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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Penelitian 

deskriptif merupakan penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah 

situasi, subjek, tingkah laku, atau fenomena tertentu. Penelitian deskriptif mampu 

memberikan kumpulan data yang menghasilkan sebuah pengetahuan baru yang 

mungkin tidak ditemui atau diketahui sebelumnya (CIRT, 2019). 

 

3.2.Informan Penelitian 

3.2.1.Kriteria 

 Penelitian ini menggunakan metode triangulasi sumber, yang mana dalam 

metode ini diperlukan 3 jenis kriteria informan, yang teridiri dari pembuat 

kebijakan, pengguna kebijakan, dan juga ahli. 

1) Pembuat kebijakan adalah anggota tim pembuat kurikulum mata kuliah 

Entrepreneurship di Universitas Ciputra Surabaya yang tergabung 

dalam School of Entrepreneurship and Humanities (SEH). Pembuat 

kebijakan ini turut merancang kurikulum Entrepreneurship dan 

mengajar mata kuliah Entrepreneurship di Universitas Ciputra 

Surabaya. 

2) Pengguna kebijakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis informan. 

Informan pertama yakni mahasiswa aktif semester dua di Universitas 
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Ciputra, yang merupakan Generasi Z dan telah mengambil mata kuliah 

Entrepreneurship Essential (EES), yang mana mahasiswa tersebut baru 

mengenal wawasan dasar mengenai kewirausahaan. Informan kedua 

yakni mahasiswa aktif semester empat di Universitas Ciputra, yang 

merupakan Generasi Z dan telah mengambil mata kuliah 

Entrepreneurship 3 (E3), yang mana mahasiswa tersebut telah memiliki 

wawasan dasar mengenai kewirausahaan dan sedang menjalankan start-

up business di Universitas Ciputra Surabaya. 

3) Ahli dalam penelitian ini adalah alumni Universitas Ciputra Surabaya 

yang telah dinyatakan lulus dari mata kuliah Entrepreneurship secara 

keseluruhan dan merupakan Generasi Z yang saat ini berprofesi sebagai 

wirausaha dan telah menerapkan pengetahuan seputar kewirausahaan 

dalam bisnis yang dijalaninya. 

 

3.2.2.Data Informan 

Informan Pertama (Pembuat Kebijakan) 

Nama   : Febe Yuanita Ratna Indudewi 

Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 7 September 1984 

Alamat     : Taman Puspa Raya B II-56 

Pekerjaan     : Koordinator program entrepreneurship Universitas 

       Ciputra Surabaya 
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Informan Kedua (Pengguna Kebijakan) 

Nama   : Michelle Baby Natalie 

Tempat, tanggal lahir : Bandung, 25 Desember 2000 

Alamat   : Waterfront, WP 2 No.17, Citraland, Surabaya. 

Pekerjaan   : Mahasiswa aktif semester 2 Universitas Ciputra Surabaya 

 

Informan Ketiga (Pengguna Kebijakan) 

Nama    : Yoseviene Florensa Candana H. K. 

Tempat, tanggal lahir : Tegal, 9 September 1999 

Alamat    : Jalan Jendral Sudirman No.03, Kutowinangun Lor,  

      Tingkir, Salatiga. 

Pekerjaan   : Mahasiswa aktif semester 4 Universitas Ciputra Surabaya 

 

Informan Keempat (Ahli) 

Nama    : Willy Antony Gunawan 

Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 29 Mei 1995 

Alamat    : Jalan Sulawesi No.319 A, Butung, Wajo, Makassar. 

