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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kualitatif. 

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bersifat 

induktif/kualitatif dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada 

generalisasi (Sugiyono, 2012). Permasalahan yang akan diteliti adalah studi kasus 

mengenai peran kerja sama tim dan kinerja individual dalam meningkatkan kinerja 

Raja Interglobal. 

 

3.2 Subjek Penelitian 

Subjek dari penelitian ini adalah informan yaitu orang yang dimanfaatkan 

untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, selain itu 

seorang informan harus banyak memiliki pengalaman tentang permasalahan 

penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah empat orang karyawan Raja 

Interglobal dan seorang fasilitator. 

 

3.3 Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Teknik Sampling adalah teknik pengambilan sampel untuk menentukan 

sampel yang akan digunakan. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel 

menggunakan purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan 
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sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012). Pertimbangan yang 

digunakan oleh penulis adalah sampel yang menjadi subjek penelitian adalah 

berasal dari internal Raja Interglobal yang terdiri dari empat mahasiswa IBM selaku 

founder selain penulis dan fasilitator yang pernah membimbing dalam menjalan 

usaha Raja Interglobal, dengan pertimbangan diharapkan mampu menjawab 

permasalahan penelitian yang terkait peran kerja sama tim dan kinerja individual 

dalam meningkatkan kinerja Raja Interglobal. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah suatu proses data primer untuk keperluan dalam 

penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah penting dalam metode ilmiah 

karena pada umumnya data yang dikumpulkan harus valid. Valid atau tidaknya data 

yang dikumpulkan harus melalui beberapa metode dalam membantu pengumpulan 

data yang lengkap sehingga dapat mendukung landasan teori. Metode pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Metode wawancara yang dilakukan adalah semi terstruktur. Menurut Sugiyono 

(2014) jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-depth interview, 

dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan 

wawancara terstruktur. Tujuan wawancara jenis ini adalah untuk menemukan 

permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara 

diminta pendapat atau ide-idenya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan 

informasi sedetailnya dari informan peneliti. 



 

 19 

 

 

b. Dokumentasi 

Berdasarkan Bungin (2013) menyatakan bahwa metode dokumenter 

merupakan metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi 

penelitian sosial yang berarti penelusuran melalui data historis. Sifat dari data 

ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada 

peneliti untuk hal-hal yang telah silam. Kumpulan data bentuk tulisan ini 

disebut dokumen dalam arti luas termasuk monument, artefak, foto, tape, 

microfilm, disc, cd-rom, hard-disk, dan sebagainya. Dokumenter dalam 

penelitian ini menggunakan foto dan tape. 

 

3.5 Validitas Dan Reliabilitas Data 

Instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian harus valid dan reliabel. 

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu 

valid. Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

seharusnya diukur. Sedangkan instrument yang reliabel adalah instrumen yang bila 

digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data 

yang sama (Sugiyono, 2012). 

Berdasarkan Sugiyono (2015) temuan atau data dapat dinyatakan valid 

apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang 

sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Tetapi perlu diketahui bahwa 

kebenaran realitas data pada penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, melainkan 
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jamak. Sugiyono (2015:125) menjelaskan bahwa uji validitas yang digunakan 

menggunakan triangulasi. Hal tersebut berarti triangulasi dalam pengujian validitas 

berarti sebagai mengecek data dalam berbagai sumber. Pada penelitian ini, 

menggunakan triangulasi sumber. Sugiono (2015) menyatakan bahwa triangulasi 

sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek 

data yang telah telah diperoleh melalui beberapa sumber. Menurut Moleong (2012) 

triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui berbagai sumber yang 

berbeda. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara data yang didapat dari hasil 

wawancara dengan informan penelitian dibandingkan dengan data yang didapatkan 

dari narasumber lainnya. Dengan demikian pengujian datanya melibatkan berbagai 

narasumber. Selanjutnya, uji reliabilitas yakni melakukan penelusuran secara 

keseluruhan dengan cara melihat konsistensi jawaban informan selama proses 

pengumpulan data dilakukan. 

 

3.6 Metode Analisis Data 

Pada penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di 

lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Analisis data dalam penelitian 

kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai 

pengumpulan data dalam periode tertentu.  Teknis analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan model analisis deskriptif kualitatif (Miles dan Huberman dalam 

Sugiyono, 2013), yaitu meliputi: 

1. Reduksi Data  
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 Reduksi data dilakukan dengan cara data dipilah kemudian disederhanakan, data 

yang tidak diperlukan disortir agar memberi kemudahan dalam penampilan, 

penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara. Dalam penelitian ini hasil 

wawancara yang didapatkan oleh peneliti akan dilakukan pemilahan-pemilahan, 

memilih yang penting, membuat kategori, dan membuang yang tidak dipakai 

sehingga didapatkan gambaran yang lebih jelas.   

2. Penyajian Data 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam 

penelitian ini data disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif.  

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi  

 Penarikan kesimpulan dilakukan untuk memperoleh jawaban dari analisis 

sehingga diperoleh temuan-temuan permasalahan yang terjadi. Dalam hal ini, 

penulis mengidentifikasi permasalahan peran kerja sama tim dan kinerja 

individual dalam meningkatkan kinerja Raja Interglobal, kemudian merumuskan 

beberapa langkah atau strategi dalam meningkatkan kerjasama tim. 

  


