BAB III
METODE PENELITIAN

3.1

Pendekatan dan Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif

studi kasus. Menurut Sugiyono (2012:1) penelitian kualitatif merupakan proses
penelitian yang meneliti kondisi obyek yang alamiah, dimana penulis merupakan
instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis
data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan kepada makna dari
pada generalisasi. Sementara, menurut Herdiansyah (2012:9) bahwa:
Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian ilmiah yang bertujuan
untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan
mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara penulis
dengan fenomena yang diteliti.
Menurut Yin (2015:18) bahwa penelitian studi kasus merupakan inkuiri
empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, dimana
batas-batas antara fenomena dan konteks tidak tampak dengan tegas dan dimana
beberapa sumber bukti dimanfaatkan.
Penggunaan metode kualitatif pada penelitian ini disebabkan karena
penulis ingin mengungkap masalah yang terjadi pada Restoran Goyang Lidah
Tangerang supaya hasil penelitian bisa lebih rinci dan kompleks tentang fenomena
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yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif. Diharapkan dengan penggunaan
metode kualitatif dapat memperoleh hasil yang lebih kompleks. Penelitian ini
digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai penerapan efektivitas
pemberdayaan karyawan untuk meningkatkan motivasi kerja di Restoran Goyang
Lidah Tangerang.

3.2

Kehadiran Penulis
Dalam penelitian kualitatif, kehadiran penulis di lapangan dapat bertindak

sebagai instrumen dan sebagai pengumpul data penelitian. Kehadiran seorang
penulis sangat dibutuhkan untuk mengumpulkan data melalui wawancara,
pengamatan, atau dokumentasi. Kehadiran penulis sebagai instrumen menurut
Moleong (2014:169) mencakup segi responsif, dapat menyesuaikan diri,
menekankan keutuhan, mendasarkan diri atas pengetahuan, memproses, dan
mencari kesempatan untuk mendapatkan respon. Menurut Herdiansyah (2012:22),
salah satu hal yang membedakan penulis kualitatif dengan penulis kuantitatif yaitu
penulis kuantitatif tidak perlu mengenal subyek yang diteliti dengan baik dan
akrab, berbanding terbalik dengan seorang penulis kualitatif.

3.3

Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Restoran Goyang Lidah, Ruko Sentra

Gading Blok SG3 no. 5, Gading Serpong Tangerang pada tahun 2018. Pemilihan
tempat didasarkan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
1.

Merupakan tempat penulis melaksanakan penelitian
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2.

Karyawan yang bersedia untuk melakukan wawancara dengan penulis

3.

Terdapat permasalahan industri yang belum terselesaikan

3.4

Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1.

Data Primer
Data primer menurut Sugiyono (2015:223) data primer adalah sumber data

yang langsung memberikan data kepada penulis. Dalam penelitian ini, data primer
merupakan hasil wawancara dengan satu orang pemilik Restoran Goyang Lidah
Tangerang, satu orang pemilik restoran sejenis, lima orang karyawan Restoran
Goyang Lidah Tangerang serta seseorang yang ahli dalam bidang pemberdayaan
sumber daya manusia.
2.

Data Sekunder
Data sekunder menurut Sugiyono (2015:223) adalah sumber yang tidak

secara langsung memberikan data kepada penulis. Dalam penelitian ini, data
sekunder didapatkan dari literatur.

3.4.1 Subyek Penelitian
Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah satu orang pemilik Restoran
Goyang Lidah Tangerang, satu orang pemilik restoran sejenis, lima orang
karyawan Restoran Goyang Lidah Tangerang serta seseorang yang ahli dalam
bidang pemberdayaan sumber daya manusia.
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3.4.2 Penjaringan Data
Penjaringan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu purposive
sampling. Menurut Sugiyono (2012:85), “Purposive Sampling adalah teknik
penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.” Pada penerapannya, penulis
memilih delapan orang narasumber yaitu satu orang pemilik Restoran Goyang
Lidah Tangerang, satu orang pemilik restoran lain yang sejenis, lima orang
karyawan Restoran Goyang Lidah Tangerang dan satu orang ahli dengan
pertimbangan

bahwa

dari

segi

pemilihan

narasumber,

penulis

ingin

membandingkan pendapat dari sisi pemilik restoran terkait, pemilik restoran lain
yang sejenis, dari sisi karyawan juga dari sisi ahli.

3.5

Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam

sebuah penelitian karena tujuan utama dari sebuah penelitian yaitu pengumpulan
data. Metode data yang digunakan dalam penelitian ini menurut Sugiarto
(2017:88) yaitu:
1.

