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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Jenis Penelitian 

 Peneliti akan menggunakan metode penelitian secara kualitatif karena 

menurut Sugiyono (2015:14) metode kualitatif merupakan metode penelitian yang 

berlandaskan filsafat postpositivisme dengan arti memandang realitas sosial 

sebagai sesuatu yang utuh, kompleks, dinamis, penuh makna dan hubungan gejala 

bersifat interaktif, digunakan untuk kondisi objek yang alamiah (lawan dari 

eksperimen) dan peneliti sebagai instrument kunci. Analisis data akan bersifat 

induktif yang berarti data penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan 

dilapangan kemudian dikontruksi menjadi hipotesis atau teori. Hasil penelitian 

kualitatif akan lebih mendalam sehingga menekankan makna dari pada 

generalisasi. Peneliti akan mampu menemukan hasil yang lebih dalam karena 

instrument kunci itu sendiri mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan 

mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. 

3.2  Subyek dan Obyek Penelitian 

3.2.1 Subyek Penelitian 

 Dalam penelitian ini, Subyek penelitian adalah informan. Sugiyono 

(2015:176) mengatakan bahwa sumber data / informan dalam penelitian kualitatif 

bersifat sementara, dalam proses penentuan sample tidak mampu ditentukan 

sebelumnya. Jadi, penentuan sample dalam penelitian ini akan dilakukan saat 

peneliti memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. Peneliti akan 
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memilih orang tertentu terlebih dahulu yang dipertimbangkan  akan memberikan 

data-data yang diperlukan, selanjutnya berdasarkan data atau informasi yang 

diperoleh dari sample sebelumnya itu, peneliti mampu menentukan sample lain 

yang dipertimbangkan akan memberikan data yang lebih lengkap. Oleh karena itu 

Peneliti akan menentukan terlebih dahulu siapa-siapa yang kemungkinan akan 

digunakan sebagai sumber data sebagai langkah awal penelitian. Peneliti 

menentukan subyek penelitian dengan cara Purposive Sampling. Purposive 

Sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu 

(Sugiyono, 2012:96). Dalam penelitian ini, Peneliti akan menganalisis tentang 

motivasi kerja dalam sebuah perusahaan yang akan berimbas kepada kinerja 

karyawan perusahaan tersebut, sehingga subjek yang ditentukan secara bertujuan 

adalah pemilik usaha, karyawan perusahaan terkait, dan juga praktisi motivasi 

sekaligus pemilik usaha. Kriteria pemilihan informan akan dijelaskan di tabel 3.1. 

Tabel 3.1  Kriteria Calon Informan 

Informan Kriteria Tujuan 

Pemilik Usaha 1. Memiliki jenis usaha 

dalam lingkup UMKM 

2. Usaha tersebut memiliki 

minimal 3 orang tenaga 

kerja, dengan tingkat 

tenaga kerja minimal  ada 

seorang supervisor 

3. Usaha telah berjalan 

minimal 4 semester 

4. Memiliki aset perusahaan 

1. Dibuat agar peneliti 

mampu mendapatkan 

informan yang memiliki 

pengalaman melatih, 

mendidik dan juga 

memberikan dorongan 

kepada tenaga kerja. 

2. Perusahaan yang dipilih 

memiliki kriteria yang 

cukup untuk 
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minimal Rp. 15.000.000 

dan memiliki omzet tiap 

periode minimal Rp 

100.000.000 

menentukan informan 

yang memberikan 

informasi kredibel 

tentang motivasi di 

perusahaan dan efeknya 

terhadap kinerja 

karyawan. 

Karyawan perusahaan 

terkait 

1. Karyawan yang sudah 

berkerja dalam perusahaan 

UMKM terkait dengan 

pemilik usaha yang telah 

menjadi subjek penelitian 

minimal 1 tahun. 

2. Menjabat kedudukan 

minimal supervisor 

perusahaan. 

1.  Dibuat agar karyawan 

yang akan menjadi 

informan mampu 

memberikan referensi 

lebih karena memiliki 

pengalaman kerja yang 

cukup lama dan 

kedudukan yang lebih 

tinggi. 

Praktisi 1. Memiliki usaha yang 

sudah berjalan minimal 5 

tahun dan telah menjadi 

penasehat atau trainer di 1 

perusahaan 

2. Mendalami aspek motivasi 

dan juga kinerja karyawan. 

