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BAB III 

METODE PENELITIAN 

	
3.1  Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif guna 

memperoleh hasil penelitian yang diinginkan. Menurut (Sugiyono, 2015), metode 

penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan pada kondisi obyek 

yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperiman) dimana peneliti adalah 

sebagai instrument kunci dan teknik pengumpulan data dilakukan secara 

triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dimana hasil penelitian 

kualitiatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Dalam penelitian 

kualitatif ini nantinya dapat bermanfaat untu mengetahui cara meningkatkan 

kinerja karyawan PT. Surya Pranoesa.  

 

3.2  Objek dan Subjek Penelitian 

	 Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan PT. Surya Pranoesa. 

Menurut Sugiyono (2013), objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau 

nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari. Subjek dalam penelitian ini adalah 

dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang dirasa paham mengenai 

permasalahan dalam penelitian ini. Penentuan subjek dari penelitian ini 

menggunkan purposive sampling yang dimana teknik pengambilan sampel 

sumber data yang didasarkan dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2015).  

Subjek yang menjadi sumber data dalam penelitian ini didasari pada pertimbangan 
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kepahaman pada permasalahan dan tujuan penelitian. Bedasarkan permasalahan 

yang diteliti mengenai kinerja pada karyawan PT. Surya Pranoesa, maka subjek 

dalam penelitian ini dipertimbangkan sesuai dengan kriteria yang dirasa paham 

mengenai masalah di dalamnya yang dapat dilihat dalam tabel 3.1 sebagai berikut.  

Tabel 3.1 Pertimbangan Narasumber Penelitian 

No Narasumber Penelitian Pertimbangan 

1 Pemilik Perusahaan • Menjadi bagian dalam 
perusahaan.  

• Menjadi pengambil 
keputusan tertinggi dalam 
perusahaan. 

2 Karyawan Perusahaan • Bekerja lebih dari 5 tahun 
di dalam perusahaan.  

• Jabatan sebagai project 
administrator 

3 Ahli Sumber Daya Manusia • Memiliki pengalaman di 
bidang sumber daya 
manusia dalam 
perusahaan.  

• Memiliki latar belakang 
pendidikan/ pendidikan 
manajemen sumber daya 
manusia. 

Sumber : Data Diolah Oleh Peneliti, 2017 

 

3.3  Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara semi terstruktur yang dimana jenis wawancara ini termasuk dalam 

kategori in-dept interview dan pelaksanaan wawancara ini lebih bebas 

dibandingkan dengan wawancara terstruktrur (Sugiyono, 2015). Sedangkan	

Menurut Kuncoro (2013) wawancara personal merupakan wawancara antara 

orang, yaitu antara peneliti dengan responden yang diarahkan oleh pewancara 
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demi tujuan memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian. Penelitian ini 

menggunakan metode wawancara semiterstruktur. Dalam tabel 3.2 akan berisi 

mengenai profil dari narasumber penelitian ini yang sesuai dengan tujuan dan 

permasalahan pada penelitian ini.  

Tabel 3.2 Data Narasumber 
No. Nama Jabatan 

1. Hendra Sumarlin Project administrator 

2. Pralebdo baskoro Project administrator 

3. Suryo Poerboko Direktur PT. Surya Pranoesa 

4. Didik Siswantoro Manager HRD PT. Kayo Trans Perak 

Sumber : Data Diolah Oleh Peneliti, 2017 

  Wawancara yang dilakukan kepada pemilik perusahaan PT. Surya 

Pranoesa dalam peneliatian ini akan menjelaskan gambaran informasi langsung 

dari pemilik perusahaan mengenai cara pemilik meningkatkan kinerja 

karyawannya bedasarkan daftar pertanyaan yang dibuat. Wawancara dengan 

karyawan PT. Surya Pranoesa dapat menjelaskan secara langsung pandagan 

karyawan mengenai kebijakan-kebijkan perusahaan apakah memiliki dampak 

langsung terhadap kinerja dalam bekerja di perusahaan dan cara pandang 

karyawan mengenai kinerjanya pada perusaah dengan berdasarkan pada daftar 

pertanyaan yang diberikan. Dan wawancara yang terakhir dengan ahli sumber 

daya manusia dapat memberikan informasi mengenai cara meningkatkan kinerja 

dan teori mengenai cara peningkatan kinerja karyawan.   
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3.4 Validitas dan Reliabilitas 

Menurut Sugiyono (2015) validitas merupakan derajad ketepatan antara 

data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh 

peneliti. Dalam penelitian kualitatif ini, data hasil temuan dapat dinyatakan valid 

apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang 

sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti (Sugiyono, 2015). Uji validitas dari 

penelitian ini menggunakan metode triangulasi sumber. Metode triangulasi 

sumber dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber data yang di dapatkan dari 

hasil wawancara dengan informan. Prosedur triangulasi dilakukan dengan 

wawancara kepada 3 karyawan project administrator, 1 Direktur PT. Surya 

Pranoesa dan 1 pihak eksternal. 

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data yang reliabel adalah apabila 

orang lain atau narasumber dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian 

tersebut  (Sugiyono, 2013). Uji reliabilitas dalam penelitian ini adalah dengan cara 

audit data kepada pembimbing atau kepada ahli pada bidangnya. 

 

3.5 Metode Analisis Data 

Menurut Bogban dalam Sugiyono (2015) Analisis data adalah proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah 

dipahami, dan diinformasikan kepada orang lain. Metode dalam penelitian ini 

menggunakan analisis selama dilapangan dengan model Miles dan Huberman 

dalam Sugiyono (2015) dengan langkah-langkah sebagai berikut : 
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1. Reduksi Data : Reduksi data dilakukan dengan cara merangkum dan memilah 

hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan mencari 

kesimpulan sementara.  

2. Penyajian Data : Penyajian data dilakukan dengan pengorganisasian data ke 

dalam suatu bentuk tertentu seperti dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, 

pictogram dan sebagainya untuk dapat dipahami. 

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi : Penarikan kesimpulan dilakukan untuk 

memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak 

awal. Penarikan data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penarikan data 

dari koding untuk diambil kesimpulannya. 

 
 

 

 

 

 


