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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. 

Pendekatan kualitatif adalah  prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati 

(Moleong, 2012). Peneliti menggunakan metode penelitian secara kualitatif karena 

dengan melakukan penelitian secara kualitatif, peneliti dapat menggali info yang 

lebih dalam dan berkualitas mengenai informasi yang akan dibahas. Penelitian 

kualitatif lebih terfokus pada mencari dan memperoleh informasi mendalam daripada 

luas dan banyaknya informasi (Mulyadi, 2011) 

3.2. Subjek Penelitian 

 Subjek dari penelitian ini merupakan seorang karyawan yang bekerja dalam 

stan Pick a Chick, 3 orang anggota Pick a Chick yang juga merupakan pendiri dari 

Pick a Chick, dan 2 orang pemilik usaha food and beverage senior yang telah cukup 

lama berkecimpung dalam usaha makanan. Teknik yang akan digunakan untuk 

menentukan sample yang akan diteliti adalah Purposive Sampling. Purposive 

Sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 

2012:96). Peneliti memberi kriteria tertentu mengenai persyaratan sebagai informan 

dalam penelitian ini agar informasi yang didapatkan lebih terfokus, mendalam, dan 
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relevan terhadap penelitian. Informasi lebih lanjut mengenai informan penelitian ini 

dapat dilihat pada Tabel 3.1 

Tabel 3.1. Daftar kriteria dan tujuan Informan penelitian 

Informan Kriteria Tujuan 

Karyawan Pick a 

Chick 

- Berstatus sebagai karyawan yang 

bekerja untuk Pick a Chick 

- Berkontribusi dalam kegiatan Pick a 

Chick 

- Mencari tau mengenai 

kondisi motivasi karyawan 

untuk menemukan cara untuk 

mengetahui pengaruh 

motivasi terebut 

Anggota Pick a 

Chick 

- Telah menjadi anggota Pick a Chick 

selama lebih dari 1 tahun 

- Pendiri dari usaha Pick a Chick 

- Mencari tau mengenai 

kondisi motivasi anggota 

Pick a Chick mengatahui 

kondisi motivasi terebut 

Pembisnis Food 

and Beverage 

Senior 

- Memiliki bisnis dalam bidang Food 

and Beverage 

- Memiliki pengalaman mengelola 

karyawan dalam bisnis makanan 

- Telah mengelola bisnis Food and 

Beverage selama 2 tahun 

- Mengetahui bagaimana cara 

seorang pembisnis senior 

yang juga bergerak dalam 

bidang food and beverage 

mempertahankan motivasi 

karyawannya. 

Sumber: Data diolah 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan untuk  mendukung penelitian yang 

dilakukan dengan pendekatan kualitatif ini, peneliti menggunakan metode 

pengumpulan dengan wawancara 

3.3.1. Wawancara 

 Wawancara adalah seni bersosialisasi, pertemuan minimal 2 orang yang 

didasari oleh ketersediaan dan dalam pengaturan alamiah dimana arah pembicaraan 

menuju kepada arah yang sudah ditetapkan dengan mengedepankan kepercayaan 

sebagai landasan utama dalam proses memahami (Herdiansyah, 2013:31). 

Wawancara akan dilakukan secara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur 

dilaksanakan secara bebas, tetapi kebebasan ini tetap tidak terlepas dari pokok 
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permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan 

sebelumnya oleh pewawancara (Sugiyono, 2014). Wawancara dilakukan sedemikian 

rupa agar informan yang akan diwawancara dapat lebih mudah mengeluarkan 

informasi yang ingin ia sampaikan sehingga informasi yang akan diolah menjadi 

lebih dalam dan berkualitas. Menurut Sangadji dan Sopiah (2013), wawancara adalah 

teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara 

lisan terhadap subjek penelitian. Teknik wawancara dilakukan apabila peneliti 

membutukan komunikasi secara langsung kepada narasumber. Penelitian ini 

membutuhkan informasi mengenai pengaruh motivasi intrinsik dan ekstrinsik 

terhadap kinerja karyawan 

3.4. Validitas dan Reliabilitas  

 Menurut Alwasilah (2011:125) validasi adalah kebenaran dari segala bentuk 

laporan seperti deskripsi, kesimpulan, hipotesa, penjelasan dan lain sebagainya. 

Menurut Sugiyono (2011:277) uji reliabilitas dalam pendekatan kualitatif dikenal 

dengan istilah pengujian dependability. Guna melakukan pengujian dependability, 

diperlukan auditor yang independen atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan 

aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. Auditor dalam penelitian ini adalah 

dosen pembimbing EP (Entrepreneurial Project) semester 6, dan semester 7. Peneliti 

akan menggunakan teknik triangulasi untuk memastikan validitas informasi dan data 

yang diperoleh. Sugiyono (2011:274) menjelaskan bahwa triangulasi sumber adalah 

suatu jenis triangulasi yang digunakan untuk menguji kredibilitas data melalui 
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pengecekan data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi sumber 

dalam penelitian ini akan diperoleh dari beberapa narasumber, yang terdiri dari 

anggota Pick a Chick, karyawan Pick a Chick, dan pembisnis senior dalam bidang 

food and beverage. 

3.5. Analisis Data  

 Sugiyono (2014:404) mengatakan bahwa terdapat langkah – langkah yang 

digunakan untuk menganalisis data menurut yaitu :  

1. Data Collection (Pengumpulan Data) adalah proses pengumpulan data melalui 

kegiatan wawancara.  

2. Data Reduction (Reduksi Data), yaitu proses pemilihan data yang telah 

diperoleh dengan tidak menggunakan data yang tidak perlu dan fokus pada 

hal – hal pokok yang menyangkut permasalahan utama sehingga data-data 

yang digunakan relevan dengan penelitian. 

3. Data Display (Penyajian Data), yaitu proses penyajian data dengan bentuk 

narasi.  

Berdasarkan langkah – langkah yang sudah dijelaskan di atas, maka setiap 

tahap akan dilakukan guna mendapat validasi data yang sudah diperoleh dari berbagai 

sumber melalui proses wawancara. 

 


