
 

 
 

III. METODE PENELITIAN 
 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang diamati dari fenomena yang terjadi (Bogdan dan Taylor dalam Moloeng, 

2005). Sugiyono (2012) mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk 

meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) 

dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan data dilakukan 

secara puposive dan snowball, taknik pengumpulan dengan triangulasi 

(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif 

lebih menekankan makna daripada generalisasi. Hasil dari penelitian ini hanya 

mendeskripsikan atau mengkonstruksikan wawancara-wawancara mendalam 

terhadap subjek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas 

mengenai kelayakan usaha pada bisnis ritel CV. Basic Group Computer di Bandar 

Lampung. 

 
B.  Lokasi Penelitian 

Dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat lokasi penelitian 

merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitiannya terutama dalam 

menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang 
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diteliti. Dalam penentuan Lokasi penelitian, Moleong (2005) menentukan cara 

terbaik untuk ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan 

menjajaki lapangan dan mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada 

dilapangan. Sementara itu keterbatasan geografi dan praktis seperti waktu, biaya, 

tenaga perlu juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian. 

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja (purposive), 

penelitian ini dilakukan Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Dengan 

berbagai perimbangan dan alasan antara lain: 

 

1. Pertimbangan tenaga, biaya dan waktu 

Keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti dalam hal tenaga, biaya dan waktu 

menjadi salah satu pertimbangan pemilihan lokasi.  

 
2. Kota Bandar Lampung merupakan lokasi berdirinya CV. Basic Group 

Computer, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa mayoritas konsumen dari 

perusahan ini adalah masyarakat yang berada dikawasan kota Bandar Lampung. 

 

C. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian berguna untuk membatasi objek penelitian yang diangkat. 

Manfaat lainnya adalah agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang 

diperoleh dilapangan. Dalam penelitian, penentuan fokus lebih diarahkan pada 

tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). 

(Sugiyono, 2012). Sejalan dengan pendapat ini,  Moleong (2005) mengatakan 

untuk menentuan fokus penelitian lebih diarahkan pada tingkat kebaruan 

informasi yang akan diperoleh dari situasi perekonomian dan sosial, ini 
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dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian 

guna memilih mana data yang relevan dan data yang tidak relevan. Pembatasan 

dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan dan urgensi 

masalah yang akan dipecahkan. Penelitian ini difokuskan pada keyalakan usaha 

ritel dengan menggunakan Business Model Canvas. 

 
D. Subyek, Sumber Data dan Jenis Data 

 
1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian diperoleh dari informan. Informan adalah orang yang 

diharapkan dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar 

belakang. Penelitian kualitatif juga tidak menggunakan istilah populasi, tetapi 

oleh Spardley dalam Sugiyono (2007) dinamakan Social Situation atau situasi 

sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (place), pelaku (actor), dan 

aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial itu dapat 

dinyatakan sebagai objek penelitian yang ingin diketahui apa yang terjadi 

didalamnya. Dalam penelitian ini informan dibagi menjadi informan kunci dan 

iforman pendukung. Informan kunci dalam penelitian ini adalah pemilik dari toko 

Basic Computer. Sedangkan, informan pendukung merupakan karyawan, Stake 

Holders dan konsumen Toko Basic Computer. 

 
Penentuan informan dalam penelitian dilakukan secara snowball sampling. Alasan 

peneliti menggunakan teknik ini adalah dimana pada situasi tertentu, jumlah 

subjek penelitian yang terlibat menjadi bertambah karena subjek atau informan 

penelitian yang telah ditentukan sebelumnya kurang memberikan informasi yang 

mendalam atau pada situasi-situasi tertentu tidak memungkinkan peneiti untuk 
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mendapatkan akses pada sumber, lokasi atau subjek yang hendak diteliti. Adapun 

informan pada penelitian ini meliputi kriteria dibawah ini: 

a. Pemilik Toko Basic Group Computer; 

b. Karyawan Toko Bsic Computer 

c. Masyarakat yang berdomisili di Kota Bandar Lampung yang pernah 

melakukan interaksi (transaksi jual beli, kerjasama dan sebagainya) dengan 

Toko Basic Computer; 

d. Berusia antara 15-40 tahun dan tidak pikun sehingga mampu memberikan 

informasi data yang representatif; 

e. Tidak cacat atau tuna wicara dan dapat diajak berkomunikasi; 

f. Bersedia menjadi informan. 

