2013), metode wawancara 

adalah sebuah percakapan dengan memiliki maksud-maksud tertentu. Pada 

metode penelitian ini peneliti dan narasumber bertemu langsung (face to face) 

untuk mendapatkan informasi secara lisan tujuan utama mendapatkan data yang 

dapat membantu menjelaskan permasalahan penelitian. Wawancara dilakukan 

untuk mendapatkan data langsung dari subyek penelitian yang berfokus pada 

analisa karakter entrepreneur. Jenis wawancara yang akan dijalankan adalah 

wawancara semi-terstruktur atau wawancara terfokus. Pertanyaan dalam 

wawancara semi-terstruktur dapat diajukan tidak sesuai dengan urutan awal 

tergantung dengan kondisi di lapangan. Wawancara jenis ini dilakukan untuk 

mengumpulkan informasi serupa dan biasanya waktu wawancara lebih cepat 

(Daymon, 2008). 
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4.4. Keabsahan data 

Keabsahan data yang akan digunakn dalam penelitian ini adalah metode 

member check. Menurut Sugiyono (2013), member check adalah proses 

pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data, untuk 

mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sudah sesuai dengan apa yang 

diberikan oleh narasumber atau informan. Data yang diperoleh dapat dikatakan 

valid apabila data yang ditemukan peneliti disepakati oleh narasumber. Validitas 

akan didukung dengan rekaman tertulis (transkrip). Hasil wawancara dengan 

narasumber akan dikembalikan kepada narasumber untuk disetujui apakah 

sudah sesuai atau belum dengan yang mereka sampaikan. 

Reliabilitas adalah rangkaian pengukuran atau alat ukur yang mempunyai 

konsistensi apabila pengukuran yang dilakukan secara berulang dengan alat 

ukur yang sama (Suharto, 2011). Realibilitas dalam penelitian kualitatif 

sebenarnya tidak dapat dipastikan, dikarenakan manusia yang diteliti, dimana 

manusia sangat subyektif karena keadaan dunia yang terus berubah. 

Kemampuan peneliti untuk menjelaskan dan memahami topik penelitian yang 

diangkatnya sangat berdampak pada reliabilitas penelitian terutama dalam 

penelitian kualitatif.  

 

4.5. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah metode 

kualitatif. Metode analisis digunakan sesuai dengan tahapan dari Miles 

danHuberman dalam Sugiyono (2013). Proses analisis data yang dilakukan 

adalah sebagai  berikut : 
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a. Reduksi Data 

Reduksi data adalah langkah yang dijalankan untuk merangkum, 

memilahkan hal-hal yang pokok, menfokuskan hal-hal yang penting 

untuk menentukan tema dan polanya. Reduksi data ini akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas untuk mempermudah peneliti 

untuk melakukan analisis data selanjutnya. Langkah ini dilakukan dari 

hasil wawancara dengan mahasiswa untuk membuat rangkuman 

pembelajaran untuk membuat analisis. 

b. Penyajian Data 

Hasil data yang telah direduksi akan disajikan dalam bentuk 

hubungan antar bagian dan uraian singkat. Data akan disajikan dalam 

bentuk narasi untuk mempermudah pemahaman tentang apa yang 

terjadi, serta perencanaan untuk mengolah lebih lanjut apa yang telah 

dipahami. 

c. Perbandingan Data 

Langkah berikutnya adalah melakukan perbandingan data untuk 

mendapatkan keabsahan data yang telah diperoleh. Keabsahan data 

dilakukan dengan member check yang menggunakan beberapa 

informan untuk mendapatkan cross check antara hasil wawancara 

dengan dokumen tertulis Hasil data dinyatakan keabsahannya ketika 

narasumber data sudah disetujui narasumber. 

d. Kondisi dan Kesimpulan 

Data yang keabsahannya telah terbukti akan menjadi hasil penelitian, 

dari hasil tersebut dapat dicari jawaban untuk rumusan masalah. 

Kesimpulan dirumuskan dari jawaban dari rumusan masalah. 


