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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut 

Emzir (2012), pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang menggunakan 

pola pandang pengetahuan berdasarkan pandangan konstruktivist atau pandangan 

advokasi/partisipatori atau keduanya. Dimana dalam Bungin (2015) penelitian 

deskriptif harus mampu menggambarkan berbagai kondisi, situasi, maupun 

variabel tertentu yang timbul di objek penelitian, dan tidak bertujuan untuk 

membenarkan sebuah hipotesis tertentu.  

Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat mendeskripsikan 

innovation capability pada startup digital di Surabaya, dan ingin menggambarkan 

sejauh mana startup digital di Surabaya memiliki innovation capability. 

3.2 Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah startup digital yang beroperasi di kota 

Surabaya, dengan kriteria memiliki pertumbuhan user atau pendapatan perbulan 

sebesar 5 juta rupiah ke atas, dan sudah berjalan selama minimal 1 tahun. 

 

Tabel 3.1 menunjukkan kriteria narasumber yang akan diwawancara oleh 

peneliti. Narasumber yang akan diwawancarai berjumlah 8 orang yang terdiri dari 

2 expert, 1 Venture Capital, dan 5 Co-Founder startup bisnis. 
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Tabel 3.1 Kriteria Narasumber 

Narasumber Kriteria Tujuan 

Praktisi • Memiliki startup digital 
• Merupakan Founder atau 

Co-founder startup digital 
• Beroperasi di Surabaya  
• Terlibat dalam keputusan 

strategis dan 
implementasinya. 

• Untuk menggali 
informasi terkait dimensi 
innovation capability 
pada startup. 

Expert 
• Akademisi yang 

mempelajari tentang 
innovation capability, dan 
memiliki jam terbang di 
bidang inovasi perusahaan 

• Untuk menggali 
informasi terkait 
mengenai aspek akademis 
innovation capability 
pada startup Indonesia. 

Venture Capital 
• Community manager atau 

orang yang berkewajiban 
untuk mengelola startup 
yang telah didanai oleh 
VC. 

• Untuk menggali 
perspektif pihak 
pendanaan terhadap 
startup digital di 
Surabaya. 

Sumber : Data diolah, 2017 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara semi terstruktur. Menurut Herdiansyah (2012: 123) wawancara semi-

terstruktur adalah wawancara yang pedomannya lebih fleksibel yang 

membolehkan peneliti untuk berimprovisasi dalam mengajukan pertanyaan yang 

sesuai dengan situasi dan alur alamiah yang terjadi tetapi tetap pada topik-topik 

yang telah ditentukan, jadi tidak terpaku pada pertanyaan terstruktur tersebut. 

Pertanyaan bisa berubah dan berkembang menjadi lebih baik seiring dengan 

peneliti belajar lebih dalam tentang apa yang akan ditanyakan dan kepada siapa 

pertanyaan ditanyakan (Creswell, 2003). 
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Pertanyaan dirancang menjadi pertanyaan terbuka yang bertujuan untuk 

menggali pola pikir dan pendapat mendalam sumber wawancara (Creswell, 2003). 

3.4 Uji Keabsahan Data 

Validitas dipandang menjadi kekuatan dari penelitian kualitatif, bertujuan 

untuk menentukan apakah data yang ditemukan sudah akurat dari pola pandang 

peneliti, partisipan, maupun pembaca nantinya (Creswell, 2003). Menurut 

Sugiono (2015), uji kredibilitas data hasil penelitian kualitatif dapat dilakukan 

dengan pengamatan lebih lanjut, peningkatan ketekunan dalam penelitian, 

triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, menggunakan 

bahan referensi dan membercheck. Penelitian ini menggunakan membercheck 

yang merupakan proses pengecekan data yang diperolah peneliti kepada pemberi 

data, bertujuan untuk membalikkan tema, penemuan, dan deskripsi yang telah di 

proses oleh peneliti kembali kepada partisipan wawancara untuk melihat apakah 

partisipan merasa bahwa jawaban mereka sudah akurat (Creswell, 2003). 

Membercheck di penelitian ini akan dilakukan setelah periode pengumpulan data 

selesai. 

3.5 Metode Analisis Data 

Menganalisis data termasuk dalam menyiapkan data sebelum dianalisis, 

mendalami data-data tersebut, mewakilkan data-data tersebut, dan 

menginterpretasikan data tersebut (Creswell, 2003). 

Menurut Miles dan Huberman dalam Silalahi (2012) ada 3 tahap analisis 

data setelah peneliti mendapatkan data yang cukup untuk diproses, yaitu: 
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1. Reduksi Data 

Reduksi data berupa mencatat, merangkum hal-hal pokok, dan 

memfokuskan hasil wawancara ke hal yang penting sesuai dengan topik 

yang ada. Peneliti akan memangkas hal-hal yang tidak diperlukan, 

menyederhanakan temuan, serta memberikan identitas pada data agar 

memiliki identitas tertentu dan mudah untuk di analisis. Reduksi data atau 

proses transformasi data ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, 

sampai laporan akhir lengkap tersusun. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan uraian singkat data, bagan, dan kategori. 

Peneliti akan menyajikan data dalam bentuk deskriptif yang diperlukan 

untuk menjadi lebih mudah untuk ditafsirkan untuk ditarik kesimpulan. 

3. Menarik Kesimpulan 

Saat kedua tahap diproses, peneliti akan merapikan pola-pola, mencatat 

keteraturan, dan konfigurasi-konfigurasi yang mungkin menjadi sebab-

akibat. Peneliti akan menangkap esensi data tersebut, dan interpretasinya 

bisa terpengaruh dari latar belakang, budaya, pengalaman, dan sejarah 

peneliti (Creswell, 2003). Pada akhirnya Penulis menarik kesimpulan 

tentang innovation capability pada startup digital di Surabaya. 

 


