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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif. Menurut Bachri 

(2010), metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang ditujukan 

untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, 

sikap, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. 

3.2 Sumber Data 

 Menurut Bungin (2013:129), sumber data dalam suatu penelitian dibedakan 

menjadi dua hal, yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data 

primer merupakan data yang diambil langsung dari sumber data utama tanpa 

melalui perantara. Data primer dari penelitian ini adalah internal anggota PT. 

Sekawan Abadi.  

3.3 Subjek dan Objek Penelitian 

Menurut Spradley dalam Sugiyono (2017:215), dalam penelitian kualitatif 

penggunakan istilah “social situation” yang terdiri dari tiga hal, yaitu: tempat 

(place), pelaku (actors) dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis. 

Situasi sosial tersebut dinyatakan sebagai subjek penelitian kualitatif. Subjek dari 

penelitian ini adalah empat orang narasumber, yaitu: manajemen perusahaan 

Sekawan Abadi. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah kinerja perusahaan. 

Peneliti memilih keempat narasumber tersebut dikarenakan manajemen perusahaan 



15 
 

PT. Sekawan Abadi mengerti dengan baik permasalahan yang akan diteliti yaitu 

peran keterampilan dalam kinerja manajemen perusahaan PT. Sekawan Abadi. 

3.4 Kriteria Pemilihan Narasumber 

Narasumber pada penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive 

sampling. Menurut Sugiyono (2017:218), purposive sampling merupakan teknik 

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Peneliti memilih 

teknik purposive sampling dikarenakan tidak semua orang mengerti tentang 

masalah yang akan diteliti. Berikut ini merupakan kriteria pemilihan narasumber 

yang ditentukan oleh peneliti: 

 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Menurut (Sugiyono, 2017:225), terdapat 3 macam teknik pengumpulan data 

untuk penelitian kualitatif, yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. 

3.5.1 Wawancara 

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

semi terstruktur dimana peneliti telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan 

yang akan digunakan pada saat wawancara dan dapat melakukan improvisasi bila 

 Narasumber Kriteria 

1 4 orang manajemen 

perusahaan PT. Sekawan 

Abadi 

- Telah bergabung di perusahaan 

PT. Sekawan Abadi selama lebih 

dari 2 tahun. 

 

Tabel 3.1 Kriteria Pemilihan Narasumber 

Sumber : Data diolah 
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diperlukan. Menurut Sugiyono (2017:231), wawancara merupakan pertemuan 

antara 2 orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga 

dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. 

3.6 Keabsahan Data 

Pada penelitan ini menggunakan metode membercheck untuk mengecek 

keabsahan datanya. Menurut Sugiyono (2017:276), membercheck merupakan suatu 

proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Temuan atau 

data dinyatakan valid apabila data tersebut disepakati oleh pemberi data. 

3.7 Metode Analisis Data 

 Menurut Sugiyono (2017:247), terdapat 3 tahapan dalam proses analisis 

data, yaitu: 

 

a. Data Reduction 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, berfokus 

pada hal yang penting dan mencari tema dan polanya sehingga data yang telah 

diperoleh akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data dan mencarinya bila diperlukan. 

b. Data Display 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan 

data. Menurut Sugiyono (2017:249), dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart 

dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2017:249), 

dengan mendisplaykan atau menyajikan data, maka akan memudahkan untuk 
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memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang 

telah dipahami tersebut. 

c. Conclusion Drawing / Verification 

Langkah selanjutnya dalam proses analisis data adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Menurut Sugiyono (2017:253), kesimpulan dalam 

penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. 

Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih 

remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas yang dapat berupa 

hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


