
BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Deskripsi Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, 

seperti naskah wawancara, catatan lapangan, gambar, foto atau rekaman video 

(Moleong, 2012). Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif karena penelitian 

ini bertujuan untuk mengungkapkan sesuatu yang berbentuk kata-kata dan 

mengarahkan peniliti untuk menelaah, memahami dan dapat menggambarkan sikap, 

pandangan, pendapat dan perasaan seseorang sehingga penelitian kualitatif sesuai 

dengan tujuan penelitian ini. Model penelitian yang digunakan adalah deskriptif 

kualitatif. Menurut Moleong (2012) metode ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan 

yang dikemukakan pada rumusan masalah dan mengungkapkan fakta yang sedang 

terjadi sehingga peneliti dapat memperoleh data secara rinci dan data tersebut dapat 

menjadi kunci utama terhadap penelitian ini. Paradigma pemikiran penelitian 

kualitatif diharapkan dapat menemukan motivasi yang ada pada kedua pemilik Happy 

Tummy. Riset ini adalah sebuah penelitian dengan tujuan untuk mencocokkan teori 

yang sudah ada sebelumnya.  

 

 

 

 

3.2 Penentuan Informan Penelitian  



 Data pada penelitian ini diperoleh dari pemilik Happy Tummy selain peniliti 

yang berjumlah dua orang. Data juga diperoleh melalui dosen pembimbing projek 

yang berjumlah dua orang. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data  

 Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang berupa 

wawancara. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi langsung mengenai 

hal yang dibutuhkan dalam penelitian ini, Wawancara yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur yang bersifat mendalam.  Menurut 

Moleong (2012:190) wawancara mendalam tidak terstruktur digunakan untuk 

memperoleh informasi data yang tidak baku atau data tunggal dan respoden biasanya 

terdiri atas yang terpilih saja. Wawancara mendalam tidak terstruktur bersifat ringan 

dan bebas iramanya sehingga wawancara berjalan mengalir tetapi tetap pada tujuan 

utamanya yaitu motivasi. Wawancara ini bertujuan untuk mengungkapkan latar 

belakang responden berupa motivasi dan mengarahkan peniliti untuk mengajukan 

pertanyaan secara lebih mendalam pada subjek yang telah ditentukan. Dalam 

melakukan wawancara, peneliti ingin mengetahui motivasi kerja pemilik Happy 

Tummy, sehingga dengan wawancara mendalam tidak terstruktur ini informasi dapat 

diperoleh secara mendalam. Selain menggunakan data primer, peneliti juga 

menggunakan data sekunder untuk menganalisa hasil wawancara. Data sekunder 

tersebut adalah jurnal sistem pengendalian manajemen dan motivasi, buku dan 

dokumen. 

3.4 Pengujian Validitas 

 Dalam rangka memastikan kualitas penelitian ini maka penelitian ini 

menggunakan metode triangulasi (Moleong 2012:331). Metode triangulasi yang 



digunakan adalah triangulasi metode dimana metode ini dapat mengukur derajat 

kepercayaan melalui beberapa sumber data dengan metode yang sama. Adapun 

metode yang akan digunakan adalah wawancara mendalam tidak terstruktur, 

observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk mengungkapkan tanggapan 

responden mengenai motivasi kerja yang dimiliki disertai dengan observasi yang 

dilakukan untuk mengamati perilaku responden sehari-hari selama bekerja, kemudian 

peneliti menyertakan dokumentasi dalam bentuk foto atau gambar dan juga catatan 

lapangan berupa absensi kehadiran, keterlambatan saat bekerja dan laporan keuangan 

sebagai bukti fisik pelaksanaan penelitian. Trianggulasi metode digunakan karena 

metode ini dapat mebandingkan data yang telah diperoleh sebelumnya sehingga dapat 

diperoleh kecocokkan data untuk akhirnya ditarik kesimpulan.   

 

3.5 Metode Analisis Data 

 Teknik analisis data kualitatif menurut Sugiyono (2011:246-247) yaitu : 

1. Reduksi data. Reduksi data adalah teknik analasis data dengan cara 

menggabungkan, menajamkan, membuang yang tidak perlu, dan 

mengumpulkan data sesuai dengan yang dibutuhkan. Reduksi data dilakukan 

untuk mendapatkan data yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan untuk 

dapat dilakukan pengambilan kesimpulan pada akhirnya. Pada penelitian ini 

data yang diperoleh melalui wawancara kepada informan penelitian, observasi 

dan dokumentasi akan menjadi data utama. Data-data tersebut akan 

digabungkan dan dilakukan seleksi data yang diperlukan saja untuk keperluan 

pencocokkan data.  

2. Penyajian data. Setelah data direduksi maka selanjutnya data-data tersebut 

akan disajikan. Pada penelitian ini data-data yang telah dikumpulkan tersebut 



kemudian disajikan sesuai dengan format yang telah disusun dan pada 

akhirnya dapat dilakukan penarikan satu kesimpulan. Penyajian data dalam 

penelitian ini berupa teks naratif.  

3. Penarikan kesimpulan. Setelah data disajikan dan disesuaikan dengan format 

dan kebutuhan penelitian, maka dapat dilakukan penarikan kesimpulan. Data 

yang telah disajikan dan disesuaikan, selanjutnya akan dicocokkan. 

Kecocokkan yang dimaksut adalah data yang diperoleh melalui wawancara, 

observasi dan dokumentasi adalah sama, kemudian akan ditarik satu 

kesimpulan. Data akan diproses setelah melalui proses reduksi data dan 

penyajian data.  

 

 

 

 

 

 

 

	


