
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif deskriptif. 

Menurut Sugiyono (2016:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 

digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah 

sebagai instrumen kunci. 

 

3.2 Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini dapat disebut sebagai informan atau narasumber, 

sedangkan objek dari penelitian ini adalah Cerah Jaya Abadi (CJA). Narasumber 

merupakan individu pada latar penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi 

yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Ada tiga narasumber dalam 

penelitian ini, yaitu anggota CJA, pelanggan CJA, dan karyawan CJA. Untuk 

menentukan narasumber pada penelitian ini, teknik yang digunakan, adalah purposive 

sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan 

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016:218). Narasumber merupakan pihak yang 

paling tahu atau paling berkualitas untuk dijadikan sampel.  

Berikut adalah alasan dan kriteria yang diambil peneliti untuk menentukan 

subjek penelitiannya: 



 

 

1. Anggota Cerah Jaya Abadi 

Anggota CJA berjumlah empat orang termasuk peneliti. Anggota CJA yang 

dipilih sebagai narasumber adalah anggota yang bertanggungjawab dalam bidang 

produksi dan operasional. 

2. Pelanggan Cerah Jaya Abadi 

Pelanggan yang dipilih sebagai subjek penelitian adalah pelanggan CJA 

yang telah melakukan pembelian sebanyak minimal tiga kali dalam jangka waktu 

satu bulan dengan minimal pembelian 4 packs per bulan dan berdomisili di 

Surabaya Barat. Angka tiga dipilih berdasarkan asumsi bahwa pelanggan 

menunjukkan kesenangannya terhadap produk CJA ketika produk CJA dibeli 

secara rutin. 

3. Karyawan Cerah Jaya Abadi 

Seluruh karyawan CJA dijadikan sampel karena selain karyawan CJA saat 

ini berjumlah dua orang, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang dinilai 

dalam BSC juga membahas tentang kinerja karyawan. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data  

Menurut Sugiyono (2016:224), teknik pengumpulan data merupakan langkah 

paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah 



mendapatkan data. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan 

metode pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.  

3.3.1 Wawancara 

Menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2016:232) wawancara merupakan 

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga 

dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini, 

wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi 

terstruktur bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana 

narasumber diminta pendapat dan idenya. 

3.3.2 Dokumentasi 

 Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dan tersaji dalam 

bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen 

membuat hasil dari wawancara atau observasi akan lebih dipercaya atau kredibel 

(Sugiyono, 2016:240). Dalam penelitian yang dilakukan, sumber dokumentasi 

diperoleh dari data-data CJA yang berupa laporan keuangan dan transkrip data 

pegawai. Bukti dokumentasi lainnya diperoleh dari hasil wawancara yang terbagi 

dalam rekaman wawancara dan transkrip hasil wawancara. Berdasarkan empat 

perspektif dalam Balanced Scorecard yang akan diteliti, tiap perspektifnya memiliki 

metode yang berbeda dalam pengumpulan datanya seperti pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1: Subjek Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data 

No Perspektif Balanced Scorecard Teknik Pengumpulan Data 

1. Perspektif keuangan Dokumentasi 



2. Perspektif pelanggan Wawancara dan dokumentasi 

3. Perspektif bisnis internal Wawancara dan dokumentasi 

4. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan Wawancara 

Sumber: Data diolah, 2016 

 

3.4 Validitas dan Reliabilitas 

 Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada proyek 

penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan kata lain, data yang 

valid adalah data “yang tidak berbeda” antara data yang dilaporkan peneliti dengan 

data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian (Sugiyono, 2016:267). Dalam 

penelitian kualitatif, kriteria utama terhadap data adalah valid, reliabel, dan obyektif. 

Sehingga data harus dicek keabsahannya.  

Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah membercheck. 

Menurut Sugiyono (2016:268), membercheck adalah proses pengecekan data yang 

diperoleh peneliti kepada pemberi data yang bertujuan untuk mengetahui bahwa apa 

yang diperoleh peneliti sesuai dengan apa yang didapat dari pemberi data. Apabila data 

yang ditemukan oleh peneliti dengan berbagai penafsirannya disepakati oleh pemberi 

data, maka data tersebut valid dan semakin kredibel. Pelaksanaan membercheck dapat 

dilakukan setelah satu periode pengumpulan data selesai dengan cara datang ke 

pemberi data atau forum diskusi kelompok. Data tersebut bisa ditambah, dikurangi, 

disepakati, atau ditolak oleh pemberi data. Setelah disepakati, pemberi data akan 



menandatangani data yang telah disepakati bersama agar lebih otentik dan sebagai 

bukti bahwa peneliti telah melakukan membercheck. 

