
BAB III 

Metode Penelitian 

A.  Metode dan Proses Pengumpulan Data 

Berdasarkan metode penelitiannya, penelitian ilmiah dapat diklasifikasikan menjadi 

penelitian historis, penelitian deskriptif, penelitian korelasional, penelitian kausal komparatif, 

dan penelitian eksperimental (Kuncoro, 2009:10-17). Metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam penulisan pelaporan ini adalah metode pengumpulan data secara historis. Penelitian 

historis adalah penelitian yang memanfaatkan data mengenai kejadian-kejadian masa lalu dan 

diolah secara sistematis. Menurut Kuncoro (2009:10), penelitian historis merupakan “kegiatan 

penyelidikan, pemahaman, dan penjelasan keadaan yang telah lalu.”  

Pada penelitian ini penulis akan melakukan penelitian evaluasi. Penelitian evaluasi adalah 

suatu penelitian yang melalui proses pengumpulan data dan analisis yang diharapkan dapat 

mendukung dan memberikan masukan dari suatu tindakan untuk mengambil keputusan dari 

pengalaman masa silam Kuncoro (2009:7). Karakteristik masalah dari penelitian yang dilakukan 

penulis adalah penelitian historis yang mengevaluasi tentang pengaruh passion dan calculated 

risk taker sebagai motivasi dalam peningkatan usaha penulis pada usaha Aneka Jaya. Sumber 

data dapat dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan sekunder Kuncoro (2009:148). Data 

primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan semua data merupakan 

data yang masih asli tanpa perubahan apapun. Data primer ini didapatkan melalui wawancara 

dan foto dokumentasi. Tujuan dari wawancara yaitu untuk mengetahui tingkat passion dan 

calculated risk taker yang dimiliki penulis dalam peningkatan kinerja usaha penulis pada usaha 

Aneka Jaya. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan diolah oleh suatu lembaga atau 



organisasi yang dapat dipergunakan oleh orang lain. Data sekunder ini meliputi laporan 

keuangan, nota penjualan, notulen rapat, dan volume penjualan. 

B. Definisi Operasional 

Aspek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu karakteristik passion dan calculated 

risk taker. Passion dalam penelitian ini adalah kemampuan seseorang yang selalu bersemangat 

dalam mengerjakan pekerjaan yang ditekuninya dan tidak pernah merasa bosan untuk selalu 

melaklukannya pekerjaan tersebut. Pada penelitian ini karakter passion dapat dilihat dari bentuk 

usaha yang dilakukan penulis dalam proses pengembangan kinerja penulis didalam usaha Aneka 

Jaya. 

Tabel 3.1 Indikator Passion 

 

 

 

 

 

Sumber: Riana, 2010; Suhardono, 2010 

 

 

 

 

 

 

No Indikator Passion 

1 

Senang,puas,serta antusias dalam menjalani usaha yang dikerjakan berhubungan 

dengan proses karir dan usaha (Suhardono,2010:62) 

2 

Kekuatan yang membuat seseorang untuk yakin dan berusaha maju terus, serta 

fokus terhadap apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan. (Riana,2010:177) 



Karakter calculated risk taker menurut Nugroho (2009) seorang entrepreneur bukanlah 

seorang penjudi yang mengambil resiko tanpa mengetahui apa yang akan dihadapi. Seorang 

entrepreneur adalah seorang yang mempertimbangkan matang-matang langkah yang akan 

diambil sehingga meminimalisir resiko yang akan dihadapi. Pada penelitian ini karakter 

calculated risk taker dapat dilihat dari performa penulis dalam mengambil resiko untuk 

memasarkan produk baru yang belum dikenal secara luas oleh masyarakat dan bersedia untuk 

tetap memasarkan produk tersebut hingga mencapi target yang telah ditetapkan meskipun 

mengalami banyak resiko dan hambatan. 

Tabel 3.2 Indikator Calculated risk taker 
No. Indikator Calculated risk taker 

1 

Berani mengambil resiko yang disertai oleh perhitungan yang matang (Chandra, 

2007) 

2 

Berani mencoba, tidak takut gagal dan mengevaluasi kegagalan agar dapat 

diperbaiki (Peters, 2007) 

 

Sumber: Chandra, 2007; Peters, 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 3.3 Job description penulis dalam usaha Aneka Jaya : 

Job Desk Aneka Jaya 

Nama Jabatan: Marketing  

 

Fungsi utama jabatan 

Memasarkan dan mengenalkan produk Aneka Jaya ke konsumen. 

