
BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif 

adalah jenis penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak 

menggunakan prosedur analisis statistik atau secara kuantitatif lainnya. 

Penelitian kualitatif juga diartikan sebagai jenis penelitian yang dimaksudkan 

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, 

misalnya: perilaku, persepsi, tindakan dan motivasi; secara holistik dan dengan 

cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus 

yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 

2011:6). 

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah dengan studi kasus. 

Pada penelitian studi kasus, peneliti akan menjelaskan secara mendalam banyak 

ciri dari sedikit kasus melalui satu durasi waktu. Jadi studi kasus merupakan 

penelitian yang mempelajari secara intensif atau mendalam satu anggota dari 

kelompok sasaran suatu objek penelitian (Silalahi, 2012:186). Pada studi kasus 

yang digunakan dalam penelitian ini, analisis penelitian hanya dilakukan pada 

data-data yang berhubungan dengan pengembangan pendidikan 

entrepreneurship di Universitas De Paz Timor-Leste. 

 

 



1.1. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Universitas Da Paz Timor-Leste sebagai 

universitas yang telah menerapkan pendidikan kewirausahaan. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni hingga September 2016. 

No Kegiatan 
Juni Juli Agustus September 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 Identifikasi 
masalah                     

2 Studi literatur                     

3 
Penulisan dan 
pengajuan 
proposal 

                    

4 Pengambilan data                     

5 Pengolahan data                     

6 
Analisa dan 
interpretasi data                     

7 
Kesimpulan dan 
saran                     

8 
Penyusunan 
laporan tesis                     

9 Presentasi tesis                     

 

 

 

 

 

 



1.3. Informan Penelitian 

Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa, dosen 

pembina kewirausahaan, praktisi bisnis, pihak yang berkaitan dengan 

pengembangan kurikulum pendidikan kewirausahaan seperti kepala 

bagian inkubator wirausaha. Pemilihan subjek tersebut karena memiliki 

kesesuaian dengan tujuan penelitian yang ingin menganalisis 

pengembangan pendidikan entrepreneurship di Universitas De Paz 

Timor-Leste. Teknik untuk memperoleh subjek penelitian dengan cara 

kelompok diskusi terarah dan individual wawancara. Menurut Silalahi 

(2012:273) snowball sampling merupakan penentuan informan penelitian 

dengan cara mengumpulkan data pada salah seorang informan kemudian 

meminta informan tersebut untuk memberikan informasi yang dibutuhkan 

untuk mencari orang lain yang juga mengetahui permasalahan penelitian. 

Penelitian ini dibatasi pada informan penelitian mahasiswa sebanyak 3 

orang, dosen pembina kewirausahaan sebanyak 2, orang, dan untuk 

praktisi bisnis serta pihak yang berkaitan dengan pengembangan 

kurikulum pendidikan kewirausahaan masing-masing 1 orang. 

 

1.4. Unit Analisis  

Pada penelitian ini akan mengkaji pengembangan pendidikan 

entrepreneurship yang ada di Universitas Da Paz Timor-Leste, di mana unit 

analisis yang diteliti terdiri dari individual dan lembaga atau departemen yang 

mendukung persiapan penyelenggaraan pendidikan entrepreneurship di UNPAZ: 

 



Individual 

1. Mahasiswa UNPAZ 

2. Dosen Pembina Kewirausahaan yang berkualitas di UNPAZ 

Lembaga dan departemen 

3. Kementrian perdangan dan industri Timor-Leste ( Direktor umum kementrian 

guna menggali informasi kebijakan ekonomi nasional yang berhubungan 

dengan pengembangan entrepreneurship) 

4. Kementrian pendidikan Timor-Leste ( kepala departemen kuriklum guna 

menggali informasi mengenai grand strategi pendidikan nasional mengenai 

pengembangan pendidikan entrepreneurship ) 

5. Universidade da Paz ( wakil rektor urusan akademik guna menggali 

informasi mengenai kebijakan universitas mengenai persiapan 

penyelenggaraan pendidikan entrepreneurship) 

6. Universidade da Paz ( wakil rektor urusan keuangan guna mempersiapkan 

fasilitas yang relevan dan modern) 

7. Universidade da Paz ( Kepala departemen IT guna mempersiapkan inovasi 

teknologi untuk kebutuhan laboratorium entrepreneurship centre) 

8. Universidade da Paz ( Kepala bagian sumber daya manusia UNPAZ) 

 

 

1.5. Metode Pengumpulan Data 

1.5.1. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut 

Sugiyono (2012:87) data primer merupakan data yang diperoleh dari responden 

secara langsung yang dikumpulkan dari hasil survei lapangan yang 



menggunakan instrumen pengumpulan data tertentu yang dibuat secara khusus. 

Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan informan 

penelitian. Penelitian ini menggunakan sumber data primer karena diperoleh 

secara langsung dari sumber utama yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam 

pendidikan kewirausahaan, seperti mahasiswa, dosen pembina kewirausahaan, 

praktisi bisnis, pihak yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum 

pendidikan kewirausahaan. 

 

1.5.2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan direct approach, 

yaitu melakukan pengumpulan data dengan cara mendatangi secara langsung 

informan penelitian untuk melakukan wawancara dan mendapatkan informasi 

sesuai dengan kebutuhan penelitian. 

 

1.5.3. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk 

mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati, dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa instrumen penelitian merupakan alat ukur dalam penelitian. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara dan data 

historis (dokumentasi). 

1. Wawancara   

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara 

mendalam. Wawancara mendalam merupakan proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap 



muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai 

dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, di mana 

pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama 

(Bungin, 2007:108). 

2. Dokumentasi  

Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan 

untuk menelusuri data historis (Bungin, 2007:121). Adapun dokumen-

dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen 

yang berkaitan dengan tujuan penelitain yang ingin menganalisis 

pengembangan pendidikan entrepreneurship di Universitas Da Paz Timor-

Leste.  

 

1.6. Analisis Data 

Setelah mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian, langkah 

selanjutnya yang harus dilakukan adalah melakukan analisis terhadap data yang 

telah terkumpul. Analisis data merupakan proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategorisasi dan satuan uraian 

dasar. Analisis data dilakukan untuk mengkaji dan mengolah data yang telah 

terkumpul agar memperoleh simpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik 

analisis data deskriptif kualitatif, yaitu dengan (Moleong, 2011:245): 

1. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara 

mendalam dan dokumentasi. 

2. Reduksi data; dilakukan dalam penelitian dengan merangkum catatan-

catatan lapangan dengan memilah hal-hal pokok yang berhubungan dengan 



permasalahan dalam penelitian, selanjutnya rangkuman catatan-catatan 

lapangan disusun secara sistematis agar gambaran dapat lebih tajam. 

3. Kategorisasi; dilakukan dengan mengelompokkan data yang telah ditelaah 

dan direduksi sesuai dengan unit analisis. 

4. Pemeriksaan keabsahan data. Menguji keabsahan data dilakukan dengan 

triangulasi sumber yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan informan lain untuk melakukan cross check hasil data antar 

subyek penelitian. 

5. Penafsiran data; dilakukan dengan menjawab rumusan masalah yang 

dilakukan dengan deskripsi analitik. Deskripsi analitik adalah rancangan 

yang dikembangkan dari kategori-kategori yang telah ditemukan dan 

mencari hubungan yang disarankan atau yang muncul dari data. 

6. Menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dirumuskan berdasarkan 

pada rumusan masalah penelitian. 

Teknik validasi data penelitian menggunakan triangulasi. Uji triangulasi 

sendiri terdiri dari beberapa jenis, yaitu (Moleong, 2011:330-331): 

1. Triangulasi sumber, membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui berbagai sumber yang 

berbeda. 

2. Triangulasi metode, pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil 

penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data. 

3. Triangulasi penyidik, memanfaatkan peneliti atau pengamat lain untuk 

keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. 

4. Triangulasi teori, memeriksa derajat kepercayaan dengan satu atau lebih 

teori. 



Uji triangulasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. 

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber karena data yang didapat dari 

hasil wawancara dengan subyek penelitian akan dibandingkan dengan data yang 

didapatkan dari subyek penelitian lainnya. Adapun uji reliabilitas dilakukan 

malalui pengamatan dengan lebih cermat dan berkesinambungan. Peneliti 

mengecek kembali data-data yang diperoleh dan dokumentasi-dokumentasi yang 

berhubungan dengan penelitian sehingga data yang didapatkan reliabel. 

Dokumentasi tersebut berupa rekaman wawancara dan catatan observasi 