Pekerjaan    : Wirausaha 

  -Distributor Lider Boga 

  -Distributor PT. Jawa Suka 

  -Owner Mostras Event Company 

              -Owner Ansell Clothing 

       -Public speaker 
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3.3.Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode in-depth interview. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang 

dilakukan secara tatap muka dengan melibatkan interviewer dan interviewee, 

mengenai suatu masalah yang hendak diteliti, dengan maksud untuk mendapatkan 

informasi yang relevan dengan masalah yang hendak diteliti, yang mana informasi 

tersebut berupa persepsi, sikap, dan pola pikir dari interviewee. Dalam wawancara 

mendalam, terjadi sebuah diskusi yang terarah, dimana dalam diskusi tersebut 

peneliti dituntut untuk dapat mengendalikan diri sehingga diskusi tidak 

menyimpang dari pokok masalah yang hendak diteliti, serta tidak melakukan 

penilaian benar dan salah mengenai informasi yang diberikan oleh informan 

(Gunawan, 2016). Jenis pertanyaan yang digunakan dalam wawancara mendalam 

berupa pertanyaan terbuka yang memungkinkan diperolehnya informasi secara 

lengkap dan bervariasi. 

 

3.3.1.Proses 

 Menurut Gunawan (2016), terdapat 3 tahapan dalam proses wawancara. 

Tahap pertama yakni tahap pengenalan, yang mana peneliti memberikan gambaran 

proses wawancara yang akan dilakukan kepada narasumber. Pada tahap ini peneliti 

diharapkan mampu membangun hubungan saling percaya dengan narasumber. 

Tahap kedua merupakan tahap penggalian data dari narasumber. Kemudian tahap 

ketiga merupakan tahap yang memungkinkan narasumber untuk memberikan 

konfirmasi atau tambahan informasi. 
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 Prosedur wawancara menurut Gunawan (2016) terdiri dari 7 tahapan sebagai 

berikut: 

1) Mengidentifikasi narasumber yang akan digunakan dalam penelitian. 

2) Menentukan jenis wawancara yang akan dilakukan dan informasi relevan 

seperti apa yang mampu menjawab pertanyaan penelitian. 

3) Mempersiapkan peralatan yang digunakan dalam wawancara. 

4) Mengecek kondisi dari peralatan yang akan digunakan selama wawancara. 

5) Menyusun protokol wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang 

akan diajukan selama proses wawancara. 

6) Menentukan tempat wawancara. 

7) Menetapkan inform consent pada calon narasumber. 

 

3.3.2.Alat-Alat 

 Alat-alat yang akan digunakan dalam melakukan wawancara antara lain 

sebagai berikut : 

1) Alat perekam 

2) Lembar pertanyaan 

3) Alat tulis 

 

3.3.3.Hasil Akhir 

Hasil akhir dari wawancara yang dilakukan adalah berupa transkrip wawancara. 

Transkrip wawancara  adalah salinan percakapan selama proses wawancara dalam 

bentuk tertulis. 
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3.4.Metode Analisis Data 

 Analisis data merupakan sebuah proses pencarian dan pengaturan hasil 

wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang telah dikumpulkan secara 

sistematik untuk mendapatkan dan meningkatkan pemahaman mengenai berbagai 

hal yang telah dikumpulkan dan juga untuk menyajikan apa yang telah ditemukan 

dari penelitian yang telah dilakukan (Gunawan, 2016). 

 Penelitian ini akan menggunakan prosedur analisis data dari Miles dan 

Huberman, yang terdiri dari 3 tahapan antara lain reduksi data (data reduction), 

paparan data (data display), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi data 

(conclusion drawing/verifying) (Gunawan, 2016). 

1) Reduksi data. 

Menurut Herdiansyah (2012), reduksi data berarti proses penggabungan 

dan penyelarasan semua bentuk data menjadi bentuk tulisan yang 

selanjutnya akan dianalisis. Dalam penelitian ini, data akan direduksi ke 

dalam bentuk verbatim wawancara. 

2) Paparan data. 