Tanggung Jawab Tugas Pokok 

1. Selalu memperhatikan permintaan 

pasar, dan memperhatikan 

ketersediaan barang. 

2. Peka terhadap kritik dan saran dari 

konsumen. 

1. Mencari pelanggan (customer) baru 

 

2. Mempertahankan pelanggan 

(customer) yang sudah ada. 

 

3. Memastikan pendistribusian produk 

bahwa produk sudah diterima oleh 

pelanggan (customer) sesuai dengan 

waktu yang telah disepakati. 

 
Sumber : Data Diolah 

C. Job Description 

Job description (uraian pekerjaan) merupakan dokumen formal organisasi yang berisi 

ringkasan informasi penting mengenai suatu jabatan untuk memudahkan dalam membedakan 

pekerjaan yang satu dengan yang lain dalam suatu organisasi. Uraian pekerjaan tersebut disusun 

dalam suatu format yang terstruktur sehingga informasi mudah dipahami oleh setiap pihak yang 

berkaitan di dalam organisasi. 

Pada hakikatnya, uraian pekerjaan merupakan bahan baku dasar dalam pengelolaan SDM di 

organisasi, dimana suatu pekerjaan dijelaskan dan diberikan batasan. Informasi dasar dan penting 

mengenai jabatan ini diperlukan oleh banyak pihak, mulai dari pemegang jabatan (agar mengerti 

apa yang dituntut dari jabatan tersebut), perekrut (agar mengerti orang seperti apa yang sesuai 

untuk mengisinya), atasan (supaya memahami apa yang di tuntut dari pekerjaan bawahannya dan 

menjadi dasar yang objektif untuk mengkomunikasikan ekspektasi organisasi terhadap 

bawahannya, serta dasar untuk pengukuran kinerja), hingga bagi pengelola pelatihan (agar 

mengerti kompetensi apa yang perlu dimiliki oleh setiap pemegang jabatan). 

 

Penyusunan uraian jabatan harus dilakukan dengan baik agar mudah dimengerti. Untuk itu 

diperlukan suatu  proses yang terstruktur,yang dikenal dengan analisis jabatan. Analisa jabatan 

adalah sebuah proses untuk memahami suatu jabatan dan kemudian menyadurnya ke dalam 



format yang memungkinkan personil untuk mengerti tentang jabatan tersebut. Ada 3 tahap 

penting dalam proses analisis jabatan, yaitu : 

a. Mengumpulkan informasi. 

b. Menganalisis dan mengelola informasi jabatan. 

c. Menyusun informasi jabatan dalam suatu format yang baku. 

 
Penulis menerapkan job description pada usaha Aneka Jaya, agar penulis mendapatkan 

gambaran lebih jelas dari struktur organisasi, yaitu mengenai tugas atau tangung jawab yang 

diemban oleh personil didalam organisasi tersebut. setiap perusahaan yang akan dijalankan para 

personilnya harus memiliki Job description yang jelas dan terukur, agar perusahaan dapat 

beroperasi secara teratur dan akan meningkatkan produktivitas setiap personilnya. 

Kesimpulan yang penulis dapatkan dengan adanya job description pada suatu perusahaan 

yaitu: 

1. Keberhasilan suatu perusahan atau organisasi dalam mencapai tujuan yang diharapkan 

sangat bergantung bagaimana perusahan  atau organisasi tersebut memanajemen sumber 

daya manusia yang ada didalamnya, karena sumber daya manusia merupakan aset yang 

begitu penting dalam suatu organisasi. 
 

2.  Perusahaan sebagai sebuah organisasi  akan dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan 

keinginan dan harapan untuk mencapai tujuannya hanya dapat dilakukan dengan 

memanajemen sumber daya manusia  yang ada diperusahaan tersebut, dengan pengaturan 

yang proporsional melalui pembagian tugas yang bersifat the right man on the right 

job berdasarkan job description yang jelas, sehingga tidak menimbulkan masalah dalam 

pekerjaan. 
 

3. Job description dalam organisasi perusahaan mutlak adanya dalam rangka efektif dan 

efisiennya penggunaan sumber daya manusia di perusahaan sebagai pedoman kerja bagi 

masing-masing personal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



D. Validitas dan Realibilitas Laporan 

Arikunto (1998:170) dalam Rangkuti (2008:75) mengatakan bahwa reliabilitas adalah 

sebuah alat ukur yang cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data, 

karena alata ukur tersebut sudah baik dan benar. Alat ukur yang reliable (dapat dipercaya), akan 

menghasilkan data yang juga dapat dipercaya. Jika data yang diperoleh sesuai dengan fakta dan 

memiliki bukti yang dapat dipertanggung jawabkan, maka hasil yang dihasilkan akan selalu 

sama. Reliabilitas adalah konsistensi dari serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur. 

