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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif guna memperoleh hasil 

penelitian yang diinginkan. Menurut Sugiyono (2013)  penelitian kualitatif 

merupakan proses eksplorasi dan memahami perilaku individu dan dapat 

menggambarkan masalah sosial di dalamnya. Penelitian kualitatif juga memiliki 

keterkaitan untuk memahami bagaimana orang menginterpretasikan 

pengalamannya. Pendekatan dengan kualitatif akan dilakukan secara deskriptif 

melalui proses wawancara. Melalui penelitian kualitatif ini nantinya dapat 

mengetahui komitmen berkelanjutan anggota Biru Daun.  

3.2 Subjek dan Objek Penelitian  

 Objek dalam penelitian ini adalah kelompok usaha Biru Daun. Subjek dalam 

penelitian ini dengan melakukan wawancara kepada orang-orang yang dipandang 

paham tentang masalah di dalam penelitian ini. Subjek yang menjadi sumber data 

pada penelitian ini dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian. Objek 

yang dipilih berdasarkan tujuan penelitian akan memudahkan peneliti dalam 

menjelajahi objek yang akan diteliti. Berdasarkan permasalahan yang diteliti dalam 

penelitian ini, yaitu evaluasi komitmen organisasional anggota Biru Daun dari 

komitmen berkelanjutan, maka subjek dalam penelitian ini dipertimbangkan sesuai 

dengan tujuan penelitian  yang dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut.  
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Tabel 3.1 Pertimbangan Narasumber 

NO Narasumber Pertimbangan 

1 Anggota kelompok usaha Biru Daun  Menjadi bagian dalam kelompok usaha 

Biru Daun.  

  Menjadi anggota aktif yang bekerja 

dalam kelompok usaha Biru Daun 

2 Pemasok beras Biru Daun  

(UD Apel Merah Ngawi) 
 Melakukan kerjasama sejak Biru Daun 

berdiri hingga saat ini 

3 Dosen fasilitator   Mengetahui kondisi internal kelompok 

usaha Biru Daun 

4 Ahli sumber daya manusia  Memiliki pendidikan Manajemen 

sumber daya manusia.  

 Pernah memberi pelatihan tentang 

sumber daya manusia 

 Memiliki pengalaman kerja di bidang 

sumber daya manusia 

Sumber : Data Diolah 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Wawancara  

 Menurut Kuncoro (2013) wawancara personal merupakan wawancara 

antara orang, yaitu antara peneliti dengan responden yang diarahkan oleh 

pewancara demi tujuan memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian. 

Penelitian ini menggunakan metode wawancara semiterstruktur. Menurut Sugiyono 

(2013) wawancara semitersturtur adalah menemukan permasalahan secara lebih 

terbuka, dimana pihak informan dimintai pendapat dan juga ide-idenya. Dalam 

wawancara semi terstuktur peneliti perlu untuk mendegarkan secara terperinci dan 

mencatat hasil wawancara. Tabel 3.2  berisi profil narasumber pada penelitian ini 

yang sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan tujuan penelitian.  
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Tabel 3.2 Profil Narasumber 

No Narasumber Profil 

1 Faisal Akbar D CEO Biru Daun 

2 Ade Praditya Keuangan Biru Daun 

3 Ahmad fajrin Operasional Biru Daun 

4 Hasnan Alief Operasional Biru Daun 

5 Jordy Nurarga UD Apel Merah Ngawi 

6 Bagus Andris L Dosen Fasilitator UC 

7 Tina Melinda Ahli SDM - Praktisi UC 

8 Ahmad Daeng  Ahli SDM-Rektor Universitas 45 

Sumber  : Data Diolah 

 Wawancara yang dilakukan kepada anggota Biru Daun, Pemasok Biru 

Daun, Dosen fasilitator Biru Daun dan Ahli Sumber Daya Manusia dengan profil 

yang telah dipaparkan pada tabel 3.2 dapat menjelaskan hal-hal sebagai berikut. 

Anggota kelompok usaha Biru Daun dapat memberikan gambaran informasi 

langsung dari setiap anggota mengenai komitmen nya secara pribadi didalam 

kelompok usahanya. Wawancara dengan pemasok beras Biru Daun dapat 

memberikan informasi komitmen anggota dilihat dari sudut pandang eksternal 

kelompok usaha Biru Daun. Hal tersebut dapat dilihat dari pandagan pemasok yang 

memiliki hubungan yang dekat dengan semua anggota Biru Daun selama kelompok 

usaha ini berdiri. Wawancara dengan dosen fasilitator Biru Daun dapat memberikan 

pandagan komitmen anggota Biru Daun dilihat dari sudut eksternal. Hal tersebut 

dapat terlihat dari pandagan dosen fasilitator selama membimbing Biru Daun satu 

tahun terakhir. Wawancara dengan ahli dalam bidang sumber daya manusia dapat 
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memberikan informasi terkait komitmen anggota dari sudut pandang komitmen 

berkelanjutan.  

3.4 Pengujian Validitas dan Reliabilitas 

 Menurut Sugiyono (2013) hasil penelitian yang valid adalah bila terdapat 

kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesunguhnya terjadi pada 

objek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pengujian dengan cara trianggulasi 

dimana menurut Sugiyono (2013) peneliti melakukan pengumpulan data yang 

sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dari 

berbagai sumber. Dalam penelitian ini trianggulasi yang digunakan adalah 

trianggulasi sumber, dimana pengujian kredibilitas  data dilakukan dengan cara 

mengevaluasi data yang telah diperoleh dari beberapa sumber (Sugiyono, 2013). 

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data yang reliabel adalah apabila orang 

lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut ( Sugiyono, 

2013). Uji reliabilitas dalam penelitian ini dengan melakukan teknik wawancara 

semi terstruktur sebagai sumber data. Untuk mendukung reliabilitas data, transkrip 

wawancara akan dilampirkan di dalam laporan penelitian.  

3.5 Tahap Analisis Data 

 Menurut Creswell (2014) peroses penelitian kualitatif yaitu membuat 

pertanyaan penelitian dan prosedur yang bersifat masih sementara.  Berikut adalah 

langkah - langkah dalam analisis data dalam penelitian ini.  
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1. Mempersiapkan dan mengolah data yang akan dianalisis.  

 Pada penelitian ini data yang disiapkan dan dioalah adalah pertanyaan 

 wawancara dan hasil transkrip wawancara.  

2. Mengklarifikasi dan menganalisis data dengan detail.  

 Pada penelitian ini data diklarifikasi dan dianalisis mengenai komitmen 

 organisasi dari komitmen berkelanjutan anggota kelompok usaha Biru 

 Daun. 

3. Mendeskripsikan hasil laporan kedalam narasi  

 Pada penelitian ini bentuk narasi dilakukan dengan mendeskripsikan hasil 

 komitmen organisasional berdasarkan komitmen berkelanjutan dari seluruh 

 informan dan narasumber. 

4. Menginterprestasi data 

 Data yang diperoleh dalam penelitian ini yang berupa narasi kemudian akan 

 dijadikan bahan evaluasi bagi kelompok usaha untuk mengetahui komitmen 

 organisasi anggota dari komitmen berkelanjutan.  

 

 

 

 

 

 

 