 
2. Sumber Data 

Arikunto (2006) menyatakan bahwa, sumber data adalah subjek dari mana data 

dapat diperoleh dan untuk memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi sumber 

data, peneliti telah menggunakan rumus 3P, yaitu: 

 
a. Person (orang), merupakan tempat dimana peneliti bertanya mengenai 

variabel yang diteliti. 

b. Paper (kertas), adalah tempat peneliti membaca dan mempelajari segala 

sesuatu yang berhubungan dengan penelitian, seperti arsip, angka, gambar, 

dokumen-dokumen, simbol-simbol, dan lain sebagainya. 

c. Place (tempat), yaitu tempat berlangsungnya kegiatan yang berhubungan 

dengan penelitian. 
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Menurut Lofland dalam Moleong (2005), sumber data utama dalam penelitian 

kualitatif adalah kata-kata dan tindakan yang didapat dari informan melalui 

wawancara, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. 

Untuk mendapatkan data dan informasi maka informan dalam penelitian ini 

ditentukan secara purposive atau sengaja dimana informan telah ditetapkan 

sebelumnya. Informan merupakan orang-orang yang terlibat atau mengalami 

proses pelaksanaan dan perumusan program dilokasi penelitian. 

 
3.  Jenis Data 

Data yang dikumpulkan dari penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu: 

a. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan baik 

melalui observasi maupun melalui wawancara dengan pihak informan. 

Metode pengambilan data primer dilakukan dengan cara wawancara 

langsung terhadap konsumen CV. Basic Group Computer di Kota Bandar 

Lampung. 

b. Data sekunder, yaitu berupa dokumen-dokumen atau literatur-literatur dari 

Badan Pusat Statistik (BPS), internet, surat kabar, jurnal dan lain 

sebagainya. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengambil atau 

menggunakanya sebagian/seluruhnya dari sekumpulan data yang telah 

dicatat atau dilaporkan. 

 
E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. menurut 

Sugiyono (2007) bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka 
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teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Namun dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang 

dilakukan oleh peneliti adalah dengan melalui dua metode, yaitu:  

 
1. Wawancara  

Esterberg dalam Sugiyono (2007), mendefinisikan wawancara sebagai pertemuan 

dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, 

sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tersebut. Dengan 

wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang 

informan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana 

hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Dalam melakukan wawancara, 

peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis 

untuk diajukan, dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan, oleh karena 

itu jenis jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti termasuk kedalam jenis 

wawancara terstruktur. 

 
2. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang (Sugiyono, 

2007). Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel kalau 

didukung oleh dokumen-dokumen yang bersangkutan. 
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F. Proses Penelitian 

Proses pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini meliputi 

tahap-tahap sebagai berikut: 

 
1. Proses memasuki lokasi penelitian 

Sebelum memasuki lokasi penelitian untuk memperoleh data, pada tahap ini 

terlebih dahulu peneliti memperkenalkan diri dan meminta izin kepada pemilik 

CV. Basic Group Computer dengan membawa surat izin formal penelitian dari 

Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu politik Universitas 

Lampung. Setelah itu, peneliti mengutarakan maksud dan tujuan penelitian untuk 

menciptakan kepercayaan kepada pihak terkait, kemudian menentukan waktu 

melakukan wawancara. 

 
2. Ketika berada dilokasi penelitian (getting along) 

Dalam hal ini peneliti berusaha melakukan hubungan secara pribadi dan akrab 

dengan subjek penelitian, mencari informasi dan berbagai sumber data yang 

lengkap serta berusaha menangkap makna dari berbagai informasi yang diterima 

serta fenomena yang diamati. Oleh karena itu, peneliti berusaha sebijak mungkin 

sehingga tidak menyinggung informan secara formal maupun informal. 