Hal tersebut dapat berupa pengukuran dari alat ukur yang sama yang kemudian akan 

memberikan hasil yang sama atau pengukuran yang lebih subyektif. 

Reliabilitas dalam penelitian ini dibuktikan dengan tahapan analisis data. Tahapan 

analisis data ini dapat dilakukan dengan cara mendeskripsikan kejadian-kejadian penting “Aneka 

Jaya” yang terjadi selama periode Maret 2011 – April 2013 dengan menggunakan teori passion 

dan calculated risk taker. Berdasarkan analisis data maka akan dihasilkan suatu refleksi penulis 

selama proses pengembangan penulis dalam usaha Aneka Jaya. 

Menurut Raharjo (2010), triangulasi adalah usaha membuktikan kebenaran data yang 

diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak 

mungkin kesalahan yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data. Tujuan dari triangulasi 

yaitu agar fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran 

yang utuh dan dapat di pertanggungjawabkan. 

Menurut Bungin (2007: 264), tringulasi yang digunakan dalam pengumpulan variabel 

adalah triangulasi dengan sumber data yaitu dengan membandingkan dan mengecek kebenaran 

suatu informasi melalui waktu dan cara yang berbeda dalam metode kualitatif  dengan cara Paton 

(1987): 



1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan wawancara 

2. Membandingkan pemikiran orang lain dengan pemikiran diri sendiri 

3. Membandingkan apa yang dikatan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa 

yang dikatakan sepanjang waktu. 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan 

pandangan orang lain. 

Validitas dalam penelitian ini dapat dibuktikan dengan beberapa data pendukung berikut: 

1. Laporan Keuangan 

Laporan keuangan perusahaan yang meliputi Laporan Laba/Rugi dan laporan 

volume penjualan sejak Maret 2011 – hingga April 2013. 

2. Dokumentasi 

Bukti kegiatan dan acara yang telah diikuti oleh Aneka Jaya dan 

di dokumentasikan dalam bentuk foto yang akan dilampirkan didalam laporan project ini. 

3. Nota Penjualan 

Nota penjualan merupakan bukti transaksi antara penjual (penulis) dan pembeli. 

4. Notulen Rapat 

Notulen rapat berisi hasil rapat anggota Aneka Jaya yang membahas tentang 

strategi pemasaran, evaluasi kinerja dan mendiskusikan langkah – langkah 

pengembangan perusahaan kedepannya. 

 

 

 

 



D. Tahap Analisis Data 

Analisis data yang akan dilakukan dalam pelaporan project ini, yaitu: 

1. Mengumpulkan data historis dan mengklasifikasikan data-data berdasarkan waktu 

terjadinya peristiwa. Pelaporan tersebut meliputi hasil laporan penjualan dan laporan 

pengeluaran perusahaan. Batas penelitian yang dilakukan dalam rentang waktu Maret 

2011 sampai dengan April 2013. Pengumpulan data tersebut diperoleh dari laporan 

volume penjualan, laporan laba/rugi, laporan transaksi serta berbagai data internal dan 

eksternal yang dapat menunjang proses analisa data. 

2. Pengolahan data dari sumber data yang diperoleh dan yang telah diklasifikasikan dalam 

analisis sebelumnya. Data tersebut diolah menjadi data yang lebih mudah untuk dipahami 

oleh pembaca seperti: grafik, tabel dan diberi penjelasan secara kualitatif yang dapat 

disimpulkan dalam kesimpulan akhir, karena metode ini dilakukan dengan melakukan 

penghubungan semua data yang ada dan dicari kaitan dengan dua karakter yang 

dilaporkan oleh penulis. 

3. Melakukan analisis hasil data olahan berdasarkan seberapa besar peran passion dan 

calculated risk taker penulis dalam peningkatan kinerja penulis pada usaha Aneka Jaya. 

Dalam pelaporan project ini akan dilakukan evaluasi bagaimana sebaiknya langkah yang 

seharunya diambil penulis pada periode waktu berikutnya. Dari hasil analisis tersebut 

dapat diketahui seberapa besar peran passion dan calculated risk taker penulis dalam 

peningkatan kinerja penulis pada usaha Aneka Jaya. 

 


