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BAB IV  

METODE PENELITIAN  

  

4.1  Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian yang dipilih untuk penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif, dimana penelitian ini merupakan penelitian ilmiah yang bertujuan untuk 

memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan 

mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti 

dengan fenomena yang diteliti (Herdiansyah, 2012). 

Data yang dikumpulkan dari penelitian kualitatif deskriptif mengambil bentuk 

kata-kata dan perbuatan untuk dikuantifikasikan data kualitatif yang diperoleh 

dengan memeriksa, mengusut, menelaah dan mempelajari secara cermat serta 

menginformasikan hipotesis sehingga diperoleh sesuatu seperti mencapai 

kebenaran dan memperoleh jawaban atas masalah ataupun pengembangan ilmu 

pengetahuan (Siregar, 2013). 

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yang berarti suatu penelitian yang 

mendeskripsikan fenomena atau peristiwa yang sesuai dengan fakta. Data yang 

terdapat dalam penelitian kualitatif disajikan dalam bentuk deskriptif yang berupa 

rekaman, wawancara dan foto tentang objek penelitian yang dilaporkan yang 

sesuai dengan keadaan sebenarnya (Yusuf, 2014).  

Dalam penelitian kali ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis 

penelitian deskriptif kualitatif. “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 
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bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain; secara 

holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata – kata dan bahasa, pada 

suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 

alamiah” (Moleong, 2012) 

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Menurut Yin (2014:18) studi 

kasus adalah suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena-fenomena di dalam 

kontek kehidaupan nyata bilamana batas-batas antara fenomena dan koneksi tak 

tampak dengan tegas dan dimana multisumber bukti dimanfaatkan.  

4.2 Tempat dan Waktu Penelitian  

4.2.1 Tempat Penelitian  

 Dikarenakan CV. K  berlokasi di Pasuruan, dan beberapa informan berlokasi 

di Surabaya, oleh karena itu area penelitian ini akan dilakukan di Pasuruan dan 

Surabaya. Adapun teknik wawancara yang dilakukan adalah dengan mendatangi 

responden secara langsung.  

4.2.2 Waktu Penelitian  

 Waktu penelitian ini akan dilakukan dalam periode pengamatan selama 3 bulan, 

yang dimulai dari bulan November 2016 sampai Januari 2017.  

4.3 Metode Pemilihan Informan 

Adapun metode pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah purposive sampling. Menurut Sugiyono (2012) Purposive Sampling 

merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan 
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tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu 

tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa, sehingga 

memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.    

Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan metode purposive 

sampling. Peneliti memilih metode ini karena dalam meneliti Family Governance 

dibutuhkan orang-orang yang benar-benar mengerti mengenai kondisi perusahaan, 

sehingga orang-orang yang dipilih berdasarkan berbagai pertimbangan. Informan 

yang dipilih adalah Founder perusahaan (Bapak dan Ibu  MT), Generasi Kedua (DP 

dan KQ),  Manajer Perusahaan (CB), dan Informan Ahli (Generasi kedua yang telah 

menerapkan Good Corporate Governance). Kelima informan ini yang diharapkan 

membantu peneliti dalam merumuskan Family Governance  dalam perusahaan.   

4.4 Sumber  Data  

4.4.1 Data Primer  

 Peneliti menggunakan hasil wawancara terhadap informan yang telah dipilih 

oleh peneliti sebagai data primer.  

4.4.2 Data Sekunder  

 Data sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah struktur organisasi, dan 

genogram dalam perusahaan CV. K. 
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4.5 Metode Pengumpulan Data  

4.5.1 Wawancara  

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang 

yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan 

pertanyaan - pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu (Mulyana, 2010).  

Sedangkan menurut Bungin (2011:111) wawancara adalah proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka 

antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa 

menggunakan pedoman wawancara.   

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur, yakni wawancara 

yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan – pertanyaan yang telah disiapkan 

sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti dan wawancara tidak terstuktur, yakni 

wawancara yang dilakukan apabila ada jawaban berkembang diluar pertanyaan - 

pertanyaan tersturktur namun tidak terlepas dari permasalah penelitian dengan pihak 

- pihak terkait dengan pembahasan penelitian secara langsung, atau via e-mail dan 

mobile apabila hasil wawancara dianggap kurang lengkap.  

4.5.2 Observasi  

Menurut Bungin (2011:118) observasi adalah pengamatan atas kegiatan 

keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu 

utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. 
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Dalam kata lain observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan 

pancaindranya untuk melakukan pengamatan. 

Lewat Observasi, peneliti akan melihat sendiri pemahaman yang tidak 

terucapkan, bagaimana teori digunakan, dan sudut pandang responden  yang mungkin 

tidak didapat lewat wawancara (Supriadi, 2011). Observasi dilakukan penulis dengan 

pengamatan langsung di lokasi perusahaan, observasi dilakukan untuk memperkuat 

hasil wawancara sebelumnya apakah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.   

 Adapun langkah-langkah dalam observasi adalah :  

1. Pengamatan digunakan dalam penelitian dan telah direncanakan secara serius  

2. Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang ditetapkan  

3. Pengamatan dicatat secara sistematik dan dihubungkan dengan proporsi umum 

dan bukan dipaparkan sebagai suatu yang hanya menarik perhatian.  