Paparan data berarti mengolah data yang sudah setengah jadi dan 

seragam ke dalam suatu matriks kategorisasi yang sesuai dengan tema-

tema yang sudah dikelompokkan. Dalam penelitian ini paparan data akan 

diakhiri dengan proses pengodean. Pengodean sendiri merupakan suatu 

proses pemberian kode tertentu pada pernyataan-pernyataan dari informan 
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yang telah dimasukkan ke dalam matriks kategorisasi sesuai dengan 

kategori tema (Herdiansyah, 2012). 

Dalam penelitian ini, kutipan-kutipan pernyataan informan penelitian 

yang merupakan hasil dari reduksi data selanjutnya dikelompokkan 

berdasarkan tema-tema yang muncul yang sesuai dengan tujuan penelitian 

dan kemudian dimasukkan ke dalam sebuah tabel akumulasi tema. Setelah 

itu, peneliti akan mengolah data lebih lanjut untuk dimasukkan ke dalam 

tabel kategorisasi dan coding tema. 

Berikut adalah contoh coding yang digunakan oleh peneliti sebagai 

penanda tema untuk mempermudah proses pengolahan dan pembacaan 

data. 

 Contoh coding : (FY, 21-24) 

 Cara membaca : Kutipan percakapan informan FY terdapat pada 

      baris 21 sampai dengan 24. 

 Keterangan : 

- FY : Menunjukkan inisial nama informan. 

- 21-24 : Menunjukkan baris percakapan informan. 

 

 

 

3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi data. 
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Penarikan kesimpulan merupakan sebuah hasil dari proses penelitian yang 

mampu menjawab masalah penelitian berdasarkan analisis data yang telah 

dilakukan (Gunawan, 2016). 

 

3.5.Validitas dan Reliabilitas 

 Tujuan utama validitas dan reliabilitas dari sebuah penelitian kualitatif adalah 

untuk meningkatkan rigor penelitian. Rigor penelitian merupakan derajat untuk 

mengukur sejauh mana hasil temuan dalam penelitian bersifat autentik dan 

memiliki interpretasi yang dapat dipertanggungjawabkan (Herdiansyah, 2016). 

Untuk mendapatkan validitas penelitian, peneliti menggunakan metode 

triangulasi. Gunawan (2016) menyebutkan bahwa selain sebagai alat bantu analisis 

data di lapangan, triangulasi data juga berfungsi untuk memantapkan derajat 

kepercayaan dan konsistensi data atau yang biasa disebut sebagai validitas dan 

reliabilitas. Oleh sebab itulah, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode 

triangulasi, secara khusus metode triangulasi sumber. Metode triangulasi adalah 

metode yang menggunakan dua atau lebih sumber untuk mendapatkan sebuah 

gambaran yang luas mengenai suatu fenomena yang sedang diteliti. Kata “sumber” 

dalam metode triangulasi sumber mengacu pada metodologi, teknik pengumpulan 

data, perspektif, dan lain sebagainya (Herdiansyah, 2012). Sedangkan menurut 

Gunawan (2016), metode triangulasi merupakan suatu teknik yang digunakan untuk 

memeriksa keabsahan data, dan secara khusus triangulasi sumber merupakan 

sebuah metode yang digunakan untuk membandingkan informasi yang didapatkan 

dari berbagai sumber yang berbeda. 
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 Dalam penelitian ini, skema triangulasi sumber dari keempat informan 

penelitian adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 3. 1. Skema triangulasi sumber 

Sumber: Diolah peneliti, 2018 

 

 Sedangkan untuk mendapatkan reliabilitas penelitian, peneliti menggunakan 

teknik auditing. Menurut Moleong (2017), auditing merupakan suatu teknik yang 

digunakan untuk memeriksa kebergantungan dan sekaligus kepastian suatu data 

dalam penelitian. Dalam teknik auditing ini, peneliti akan mengirimkan transkrip 

wawancara kepada informan penelitian untuk kemudian dilakukan pemeriksaan 

ulang terhadap hasil wawancara. Penggunaan teknik auditing oleh peneliti dapat 

dilihat lebih lanjut dalam lampiran D-5 dan D-6. 
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