1.  Memiliki referensi yang 

cukup mendalam dan 

dapat memberikan 

informasi yang membantu 

terkait dengan penelitian 

Sumber: Data diolah, 2016 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

Wawancara. Menurut Herdiansyah (2013:31) wawancara adalah seni 
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bersosialisasi, pertemuan minimal 2 orang, atas dasar ketersediaan dan dalam 

setting alamiah dimana arah pembicaraan menuju kepada arah yang sudah 

ditetapkan dengan mengedepankan trust sebagai landasan utama dalam proses 

memahami. Dengan demikian, wawancara dapat menjadi alat dan juga dapat 

sekaligus menjadi objek. Dalam penelitian ini, wawancara akan dilakukan secara 

semi terstuktur sehingga peneliti mampu bertemu langsung dengan narasumber 

untuk mendapatkan informasi dan data dengan lebih dalam. Tujuan dari 

wawancara ini adalah peneliti mampu memperoleh informasi dan data lebih luas 

dan terbuka, Peneliti dapat memperoleh hasil informasi yang rinci karena 

narasumber bertatapan langsung saat proses wawancara berlangsung. 

3.4 Keabsahan 

3.4.1 Validitas 

 Herdiansyah (2012:190) menyebutkan bahwa validitas adalah kesesuaian 

alat ukur dengan sesuatu yang hendak diukur, sehingga hasil ukur yang didapat 

akan mewakili dimensi ukuran yang sebenarnya dan dapat dipertanggung 

jawabkan. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik triangulasi 

untuk menentukan validitas informasi dan data yang diperoleh. Teknik triangulasi 

yang digunakan oleh peneliti adalah triangulasi sumber. Menurut Sugiyono (2013: 

440) triangulasi sumber adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memeriksa data yang telah diperoleh dari beberapa sumber agar memiliki 

tingkat validasi yang tinggi. 
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4.4.2 Reliabilitas 

Herdiansyah (2012:188) menyatakan bahwa reliabilitas penelitian 

ditunjukkan dari adanya kesesuaian data yang didapat dari sumber informan 

dengan keadaan yang sebenarnya. Pengukuran yang dilakukan dalam penelitian 

ini akan diberikan bukti melalui hasil wawancara yang telah direkam dan ditulis 

ulang dalam bentuk transkrip percakapan peneliti dengan narasumber. Bukti-bukti 

dokumentasi akan dilampirkan dibagian lampiran untuk menjadi bukti hasil 

wawancara. 

	  
4.5 Metode Analisis Data 

Langkah-langkah dan metode analisis data yang akan dilakukan berpacu 

kepada penelitian tindakan posisi instrumen pada tindakan level 3 menurut 

Sugiyono (2015:194), dimana penelitian tindakan level 3 adalah penelitian 

tindakan dimana peneliti melakukan penelitian untuk menemukan masalah, 

potensi, kondisi awal yang diteliti, dan selanjutnya peneliti mengembangkan 

tindakan yang telah ada untuk memecahkan masalah atau untuk meningkatkan 

perbaikan kerja atau dilanjutkan untuk mengembangkan ilmu tindakan. Adapun 

langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis masalah atau potensi yang ada disekitar. 

2. Penilaian terhadap masalah atau potensi dilanjutkan dengan merumuskan 

rumusan masalah yang ada sebagai pertimbangan tujuan penelitian. 

3. Mencari dan mempelajari penelitian terdahulu dan beberapa data sekunder 

seperti buku untuk menjadi referensi penelitian. 
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4. Membuat kriteria sekaligus menentukan subjek penelitian. 

5. Mempersiapkan daftar pertanyaan yang akan diberikan kepada narasumber 

sebagai bagian dari wawancara guna mengumpulkan informasi dan data untuk 

penelitian. 

6. Menemui langsung informan yang sudah ditentukan dan melakukan 

wawancara secara langsung sekaligus merekam hasil wawancara. 

7. Mengumpulkan seluruh informasi dan data yang didapat dari narasumber 

sekaligus melakukan reduksi data. 

8. Melakukan penyusunan informasi dan data. 

9. Menguji validitas dan realibilitas informasi dan data. 

10. Menganalisis informasi dan data yang diperoleh dengan teori motivasi kerja 

dan juga beberapa jurnal penelitian terdahulu. 

11. Informasi dan data yang diperoleh akan menjadi acuan untuk menarik 

kesimpulan penelitian. 

12. Menarik kesimpulan dari hasil analisis informasi dan data serta memberikan 

saran. 

 

 

 

 


