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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penulis dalam penelitian ini akan memakai pendekatan kualitatif deskriptif 

dikarenakan agar lebih dapat menggali informasi lebih dalam dan penelitian ini 

berdasarkan fakta-fakta dalam perusahaan Asher Jaya Makmur serta peneliti akan 

mendeskripsikan peranan semangat kerja dan kerjasama tim terhadap kinerja. 

Penelitian kualitatif menurut Creswell (2016: 4) merupakan metode-metode untuk 

mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau 

sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.		

Instrumen dalam penelitian ini adalah penulis sendiri dikarenakan penulis 

secara langsung terjun ke lapangan untuk pengumpulan data wawancara, studi 

literatur, dokumentasi, menganalisis data serta menyimpulkan hasil penelitian 

yang dilakukan. Alat bantu yang digunakan penulis untuk menunjang 

pengumpulan data yakni alat rekam suara dan gambar.	

 

3.2  Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek pada penelitian ini adalah individu yang terlibat dalam perusahaan 

Asher Jaya Makmur sendiri dan juga dosen-dosen fasilitator yang pernah 

membimbing Asher Jaya Makmur. Rekan satu projek yang dipilih adalah Michael 

Sugianto selaku CEO (Chief Executive Officer), Tommy Hartono selaku Human 

Resource, Christine Jienardy COO (Chief Operational Officer), Damianty Devina 
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CFO (Chief Finance Officer). Informan selanjutnya adalah Catherine Liliani dan 

Dean M.R. selaku dosen fasilitator Entrepreneurial Project yang telah 

membimbing Asher Jaya Makmur pada semester-semester sebelumnya. Objek 

dalam penelitian ini adalah kinerja dari Asher Jaya Makmur yang berlokasi di 

Surabaya. 

Penelitian ini dilakukan di Universitas Ciputra Surabaya, karena 

perusahaan yang akan diteliti merupakan usaha yang dimiliki oleh mahasiswa dan 

mahasiswi Universitas Ciputra Surabaya. Juga dosen fasilitator Entrepreneurial 

Project yang akan diwawancarai juga berada di Universitas Ciputra. 

 Penulis dalam penelitian ini menggunakan Sampling Purposive, yakni 

adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 

2015:124). Penulis memakai Sampling Purposive, karena penulis akan 

mewawancarai anggota perusahaan Asher Jaya Makmur. 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri 2 jenis : 

1. Data Primer 

Merupakan data yang diperoleh peneliti dari narasumber secara 

langsung dengan melalui wawancara. Data primer yang didapatkan melalui 

wawancara ini dilakukan dengan empat anggota Asher Jaya Makmur dan 

dosen fasilitator Entrepreneurial Project. 

• Anggota Asher Jaya Makmur:  

- Anggota-anggota yang berperan dalam pengembangan perusahaan. 

• Dosen Fasilitator Entrepreneurial Project: 
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- Dosen-dosen yang telah membimbing Asher Jaya Makmur pada mata 

kuliah Entrepreneurial Project dalam semester-semester sebelumnya. 

2. Data Sekunder 

Merupakan data yang diperoleh peneliti dari penelitian terdahulu. Data 

sekunder yang didapatkan melalui dokumentasi dan landasan teori untuk 

memperkuat penelitian yang dilakukan oleh peneliti.  

 

3.3  Teknik Pengumpulan Data 

3.3.1  Wawancara 

Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode 

wawancara semiterstruktur. Tujuan wawancara semiterstruktur adalah untuk 

menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana fihak yang diajak 

wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, 

peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan 

oleh informan. (Sugiyono, 2015:320). Wawancara penelitian ini dilakukan kepada 

empat anggota Asher Jaya Makmur dan 3 dosen fasilitator.  

 

3.3.2  Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan karena bertujuan untuk menelusuri data historis 

maupun mencari data-data sebagai pelengkap kredibilitas dari metode wawancara 

yang berhubungan dengan penelitian pada perusahaan (Sugiyono, 2015: 329). 

Data yang diperoleh melalui dokumentasi berupa data omzet sebagai dokumen 
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intern, sedangkan data berupa jurnal, transkrip, buku dan sebagainya sebagai 

dokumen ekstern.  

 

3.4   Teknik Analisis Data 

 Beberapa langkah dalam melakukan analisis data (Sugiyono, 2014:338-

345) yakni: 

a. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

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

membuang yang tidak perlu 

b. Penyajian Data 

Pada penyajian data ini peneliti menggunakkan koding. Melalui penyajian 

data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, 

sehingga akan semakin mudah dipahami.  

Contoh dari coding dan cara membacanya (untuk selengkapnya ada di 

Lampiran I, halaman I-1)  

Contoh: (MS-A, J-1 baris 7-8) 

Cara membaca : Informan bernama Michael Sugianto menjelaskan mengenai 

   Semangat Kerja yang berlokasi di halaman 1 lampiran J, 

   pada baris 7-8. 

Informasi  

• MS-A: Menyatakan nama informan dan variabel 

• J-1: Menyatakan halaman lampiran 
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• Baris 7-8: Menyatakan baris kutipan pada lampiran 

c. Conclusion Drawing 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan 

temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa 

dekripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang 

atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan 

kausal atau interaktif, hipotesis atau teori 

.  

3.5   Validitas dan Reliabilitas 

Reliabilitas menurut Neuroman dalam Herdiansyah (2012:184) jika kita 

mengukur sesuatu (dimensi dari suatu variabel) secara berulang-ulang dengan 

kondisi yang sama atau relatif sama, maka kita akan mendapatkan hasil yang 

sama atau relatif sama pula antara pengukuran pertama dengan pengukuran 

berikutnya atau dapat juga berarti hasil yang didapat antara peneliti yang satu 

dengan peneliti yang lainnya, sama atau relatif tidak jauh berbeda, sehingga 

memunculkan suatu kesepakatan atau suatu kesepahaman sudut pandang yang 

akan melahirkan kepercayaan terhadap hasil tersebut. Penelitian ini saya memakai 

teknik menambah jumlah subjek dan informan penelitian. Teknik ini menurut 

Herdiansyah (2012: 189) untuk memperkuat data, biasanya bukan hanya 

bersumber dari subjek penelitian semata, tetapi juga ada dukungan data dari 

informan penelitian yang pastinya berkaitan dengan fenomena yang diteliti.  

 Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber (Sugiyono, 
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2015:373). Penulis menggunakan triangulasi sumber, karena penulis akan 

mewawancarai  dari beberapa narasumber untuk mendapatkan suatu kesimpulan 

dari beberapa sumber.   

Member Check adalah, proses pengecekan data yang diperoleh peneliti 

kepada pemberi data. Tujuan member check  adalah untuk mengetahui seberapa 

jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. 

Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti datanya 

data tersebut valid, sehingga semakin kredibel/dipercaya, tetapi apabila data yang 

ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi 

data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data, dan apabila 

perbedaannya tajam, maka peneliti harus merubah temuannya, dan harus 

menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data (Sugiyono, 2015: 

375-376). 

 

	
 
 
 
 
 

   

	

	