 Reliabilitas atau depenability berkenaan dengan derajat konsistensi dan 

stabilitas data atau temuan. Dalam penelitian kualitatif, uji reliabilitas dilakukan 

dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Caranya dilakukan 

oleh auditor yang independen, atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan 

aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian (Sugiyono, 2016:277). 

 

3.5 Metode Analisis Data 

Dalam konteks penelitian, analisis data dapat dimaknai sebagai kegiatan 

membahas dan memahami data guna menemukan makna, tafsiran dan kesimpulan 

tertentu dari keseluruhan data dalam penelitian (Ibrahim, 2015:103). Penelitian yang 

dilakukan akan terjadi pada bulan Agustus hingga akhir Oktober 2016. Menurut Miles 

dan Hubberman dalam Sugiyono (2014:402; Afrizal, 2015:178; dan Creswell, 

2010:276-284) terdapat beberapa metode analisis data yang terbagi dalam 4 bagian 

besar, yaitu: 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah sebuah proses yang dilakukan oleh peneliti untuk 

memperoleh data yang diperlukan dalam proses penelitiannya. Adapun data yang 

diperoleh dapat diambil dari hasil wawancara, dokumentasi, maupun instrumen lain 

yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian. 

2. Reduksi Data 



Proses reduksi ini diperlukan sebagai suatu cara untuk menghilangkan data 

yang tidak diperlukan oleh peneliti, sehingga penelitian yang dilakukan dapat 

mencapai tujuan yang diharapkan oleh peneliti. 

a. Diawali dengan mempersiapkan seluruh data yang didapat dari hasil 

wawancara untuk dianalisis dan dikaji dengan cara membuat transkrip atau 

mengetik ulang hasil rekaman wawancara. 

b. Peneliti membaca keseluruhan data yang telah terkumpul berupa transkripsi 

tersebut untuk membangun general sense atas data / informasi yang diperoleh 

dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. 

c. Melakukan penyederhanaan data agar data mudah dipahami dan mudah 

disajikan, sehingga juga memudahkan penarikan kesimpulan akhir.  

 Proses pengelompokan / penyusunan data kedalam jenis-jenis yang berbeda 

tergantung pada sumber informasi. 

 Pengecekan data melalui membercheck. 

Data akan benar-benar dipilih sesuai kebutuhan dan kesesuaian dengan 

penelitian. Kemudian dilakukan proses penginterpretasian dengan cara 

merangkum data dan menuliskan intisari data dengan makna yang sama namun 

disusun secara sistematis sesuai dengan topik yang diteliti dan teori yang 

digunakan dalam penelitian. 

d. Tahap kodifikasi / pengkodingan data (coding); yaitu peneliti memberikan label 

/ penamaan terhadap hasil penelitian, yang akan menghasilkan tema / klasifikasi 

dari hasil penelitian. Peneliti akan dapat menganalisis secara lebih detail dengan 



mengklasifikasikan data ke dalam kode-kode (coding) ini. Koding dilakukan 

dengan cara memberi label / penamaan pada kategori-kategori dengan istilah / 

kode khusus, dengan mengikuti himbauan dari proses IDIC, yaitu: 

 Sumber data adalah coding pada tabel jawaban hasil wawancara dengan 

informan terpilih. 

 Kode dibuat berdasarkan inisial informan, nomor urut pertanyaan, dan 

nomor urut halaman lampiran wawancara. 

 Contoh pengkodean adalah GO-AC1-22, artinya: 

GO= Inisial nama informan. 

AC= Jenis informan AC (AC adalah Anggota CJA) yang terdapat pada 

halaman lampiran 1. 

 22 = Nomor urut jawaban informan dari pertanyaan yang dimaksud. 

e.  Peneliti menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan unit (subjek 

informan dan objek) yang akan dianalisis secara detail dan mendalam. 

3. Penyajian Data 

Penyajian data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini berupa teks 

naratif, baik uraian singkat, bagan, dan tabel agar mudah dipahami. 

4. Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan yang ditarik ini harus bisa menjawab rumusan masalah yang 

sudah ditetapkan oleh peneliti pada awal penelitian. Diawali dengan interpretasi 

peneliti atas temuan dari wawancara, hingga dapat menarik kesimpulan. Penarikan 

kesimpulan akhir akan dilakukan saat peneliti dapat menilai hasil kinerja CJA 



dengan metode Balanced Scorecard. Penarikan kesimpulan hanya akan dikatakan 

kredibel apabila kesimpulan didukung dengan bukti-bukti yang kuat dan dapat 

berlanjut ke tahap penerapan hasil penelitian. 


