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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Metode dan Alasan Menggunakan Metode Kualitatif 

 Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut Bogdan dan 

Taylor (1975) dalam Moleong (2012:4), penelitian kualitatif deskriptif adalah 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Alasan peneliti 

memilih metode kualitatif agar dapat menganalisis lebih dalam tentang 

pendidikan entrepreneurship di Universitas Ciputra yang berbasis experience-

based learning terkait intensi berwirausaha. Peneliti ingin mengetahui apakah 

pendidikan tersebut membuat mahasiswa ingin menjadi entrepreneur atau 

sebaliknya, memilih karier lain. Analisis tidak dapat diperoleh dengan metode 

kuantitatif sehingga dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti dapat 

menganalisis lebih dalam. 

3.2 Instrumen Penelitian 

 Dalam penelitian ini, instrumen penelitian adalah peneliti sendiri, 

didasarkan pada kemampuan peneliti dari rencana penelitian hingga tahap 

pengolahan data penelitian. Persoalan reliabilitas dan validitas dimaksudkan pada 

kelayakan dan kredibilitas peneliti yang memiliki pengalaman, sehingga 

pengukuran dan alat ukur dalam instrumen penelitian kualitatif bersifat kualitatif 

pula (Bungin, 2015:71). 
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3.3 Sampel Sumber Data 

Subjek penelitian atau informan adalah orang yang mampu memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong, 

2012:97). Penentuan sumber data dilakukan secara purposive, teknik pengambilan 

sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yang memenuhi kriteria 

(Sugiyono, 2015:176). Subjek penelitian adalah mahasiswa Universitas Ciputra 

angkatan tahun 2012 yang lulus tahun 2016, diambil lima mahasiswa. Kriteria 

mahasiswa yang telah menjalani mata kuliah Integrated Real Business Practice 

dan memperoleh nilai minimal A- dengan project unggulan dan dilaksanakan 

hingga semester 7, sehingga merupakan mahasiswa yang menerapkan metode 

EBL. Kedua, projek bisnis yang didirikan di Universitas Ciputra bertahan lebih 

dari 2 tahun. 

NO. NAMA INFORMAN NAMA PROJEK BISNIS 
1 Justin Wijaya  Conresca 
2 Gracia Ongkowijoyo Sobaloe 
3 Antonio Tirta Sanjaya Aiden 
4 Ochthania Wijaya Cilukba 
5 Kartikasari Gunawan Dapoer Mustika 

 

Peneliti juga melakukan wawancara dengan pakar pendidikan 

entrepreneurship untuk melakukan validitas, yang dipilih adalah tim kurikulum 

(Teaching Learning Centre) dan koordinator Integrated Real Business Practice. 

 
 

NO. NAMA INFORMAN KETERANGAN 
1 Dwi Sunu W. Pebruanto Teaching Learning Centre 
2 Helena Sidharta, S.E., M.M. Koordinator IRBP 

Tabel 3.1 Informan Mahasiswa Angkatan 2012	  

Tabel 3.2 Informan Pakar Pendidikan Entrepreneurship	  

Sumber: Data diolah, 2016	  

Sumber: Data diolah, 2016	  
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian adalah 

dengan wawancara, dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan dengan 

langkah berikut: 

1. Menetapkan batas penelitian. 

2. Menentukan subjek penelitian sesuai dengan kriteria yang telah 

ditentukan. 

3. Membuat pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan. 

4. Mengumpulkan data dengan wawancara. 

5. Merekam hasil wawancara untuk pengumpulan data berupa dokumentasi. 

6. Membuat transkrip wawancara. 

3.4.1 Wawancara 

Menurut Bungin (2015:133) wawancara adalah proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka 

antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai. 

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara sistematik, yaitu 

wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu pewawancara mempersiapkan 

pedoman tertulis tentang apa yang hendak ditanyakan kepada responden (Bungin, 

2015:134). Pedoman berupa daftar pertanyaan yang digunakan dari awal hingga 

akhir, mulai dari hal yang mudah dijawab responden hingga hal yang lebih 

kompleks.  
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3.4.2 Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dapat 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang 

(Sugiyono, 2015:273). Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk 

menelusuri data historis (Bungin, 2015:153). Penelitian ini akan melampirkan 

dokumentasi yang dilakukan pada setiap wawancara berupa tulisan atau gambar 

sebagai bukti bahwa penelitian telah dilakukan. Dokumentasi bisnis yang dimiliki 

informan juga dilampirkan, seperti liputan media atau prestasi yang telah diraih, 

serta rubrik penilaian IRBP. 

3.5 Teknik Analisis Data 

 Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2012:280) menyatakan analisis data 

adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting 

dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada 

orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari 

Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2015:330), yaitu: 

1. Data Collection (Pengumpulan Data), yaitu pengumpulan data dari  

wawancara dan dokumentasi. 

2. Data Reduction (Reduksi Data), yaitu perangkuman data dengan memilih 

hal pokok dan fokus pada hal yang penting. 
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3. Data Display (Penyajian Data), yaitu mengorganisasikan dan menyusun 

pola hubungan agar mudah dipahami. Data dapat berbentuk bagan, 

diagram, tabel, atau uraian singkat. 

4. Conclusion / Verification (Simpulan/ Verifikasi), yaitu penarikan 

kesimpulan awal yang bersifat sementara dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti pendukung. 

 

Peneliti akan melaksanakan langkah penelitian sebagai berikut, 

1. Menentukan perumusan masalah dari fenomena yang ada yaitu penerapan 

experience based learning pada pendidikan entrepreneurship di 

Universitas Ciputra terutama program studi International Business 

Management. Peneliti akan menganalisis tentang kaitannya dengan intensi 

mahasiswa untuk berwirausaha. 

2. Mencari dan mempelajari penelitian terdahulu dari jurnal internasional dan 

nasional serta buku terkait pendidikan entrepreneurship dan theory of 

planned behavior. 

3. Membuat kriteria subjek sesuai dengan teori. 

4. Membuat pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan untuk 

mengumpulkan data. 

5. Melaksanakan wawancara dengan informan yang ditentukan berdasarkan 

kriteria dan merekam hasil wawancara. 

6. Membuat rekaman hasil wawancara dalam bentuk transkrip sebagai 

dokumentasi dan bukti penelitian telah dilaksanakan. 



 22 

7. Mengumpulkan seluruh informasi dan data serta melaksanakan reduksi 

data. 

8. Menyusun data yang telah dikumpulkan dan membuat pola hubungan. 

9. Membandingkan data yang diperoleh lalu disesuaikan dengan studi 

pustaka. 

10. Menetapkan hasil penelitian.  

3.6 Pengujian Keabsahan Data  

	   Validitas dan reliabilitas dalam penelitian sangat penting agar penelitian 

terstruktur dengan baik dan tidak terdapat data yang salah. Untuk menguji 

validitas dari penelitian ini, peneliti akan menggunakan member check. Menurut 

Moleong (2012:335), member check adalah proses pengecekan data yang 

diperoleh peneliti kepada pemberi data, dengan tujuan mengetahui seberapa jauh 

data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan pemberi data. Transkrip 

wawancara akan dibuat dan diambil kesimpulan sementara yang akan 

dikonfirmasi kepada informan masing-masing. 

 Reliabilitas penelitian berupa bukti penelitian berbentuk hasil dokumentasi 

seperti foto dan transkrip wawancara. Reliabilitas dibutuhkan dalam penelitian 

dengan menggunakan informasi apa adanya sesuai dari informan.  

	  
	  
	  