 
3. Pengumpulan data (logging data) 

Pada tahap ini, peneliti melakukan proses pengumpulan data yang telah ditetapkan 

berdasarkan fokus penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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a. Observasi, tujuan dari observasi ini adalah untuk mengamati objek 

penelitian, sehingga dapat memahami kondisi yang sebenarny. Pengamatan 

bersifat non-partisipatif, yaitu peneliti berada diluar sistem yang diamati. 

 
b. Wawancara mendalam (indeep interview) yang dilakukan kepada informan 

dengan cara melakukan tanya jawab atau percakapan langsung dengan 

seluruh sumber data yang ada berdasarkan daftar pertanyaan yang diajukan 

oleh peneliti sebagai panduan sumber data. 

 
c. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku dan 

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

(Sugiyono, 2007). Dokumen berguna karena dapat memberikan latar 

belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian yang dapat dijadikan 

bahan triangulasi untuk mengecek data dan merupakan bahan utama dalam 

penelitian. 

 
G. Teknik Analisis Data 

Pengolahan dan analisis data menggunakan analisis deskriptif yang dilakukan 

untuk mengetahui kelayakan usaha CV. Basic Group Computer. Penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang didasarkan data deskriptif dari status, keadaan, 

sikap, hubungan atau sistem pemikiran suatu masalah yang menjadi objek 

penelitian. Setelah mendapatkan data-data yang diperoleh dalam penelitian ini, 

maka langkah selanjutnya adalah mengolah data yang terkumpul dengan 

menganalisis data, mendeskripsikan data, serta mengambil kesimpulan. Untuk 

menganalisis data ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, karena data-

data yang diperoleh merupakan kumpulan keterangan-keterangan. Proses analisis 
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data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, 

yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

 
Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data 

berlangsung, setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat 

wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban dari informan. 

Apabila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, 

peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu sehingga datanya 

sudah tidak jenuh. Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu antara lain: 

 
1. Reduksi Data (Reduction Data) 

Reduksi data diartikan sebagai peroses pemilihan, pemisahan, perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis dilapangan. Laporan atau data yang diperoleh dilapangan 

akan dituangkan dalam bentuk uraian yang lengkap dan terperinci. Data yang 

diperoleh dari lapangan jumlahnya akan cukup banyak, sehingga perlu dicatat 

secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. 

Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang 

jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutya. 

Data yang diperoleh dari lokasi penelitian dituangkan dalam uraian laporan 

lengkap dan terperinci. Laporan lapangan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal 

pokok, difokuskan pada hal-hal penting kemudian dicari tema atau polanya. 
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2. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam 

melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. 

Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara yang 

dituangkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, dan didukung oleh dokumen-

dokumen, serta foto-foto maupun gambar sejenisnya untuk diadakanya suatu 

kesimpulan. 

 

3. Penarikan Kesimpulan (Concluting Drawing) 

Penarikan Kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang 

proses penelitian berlangsung, yaitu selama proses pengumpulan data. Peneliti 

berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-

hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam 

kesimpulan yang tentatif. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan 

dengan pengambilan intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan 

observasi dan wawancara. Berikut adalah gambar dari analisis data dan model 

interaktif menurut Sugiyono (2012): 
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Gambar 3.1. Analisis Model Interaktif 

 
 

 

 

 

 

 

Sumber: Sugiyono (2012) 

 
Gambar mengenai komponen analisis data diatas menjelaskan bahwa dalam 

melakukan analisis data kualitatif dapat dilakukan bersamaan dengan proses 

pengumpulan data. proses yang bersamaan tersebut meliputi reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

 
H. Teknik Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep 

kesahihan (validitas) atas kehandalan (reabilitas). Derajat kepercayaan atau 

kebenaran suatu penilaian akan ditentukan oleh standar apa yang digunakan. 

