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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2012:6) 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis dengan 

tidak menggunakan statistik dan deskripsi data menggunakan kata-kata. Salah 

satu karakteristik dari penelitian kualitatif adalah deskriptif, yaitu data yang 

dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal itu 

disebabkan karena adanya penerapan metode kualitatif, maka data dapat berasal 

dari wawancara, catatan lapangan, foto, dan dokumen resmi lainnya. Sedangkan 

jenis deskriptif adalah menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif karena tidak perlu 

menggunakan statistik. Penelitian ini berhubungan langsung dengan informan 

dimana kita harus melakukan wawancara secara langsung dengan informan – 

informan yang telah dianggap dapat memberikan informasi yang aktual. 
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3.2. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian merupakan informan atau narasumber yang menjadi sumber 

informasi dalam menjawab permasalahan penelitian. Penelitian ini mengkaji 

masalah loyalitas karyawan, karena itu subyek penelitian yang digunakan adalah 

informan yang berasal dari dalam internal perusahaan. Subyek penelitian 

ditentukan dengan menggunakan metode judgmental sampling. Istijanto, 

(2009:124) menjelaskan metode judgmental sampling adalah metode dalam 

memilih informan berdasarkan penilaian peneliti bahwa dia adalah pihak yang 

paling baik dan kaya akan informasi untuk dijadikan sampel penelitian. 

Profil informan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut  :     

Tabel 3.1 Profil Informan 
 
No. Nama 

Informan 
Status/ Jabatan Nama Perusahaan 

1. Solikin Karyawan senior Blackplus Car Polishing 
2. Galuh Karyawan Junior Blackplus Car Polishing 
3. Albert Owner  NEXT Auto Detailing 
4. Reko Owner  / dosen fasilitator EP7 9CARS 

Sumber : Data internal peneliti 

Berdasarkan tabel 3.1 dapat diketahui jumlah informan yang digunakan 

ada empat. Informan yang digunakan adalah dua karyawan Blackplus Car 

Polishing, satu pemilik usaha sejenis, dan satu dosen fasilitator Entrepreneurial 

Project 7 yang juga sekaligus sebagai pemilik usaha sejenis. Pemilihan dua 

karyawan didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka yang merasakan secara 

langsung apa kesan ketika bekerja di Blackplus Car Polishing, sedangkan 

pemilihan pemilik usaha sejenis berdasarkan pertimbangan bahwa pemilik usaha 

sejenis tersebut memiliki kinerja yang bagus dalam pengaturan karyawan, dan 
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karyawan yang bekerja disana cenderung loyal dan bertahan lama lebih dari 5 

tahun. Selanjutnya, informan yang dipilih yaitu dosen fasilitator mata kuliah 

Entrepreneurial Project 7 yang menjadi pembimbing project business dan 

mengetahui secara baik pengaturan karyawan di Blackplus Car Polishing. Objek 

penelitian ini adalah perusahaan Blackplus Car Polishing karena hasil penelitian 

ini ditujukan untuk kemajuan perusahaan. 

 

3.3.Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data wawancara yang 

dilakukan pada bulan November 2014. Pengertian wawancara menurut Moleong 

(2012:186) memiliki pengertian sebagai percakapan dengan maksud tertentu yang 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara, (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan tersebut. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan maksud 

untuk memperoleh informasi dari informan tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi loyalitas karyawan. Wawancara dilakukan secara langsung secara 

individual melalui tatap muka dengan narasumber di mana peneliti terlebih dahulu 

menyusun pedoman wawancara berdasarkan definisi konseptual. Sebelum 

melakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu mengadakan perjanjian dengan 

pihak narasumber untuk menentukan waktu yang tepat. Setelah persetujuan waktu 

yang tepat baru proses wawancara dilakukan. Kemudian, peneliti membuat 

rekapitulasi hasil wawancara yang telah dilakukan untuk dianalisis lebih lanjut.  
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Penelitian ini juga menggunakan observasi yang dilakukan pada bulan  

September hingga Oktober 2014 sebagai metode pengumpulan data. Menurut 

Bungin (2009:115) observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan 

untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. 

Observasi dilakukan dengan tujuan untuk mengamati aktivitas kerja dari 

karyawan.  

  

3.4.Validitas dan Reliabilitas 

Kuncoro (2009 : 172) menyatakan bahwa validitas merupakan suatu skala 

pengukuran data apakah data tersebut dapat dinyatakan valid atau tidak valid 

dalam sebuah penelitian atau laporan. Sedangkan reliabilitas adalah konsistensi 

dan stabilitas dari suatu skala pengukuran. Uji validitas dalam penelitian ini 

menggunakan triangulasi. Menurut Moleong (2012:330-331) ada 4 macam jenis 

triangulasi, yang salah satunya yaitu Triangulasi sumber, yaitu membandingkan 

dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 

berbagai sumber yang berbeda  

Dari beberapa uji triangulasi yang telah disebutkan, penelitian ini 

menggunakan triangulasi sumber, yaitu dengan cara mengecek data yang 

diperoleh melalui beberapa sumber yang menjadi informan penelitian. Data yang 

diperoleh dari beberapa sumber tersebut dideskripsikan, dikategorikan, dan 

akhirnya diminta kesepakatan (member check) untuk mendapatkan kesimpulan.  

Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan malalui pengamatan dengan 

lebih cermat dan berkesinambungan. Peneliti mengecek kembali data-data yang 
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diperoleh dan dokumentasi-dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian 

sehingga data yang didapatkan reliabel. Dokumentasi tersebut berupa rekaman 

wawancara dan catatan observasi. Uji validitas reliabilitas dalam penelitian ini 

menggunakan teknik triangulasi sumber karena sumber data penelitian ini adalah 

dari informan. Sumber data dan wawancara yang digunakan lebih dari satu 

informan. 

 

3.5.Metode Analisis 

Metode analisis dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data yang 

telah dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber dan akan dianalisis dengan 

menggunakan analisis deskriptif. Tahapan yang dilakukan untuk melakukan 

analisis data adalah sebagai berikut: 

1) Melakukan interpretasi data dengan cara penggabungan landasan teori dan 

data dari hasil wawancara. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan wawasan 

yang bersifat umum terhadap faktor-faktor loyalitas karyawan dan cara untuk 

meningkatkan kondisi kerja karyawan Blackplus Car Polishing 

2) Merumuskan faktor apa saja yang menentukan loyalitas karyawan dan cara 

untuk meningkatkan kondisi kerja karyawan Blackplus Car Polishing.  

3) Menerapkan hasil olahan penelitian kedalam perusahaan untuk memperoleh 

cara untuk meningkatkan loyalitas dan kondisi kerja karyawan Blackplus Car 

Polishing 

	  