Observasi
Menurut Sugiarto (2017:88), observasi adalah teknik pengumpulan data

dengan cara mengamati secara sistematik unsur-unsur yang tampak dalam suatu
objek penelitian. Hal yang diteliti dalam observasi ini adalah melihat motivasi
kerja yang dimiliki karyawan Restoran Goyang Lidah Tangerang dalam
melakukan pekerjaannya sehari-hari.
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2.

Wawancara
Menurut Sugiarto (2017:88), wawancara merupakan teknik pengumpulan

data dengan cara menanyakan sesuatu kepada narasumber dengan bercakap-cakap
secara tatap muka. Penelitian ini menggunakan jenis wawancara semi-terstruktur,
yaitu memberi peluang kepada penulis untuk mengembangkan pertanyaan tetapi
tidak lepas dari konteks penelitian.
3.

Dokumentasi
Dokumentasi menurut Sugiarto (2017:88) yaitu merupakan “teknik

pengumpulan data dengan cara mencari bukti dari sumber nonmanusia terkait
dengan objek yang diteliti.” Berdasarkan pernyataan tersebut, maka metode
dokumentasi di penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data baik
dalam bentuk laporan wawancara maupun foto hasil wawancara.

3.6

Analisis Data
Analisis Data menurut Sugiyono (2014:199) adalah sebagai berikut:
Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden
terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data
berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan
variabel dari seluruh responden, menyajikan data dari setiap variabel yang
diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan
melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.
Menurut Sugiyono (2012:91), teknik analisis data kualitatif meliputi tiga

alur kegiatan sebagai sesuatu yang terjalin saat sebelum, selama, dan sesudah
pengumpulan data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup:
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1.

Reduksi Data
Menurut Sugiarto (2017:15), pada tahap reduksi penulis mereduksi segala

informasi yang diperoleh untuk memfokuskan pada masalah tertentu. Pada
penelitian ini, penulis menyortir data kemudian data yang terpilih akan
dikelompokkan menjadi beberapa kategori yang ditetapkan sebagai fokus
penelitian. Sehingga menurut Sugiarto (2017:15) hasil akhir penelitian kualitatif
adalah data atau informasi yang bermakna.

2.

Penyajian Data
Penyajian data menurut Herdiansyah (2012:176) merupakan kegiatan

terpenting yang kedua dalam penelitian kualitatif. Penyajian data yaitu mengolah
data setengah jadi yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki
alur tema yang jelas ke dalam kategorisasi sesuai tema yang sudah
dikelompokkan dan dikategorikan, lalu dipecah kembali dan menjadi subtema
yang akan diakhiri dengan memberikan kode dari subtema tersebut. Penyajian
data menurut Sugiyono (2012:95) bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat,
bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.

3.

Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan menurut Herdiansyah (2012:178) merupakan tahap

terakhir dalam analisis data kualitatif. Kesimpulan dalam analisis data kualitatif
menjurus kepada jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya
serta mengungkap “apa” dan “bagaimana” dari penelitian tersebut.
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3.7

Pengecekan Keabsahan Temuan
Teknik pengecekan keabsahan temuan pada penelitian ini menggunakan

teknik triangulasi. Menurut Moleong (2012:330) menyatakan bahwa “triangulasi
adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain
di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap
data itu.” Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pemeriksaan
keabsahan data triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan metode.
1.

Teknik Triangulasi Dengan Metode
Teknik triangulasi dengan metode menurut Sugiyono (2012:327) memiliki

dua strategi, yaitu:
a.

Pengecekan

derajat

kepercayaan

menggunakan

observasi

pastisipasif yaitu penemuan hasil penelitian beberapa teknik
pengumpulan data.
b.

Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan
metode yang sama.

Penulis menggunakan teknik triangulasi dengan metode untuk melakukan
pengecekan derajat kepercayaan, yaitu dengan mengecek hasil penelitian dengan
teknik pengumpulan data yang berbeda yaitu dengan wawancara, observasi, dan
dokumentasi sehingga derajat kepercayaan dapat valid.
2.

Teknik Triangulasi Dengan Sumber
Teknik triangulasi dengan sumber menurut Sugiyono (2012:327) yaitu

teknik yang mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik
yang sama. Dengan teknik triangulasi dengan sumber, penulis membandingkan
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hasil wawancara yang diperoleh dari masing-masing narasumber sebagai
pembanding untuk mengecek kebenaran informasi yang didapat.

3.8

Tahapan Penelitian
Tahapan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi

tiga tahap yaitu:
1.

Menentukan masalah penelitian, dalam tahap ini penulis mengadakan studi
pendahuluan.

2.

Pengumpulan data, dalam tahap ini penulis menentukan sumber data, yaitu
literatur. Pada tahap ini, penelitian diakhiri dengan pengumpulan data
menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3.

Analisis dan penyajian data, yaitu menganalisis data dan penarikan suatu
kesimpulan.
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