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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif untuk 

mendapatkan jawaban penelitian yang diinginkan. Menurut Bogdan dan Taylor 

(1975) dalam Iskandar dan Djoko (2016) penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini dilakukan dengan cara 

deskriptif melalui proses wawancara informan. Melalui pendeketan kualitatif ini 

peneliti dapat mengevaluasi motivasi kerja terhadap kinerja setiap individu anggota 

proyek bisnis Oh My Crab. 

3.2 Subjek Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan untuk dapat mengevaluasi motivasi kerja individu 

dalam proyek bisnis Oh My Crab. Penentuan subjek pada penelitian ini 

menggunakan purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data 

dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017). Berdasarkan permasalahan 

penilitian ini yaitu motivasi kerja terhadap kinerja, maka yang akan dijadikan 

subjek penelitian adalah individu tiap anggota Oh My Crab yang masih aktif. Tabel 

3.1 menunjukkan subjek yang akan diteliti. 
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Tabel 3.1 Daftar Informan 

No. Nama Informan Status/Jabatan Perusahaan 

1. Rahmat Yanuarsyah F. CEO Oh My Crab 

2. Daniel Louis S. CMO Oh My Crab 

3. Bu Ivon Dosen UC Universitas Ciputra 

Sumber : Data Diolah (2018) 

Subjek pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas rumusan 

masalah yang akan diteliti pada penelitian ini dan dari hasil data yang didapatkan 

tersebut maka peneliti akan mampu melakukan evaluasi terhadap data yang telah 

dikumpulkan untuk mengetahui tingkat motivasi kerja individu dalam proyek bisnis 

Oh My Crab. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

3.3.1 Metode yang Digunakan 

 Melakukan penelitian, peneliti harus mengetahui teknik apa yang digunakan 

untuk mempermudah dalam melakukan penelitiannya. Dalam bukunya, Sugiyono 

(2017) menyatakan bahwa teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan 

observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi 

dan gabungan keempatnya. Penelitian ini menggunakan subjek penelitian seperti 

yang tercantum pada tabel 3.1, dengan teknik pengumpulan data berupa 

wawancara. Peneliti akan mewawancara informan berdasarkan teori yang sudah 

didapatkan oleh peneliti. 

3.3.2 Wawancara 

Menurut Sugiyono (2017) wawancara merupakan pertemuan dua orang 

untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 
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dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Teknik pengumpulan data 

wawancara digunakan untuk mengetahui dan memperoleh informasi secara 

langsung kepada informan mengenai motivasi kerja. Dalam melakukan wawancara 

ini peneliti menggunakan wawancara semiterstruktur, tujuan dari wawancara jenis 

ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak 

yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya (Sugiyono, 2017). 

3.4 Validitas dan Reabilitas 

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila 

tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya 

terjadi pada obyek yang diteliti (Sugiyono, 2017). Pada penelitian ini peneliti 

menggunakan pengujian membercheck. Membercheck adalah proses pengecekan 

data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan membercheck adalah 

untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang 

diberikan oleh pemberi data. Sehingga informasi yang diperoleh dan akan 

digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data 

atau informan (Sugiyono, 2017). 

Reliabilitas dalam penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang reliabel 

apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut. 

Pengujiannya dilakukan dengan cara di audit oleh auditor yang independen yaitu 

pembimbing melakukan audit terhadap keseluruhan proses aktivitas penelitian 

(Sugiyono, 2017). 
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3.5 Metode Analisis Data 

 Peneliti membaca teori tentang motivasi, selanjutnya membuat daftar 

pertanyaan wawancara. Kemudian peneliti melakukan wawancara berdasarkan 

teori yang sudah di dapat oleh peneliti. Selanjutnya peneliti melakukan menganalisi 

data menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017) aktivitas dalam analisis 

data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus 

sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu: 

data reduction, data display dan conclusion dawing/verification. 

a) Data Reduction (Reduksi Data) 

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

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas, dan mempermudah peneliti untuk melukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 

b) Data Display (Penyajian Data) 

Langkah kedua setelah reduksi data adalah menyajikan data. Yang 

biasa digunakan dalam penelitian kualitatif untuk menyajikan data adalah 

dengan teks yang bersifat naratif. Menyajikan data akan memudahkan untuk 

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan 

apa yang telah dipahami tersebut. 

c) Conclusion Drawing / Verification (Penarikan Kesimpulan) 

Langkah yang paling akhir setelah reduksi data dan penyajian data 

adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan didapat 
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saat peneliti sudah melakukan evaluasi motivasi kerja individu dalam 

proyek bisnis Oh My Crab. Maka akan ditarik kesimpulan yang dapat 

menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