4. Pengamatan dapat dicek dan dikontrol mengenai keabsahannya  

4.5.3 Dokumentasi  

 Menurut Hediansah (2010:143) studi dokumentasi adalah salah satu metode 

pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumendokumen 

yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Studi dokumen 

terdiri atas dua bentuk, yaitu dokumen pribadi dan dokumen resmi. Adapun 

dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi seperti, 

dokumen internal perusahaan dan dokumen eksternal perusahaan.  
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4.6   Uji Validitas dan Reliabilitas  

Reliabilitas dalam penelitian kualitatif diartikan kepada tingkat kesesuaian antara 

data/uraian yang dikemukakan oleh subjek dengan kondisi yang sebenarnya. 

Seberapa jauhkah kesesuaian antara data yang dikemukakan oleh subjek dengan 

situasi konkret yang ditemukan di lapangan. Pada penelitian ini akan dilakukan teknik 

re-checking/cek ulang, dimana prosedur cek ulang merupakan teknik yang efektif 

dalam melihat reliabilitas data temuan. Dalam prosedur cek ulang, terdapat istilah 

verifikasi yaitu melakukan pengecekan apakah data yang diungkapkan oleh 

narasumber atau subjek penelitian sesuai dengan situasi konkret yang ditemukan di 

lapangan (Herdiansyah, 2012).  

Validitas dalam penelitian kualitatif menunjukkan sejauh mana tingkat 

interpretasi dan konsep-konsep yang diperoleh memiliki makna yang sesuai antara 

peneliti dan partisipan. Pengujian validitas dan reliabilitas data dalam penelitian ini 

dilakukan dengan melakukan uji kredibilitas yang merupakan uji kepercayaan terhadap 

data hasil penelitian. Teknik-teknik yang dilakukan dalam uji kredibilitas ini antara lain: 

1. Peningkatan ketekunan dalam penelitian  

Peneliti melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan salah atau 

benar. Peneliti juga dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis.  
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2. Triangulasi Sumber Data  

Dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh dengan membandingkan keadaan dan perspektif seseorang 

dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain. Hasil dari perbandingan yang 

diaharapkan berupa kesamaan atau alasan-alasan terjadinya perbedaan. Triangulasi 

sumber data juga memberi kesempatan untuk dilakukannya hal-hal sebagai berikut: 

(1) penilaian hasil penelitian dilakukan oleh responden, (2) mengoreksi kekeliruan oleh 

sumber data, (3) menyediakan tambahan informasi secara sukarela, (4) memasukkan 

informan dalam kancah penelitian, menciptakan kesempatan untuk mengikhtisarkan 

sebagai langkah awal analisis data, (5) menilai kecukupan menyeluruh data yang 

dikumpulkan (Bungin, 2014).  

 

 Gambar 4.1 Triangulasi Sumber 
Sumber : Data Olahan (2016) 
  

 

  

Founder 
CV. K

Generasi 
Kedua

Informan 
Ahli
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3. Triangulasi Teori  

Pendekatan data menggunakan beberapa teori atau perspektif dengan tujuan 

untuk meningkatkan kemungkinan dalam membentuk suatu pengetahuan 

(Wilson, 2014). Triangulasi teori menggunakan faktor-faktor dari beberapa 

perspektif teori yang berbeda untuk memeriksa dimensi yang sama dari suatu 

masalah penelitian (Zahirul dan Tharusha, 2013).  

4.7 Analisis Data  

Menurut Cresswell dalam Sugiyono (2013:347) proses penelitian kualitatif 

akan membuat pertanyaan penelitian dan prosedur yang sifatnya masih sementara, 

data dikumpulkan pada seting partisipan, analisis data deduktif, membuat data 

yang parsial ke dalam tema, dan memberikan interpretasi kepada suatu data.  

  Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian kualitatif  

1. Mempersiapkan dan mengolah data yang akan dianalisis, seperti transkrip 

wawancara, mengetik data dari lapangan, menyusun dan memilah data 

yang didapatkan sesuai dengan jenisnya tergantung dari sumber informasi 

yang didapatkan.  

2. Mengkaslifikasikan dan menganalisis data dengan detail dalam kode-kode 

(coding). Coding adalah suatu proses dalam mengolah materi atau 

informasi ke dalam segmen-segmen tulisan yang terdiri atas beberapa 

tahap, yaitu : (1) mengambil data tulisan atau gambar yang telah didapatkan 

atau dikumpulkan ; (2) mengsegmentasikan data yang telah didapatkan dan 

dikumpulkan tersebut ke dalam katagori-katagori; (3) memberi label kepada 
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data yang telah dikatagorikan tersebut dengan kode khusus dengan 

mengikuti contoh dalam pembuatan kode.  

3. Mendeskripsikan hasil laporan ke dalam narasi atau laporan kualitatif 

dengan pendekatan naratif dalam penyampaian hasil analisis.  

4. Menginterpretasikan data, perbandingan hasil penelitian dengan indormasi 

yang berasal dari teori.  

Berikut gambar diagram alir yang menggambarkan langkah-langkah dalam 

menganalisis data kualitatif:  

  

Gambar 4.2  Analisis data dalam penelitian kualitatif  

Sumber: Data diolah  