Menurut Moleong (2005), terdapat beberapa kriteria yang digunakan untuk 

memeriksa keabsahan data, antara lain: 

 
1. Derajat Kepercayaan (Credibility) 

Penerapan derajat kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep validitas 

internal dan nonkualitatif. Fungsi derajat kepercayaan yaitu, Pertama, 

penemuannya dapat dicapai; Kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-

Penarikan Kesimpulan 
(Verification) 

Penyajian Data 
(Data Display) 

Reduksi Data 
(Reduction Data) 

Pengumpulan Data 
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hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan yang 

sedang diteliti. Kriteria derajat kepercayaan diperiksa dengan beberapa teknik 

pemeriksaan, yaitu: 

 
a. Triangulasi 

Triangulasi berupaya untuk memeriksa kebenaran data dan 

membandingkan dengan data yang diperoleh dari sumber lain, pada 

berbagai fase penelitian lapangan, pada waktu yang berlainan dan dengan 

metode yang berlainan. Adapun triangulasi yang dilakukan dengan tiga 

macam teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber data, 

metode, dan teori. Untuk itu, maka peneliti dapat melakukan dengan cara: 

1) Mengajukan berbagai variasi pertanyaan 

2) Membandingkan data hasil pengamatan (observasi) dengan 

wawancara 

3) Mengeceknya dengan berbagai sumber data 

4) Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan data dapat 

dilakukan. 

 
Berdasarkan hasil triangulasi tersebut, maka akan sampai pada salah satu 

kemungkinan yaitu apakah data yang diperoleh ternyata konsisten, tidak 

konsisten, atau berlawanan. Selanjutnya mengungkapkan gambaran yang 

lebih memadai mengenai gejala yang diteliti. 
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b. Kecukupan Referensial 

Yaitu mengumpulkan berbagai bahan-bahan, catatan-catatan, atau 

rekaman-rekaman yang dapat digunakan sebagai referensi dan patokan 

untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data. 

 
c. Keteralihan (Transferability) 

Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung pada pengamatan antara 

konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan pengalihan tersebut, 

seorang peneliti perlu mencari dan mengumpulkan data kejadian dalam 

konteks yang sama. 

 
d. Kebergantungan (Dependability) 

Kebergantungan merupakan subtitusi reabilitas dalam penelitian 

nonkualitatif. Dalam penelitian kualitatif, uji kebergantungan dilakukan 

dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. 

Sering terjadi, peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, 

tetapi dapat memberikan data. peneliti seperti ini perlu diuji dependability-

nya. Kalau proses penelitiannya tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka 

penelitian tersebut tidak dependable. Untuk mengetahui dan memastikan 

apakah hasil penelitian ini benar atau salah, peneliti selalu 

mendiskusikannya dengan pembimbing secara bertahap mengenai data-

data yang didapat dilapangan mulai dariproses penelitian sampai pada taraf 

kebenaran data yang didapat. 
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e. Kepastian (Confimability) 

Dalam penelitian kualitatif, uji kepastian mirip dengan uji kebergantungan, 

sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji 

kepastian berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang 

dilakukan dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya 

ada. Kepastian yang dimaksud berasal dari konsep objektivitas, sehingga 

dengan disepakati asil penelitian tidak lagi subjektif tetapi sudah objektif. 

 
Dalam penelitian ini, peneliti melakukan keteralihan dengan mencari dan 

mengumpulkan data kejadian empiris dalam konteks yang sama mengenai 

identifikasi kelayakan usaha CV. Basic Group Computer dengan menggunakan 

Model Bisnis Kanvas. Dalam melakukan keteralihan tersebut, peneliti selalu 

mendiskusikan hasil dilapangan dengan tim pembimbing mengenai data-data yang 

didapat dilapangan mulai dari proses penelitian sampai pada taraf kebenaran data 

yang didapat. Untuk menjamin kepastian bahwa penelitian ini objektif, peneliti 

dalam hal ini melakukan pemeriksaan secara cermat bersama dengan pembimbing 

terhadap kepastian asal-usul data, logika penarikan kesimpulan dari data dan 

derajat ketelitian serta telaah terhadap kegiatan peneliti tentang keabsahan data. 


