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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis

penelitian deskriptif. Menurut Moleong (2005) penelitian kualitatif adalah

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di

alami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan,

dll. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan

bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan

berbagai metode alamiah. Tidak jauh berbeda, menurut Bogdan dan Taylor

(1999) penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan/lisan dari orang

lain/perilaku yang dapat diamati.

Sementara itu, masih Moleong (2005) penelitian deskriptif adalah suatu

bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan

fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa

manusia. Selanjutnya, metode kualitatif digunakan karena beberapa

pertimbangan: pertama, menyesuaikan metode kualitatif dengan kenyataan

ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan

antara peneliti dan responden; dan ketiga, metode ini lebih peka dan lebih
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dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama

terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang mana peneliti akan

mendeskripsikan penelitian ini secara faktual dan akurat mengenai sembilan

elemen yang terkandung dalam business model canvas pada bisnis Oraqle

Distro And Clothing.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini sangat penting dalam suatu penelitian yang bersifat

kualitatif. Fokus penelitian dimaksudkan untuk memberi studi kualitatif,

sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan

mana data yang tidak relevan (Moleong, 2005). Dalam penelitian, penentuan

fokus lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh

dari situasi sosial (lapangan) (Sugiyono, 2013). Penelitian ini berfokus pada

sembilan elemen business model canvas pada Oraqle Distro and Clothing.

C. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di toko Oraqle Distro and Clothing, yang

beralamatkan di jalan Z.A Pagar Alam No 12 C Kedaton, kota Bandar

Lampung.
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D. Instrumen Penelitian

Peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus

penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan

data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat

kesimpulan atas temuannya (Sugiyono, 2013). Selanjutnya Nasution (1988)

dalam Sugiyono (2013), menyatakan dalam penelitian kualitatif, tidak ada

pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama.

Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang

pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang

digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan

secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan

sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas

itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-

satunya yang dapat mencapainya.

E. Sumber data dan Jenis Data

1. Sumber Data

Menurut Lofland dalam Moleong (2005), mengemukakan bahwa sumber

data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan,

selebihnya berupa data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jelas datanya dibagi ke dalam

kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik.
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Sedangkan yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek

dari mana data dapat diperoleh. Apabila menggunakan wawancara dalam

mengumpulkan datanya maka sumber datanya disebut informan, yaitu

orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan baik secara

tertulis maupun lisan. Apabila menggunakan observasi maka sumber

datanya adalah berupa benda, gerak, atau proses sesuatu. Apabila

menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi

sumber datanya (Arikunto, 2002).

Informan merupakan orang-orang yang telah dipilih untuk menjadi

sumber data sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti. Untuk

mendapatkan data secara jelas, lengkap, dan pasti teknik pengambilan

sampel sumber data menggunakan snowball sampling. Pemilihan

informan dalam penelitian ini meliputi kriteria sebagai berikut :

a. Pemilik toko Oraqle Distro and Clothing

b. Karyawan toko Oraqle Distro and Clothing

c. Konsumen dari toko Oraqle Distro and Clothing

d. Bersedia menjadi informan

Penentuan pertanyaan yang diajukan kepada pemilik dan konsumen

berbeda. Pemilik/kepala dan karyawan pertanyaan yang diajukan

meliputi sembilan elemen pada business model canvas karena untuk

membedah sebuah bisnis dan sekaligus ingin menggali informasi yang

lebih mendalam sedangkan untuk informan konsumen hanya terfokus
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pada unsur dari value propositions karena peneliti ingin mengetahui apa

yang sebenarnya menjadi keunggulan dari Oraqle Distro and Clothing.

2. Jenis Data

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

a. Data primer adalah data yang diperoleh dari pihak informan dengan

wawancara ataupun melakukan observasi pada objek penelitian. Data

primer yang digunakan pada penelitian ini berasal dari hasil

wawancara dengan pemilik, karyawan dan konsumen dari Oraqle

Distro and Clothing, sumber data tersebut ditulis atau direkam.

b. Data sekunder adalah data yang digunakan sebagai pendukung untuk

mengungkap sebuah fakta. Data sekunder juga diperlukan untuk

melengkapi informasi dalam rangka mencocokkan data yang

diperoleh. Sumber data yang digunakan yaitu berupa berita surat

kabar, internet, jurnal, dokumen-dokumen dan lain sebagainya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono,

2013). Sedangkan menurut Arikunto (2002), teknik pengumpulan data adalah

cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, di

mana cara tersebut menunjukan pada suatu yang abstrak, tidak dapat di
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wujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi dapat dipertontonkan

penggunaannya. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang

dilakukan oleh peneliti adalah dengan melalui tiga metode, yaitu:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan dapat diartikan sebagai pengamatan dan

pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek

penelitian. Observasi ini menggunakan observasi partisipasi, di mana

peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang

diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian (Sugiyono,

2013). Dalam observasi secara langsung ini, peneliti mengamati proses

jual beli ataupun aktivitas lain yang terjadi didalam toko Oraqle Distro

and Clothing.

2. Wawancara

Esterberg (2002) dalam Sugiyono (2013), mendefinisikan wawancara

sebagai pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu

topik tertentu. Sedangkan menurut Moleong (2005), wawancara adalah

percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang

diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan

menggunakan wawancara semi terstruktur untuk menemukan
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permasalahan secara lebih terbuka, sehingga dalam proses wawancara

tidak kaku dan informasi yang didapatkan pun lebih akurat.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang

(Sugiyono, 2013). Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa

foto saat wawancara yang berguna untuk meningkatkan tingkat

kredibilitas/kepercayaan dari proses observasi atau wawancara.

G. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan kriteria

kredibilitas. Untuk mendapatkan data yang benar dan pasti,  maka peneliti

melakukan pengecekan keabsahan data hasil penelitian dengan cara:

1. Trianggulasi

Wiersma (1986) dalam Sugiyono (2013), menyatakan trianggulasi dalam

pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai

sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Penelitian ini

menggunakan trianggulasi sumber, beberapa sumber yang digunakan yaitu

pemilik, karyawan dan juga konsumen dari Oraqle Distro and Clothing.

Trianggulasi sumber adalah untuk menguji kredibilitas data dilakukan

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber

(Sugiyono, 2013).
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2. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud dengan bahan referensi di sini adalah adanya pendukung

untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Bahan

referensi yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan disertakannya

foto-foto dan juga rekaman wawancara.

H. Teknik Analisis Data

Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2013), mengemukakan bahwa

aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah

jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu:

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu

maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal

yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran

yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono,

2013). Data yang dirangkum dalam penelitian ini dilakukan dengan cermat

dan teliti supaya data yang dihasilkan memiliki informasi yang padat dan

jelas.
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2. Data Display (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan

data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan

sejenisnya (Sugiyono, 2013). Selajutnya Miles and Huberman (1984)

dalam Sugiyono (2013), berpendapat bahwa hal yang paling sering

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah

dengan teks yang bersifat naratif. Penelitian ini menggunakan uraian

singkat untuk berupa teks yang bersifat naratif.

3. Conclusion Drawing / Verification

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan

kesimpulan atau verifikasi. Peneliti akan menggali makna yang

terkandung dalam data yang diperoleh kemudian membentuk pola,

hubungan, persamaan dan sebagainya kemudian diwujudkan dalam suatu

kesimpulan yang bersifat tentative.


