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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3. 1 Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode historis 

dan menggunakan analisis triangulasi. Metode historis digunakan untuk 

mendiskripsikan kejadian – kejadian yang telah terjadi pada masa lampau.   Proses 

diskripsi terdiri dari penyelidikan, pencatatan, analisis dan menginterpretasikan 

peristiwa – peristiwa masa lalu guna mengantisipasi hal – hal mendatang 

(Mardalis, 2014:25).   Peneliti ingin meneliti dampak dari karakakter persistent 

dan opportunity creation terhadap perkembangan bisnis Sumber Artha Abadi.  

3. 2  Subyek dan Obyek Penelitian 

 Objek yang digunakan pada penelitian ini adalah bisnis Sumber Artha 

Abadi, karena peneliti hanya meneliti perkembangan bisnis mulai dari Juli 2012 

hingga September 2014. Subyek penelitian adalah peneliti yang mengalami 

kejadian – kejadian dalam menjalani bisnis Sumber Artha Abadi 

3. 3  Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan melakukan observasi dan dokumentasi dari kejadian yang telah terjadi 

dalam menjalankan bisnis dan mengetahui lebih dalam kepribadian serta kinerja 

peneliti. Observasi digunakan dalam rangka mengumpulkan data dalam penelitian 

dengan cara mengamati dan mencatat (Mardalis, 2014:63).  
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3. 4  Validitas Data 

 Metode triangulasi digunakan untuk menguji keabsahan data dalam 

penelitian ini. Menurut Emzir (2010), metode triangulasi adalah proses penguatan 

bukti dari individu – individu yang berbeda, jenis data dalam deskripsi dan tema – 

tema dalam penelitian kualitatif.  

Metode triangulasi sumber adalah satu dari tiga model triangulasi lainnya, 

yaitu triangulasi metode dan triangulasi waktu.   Menurut Bungin (2011), metode 

triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh berdasarkan waktu dan cara yang berbeda pada 

penelitian kualitatif. Peneliti mencari dan mengumpulkan data dari berbagai 

sumber dan membandingkannya dalam permasalahan yang sama, sehingga 

mendapatkan gambaran yang jelas untuk dikaitkan dengan karakter persistent dan 

opportunity creation.  

Validitas yang dimiliki oleh peneliti diperkuat dengan data internal Sumber 

Artha Abadi dan dokumentasi pribadi peneliti yaitu: 

1. Produk  

Dokumentasi dua jenis produk, yaitu Ikan Kriuk dan Warek.   Foto produk 

akan dilampirkan dalam lampiran.  

2. Surat Pernyataan 

Surat pernyataan dibuat oleh pihak yang terkait dengan Sumber Artha 

Abadi untuk memberikan bukti kejadian penting dalam bisnis Sumber 

Artha Abadi 
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3. Notulen Rapat 

Notulen rapat merupakan hasil rapat, rancangan kerja, permasalah serta 

solusi untuk mengembangkan bisnis Sumber Artha Abadi 

4. Foto Kegiatan 

Foto kegiatan terdiri dari kegiatan apa saja yang telah diikuti oleh Sumber 

Artha Abadi yang dapat mendukung perkembangan usaha 

5. Bukti Transaksi 

Bukti transaksi bisnis Sumber Artha Abadi terdiri dari nota pembelian, 

nota penjualan, dan resi pengiriman.  

6. Dokumentasi Lomba 

Dokumentasi lomba akan dilampirkan sebagai bukti prestasi yang telah 

diraih oleh bisnis Sumber Artha Abadi beserta dengan sertifikat yang telah 

didapat oleh bisnis Sumber Artha Abadi.  

3. 5  Metode Analisis Data 

Peneliti selalu mengaitkan indikator dari karakter persistent dan 

opportunity creation dalam analisis data, indikator dari kedua karakter : 

Tabel 3. 1 Indikator Persistent 

Indikator 

Memiliki sikap gigih, tekun, tidak mudah patah semangat dan mau mencoba meskipun pernah 

gagal (Wahyudi, 2012:48) 

Sikap optimisme dan tidak mudah menyerah menghadapi keadaan yang ada (Clancy, 2011:16) 

Tetap berusaha mencari jalan keluar terhadap masalah yang ada dan mau belajar dari sebuah 

kegagalan (Endah, 2011:30) 

Sumber : Wahyudi (2012:48), Clancy (2011:16), Endah (2011:30) 

 

Tabel 3. 2 Indikator Opportunity Creation 

Indikator 

Dapat melihat dan menangkap peluang disaat krisis dan di saat yang sulit (Ambadar, 2010:78) 

Memiliki jaringan dan koneksi, semakin banyak koneksi maka peluang yang tercipta akan semakin 

banyak (Chandra, 2010:12) 

Dapat menemukan dan mengenali masalah pada bisnis, lalu mencari jawaban dari masalah 

(Wahyudi, 2012:37) 

Sumber : Ambadar (2010:78), Chandra(2010:12), Wahyudi (2012:37) 
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 Setelah mengetahui indikator dari karakter persistent dan opportunity 

creation, maka proses analisis yang dilaksanakan adalah : 

1. Mengumpulkan data historis bisnis Sumber Artha Abadi periode Januari 

2012 – September 2014.  

2. Data yang terkumpul dikelompokan setiap semester 

3. Melakukan review perkembangan bisnis Sumber Artha Abadi yang 

berkaitan dengan karakter persistent dan opporunity creation.  

4. Hasil review diolah dan dihubungkan dengan indikator karakter persistent 

dan opportunity creation 

5. Mengambil kesimpulan dari data yang diperoleh.  

  

 


