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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan 

untuk memahami fenomena pada subyek yang di teliti. Data yang didapatkan 

berupa data hasil wawancara yang bersifat deskriptif berupa kalimat, baik lisan 

maupun tertulis, peristiwa, fotografi, memo atau objek studi yang bertujuan untuk 

memberikan gambaran sistematis dan akurat mengenai data dan fakta yang ada 

pada perusahaan UD. Indah Mandiri. 

 

3.2. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian digunakan untuk menggali informasi berkaitan dengan 

permasalahan penelitian yaitu untuk mengetahui ekpektasi pekerja dan pemilik 

karyawan pada perusahaan UD. Indah Mandiri. Pemilihan informan pada 

penelitian ini dilakukan dengan metode  Purposive Sampling yaitu teknik 

pengambilan informan data yang didasarkan dengan pertimbangan tertentu 

(Bungin 2013 ;118). Jumlah informan dalam penelitian sebanyak 5 orang yang 

terdiri dari pemilik dan 4 orang karyawan UD. Indah Mandiri. Adapun kriterianya 

adalah sebagai berikut : 

1. Pemilik UD. Indah Mandiri 

2. Karyawan yang sudah bekerja di UD. Indah Mandiri lebih dari 5 tahun 

3. Karyawan yang pernah bekerja di UD. Indah Mandiri 
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3.3. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara 

mendalam kepada subyek penelitian. Pada penggunanaan metode ini biasanya 

peneliti diharuskan sudah mengenal informan dalam waktu yang relatif lama 

untuk memastikan data yang diberikan memang benar terjadi tanpa ada keraguan.  

Data yang akan diambil melalui metode ini adalah identitas informan, alasan 

kenapa bekerja di perusahaan, berapa lama bekerja, motivasi bekerja di 

perusahaan, apa kendala yang dihadapi ketika sudah bekerja di perusahaan. 

Beberapa langkah yang dilakukan dalam wawancara, antara lain 

1) Persiapan wawancara, berikut tahapan-tahapan yang harus dilakukan: 

a) Tentukan kriteria sasaran yang akan diwawancarai. 

b) Menyusun pedoman wawancara sebagai instrumen wawancara. 

c) Tentukan subjek penelitian. 

d) Tentukan jadwal waktu wawancara. 

2) Pelaksanaan, berikut tahapan-tahapan yang harus dilakukan: 

a) Mengadakan perjanjian dengan subjek penelitian tentang waktu 

yang tepat. 

b) Menyiapkan ruangan agar wawancara dapat dilakukan dalam 

suasana yang tenang. 

c) Wawancara diawali dengan memperkenalkan diri dan mengajukan 

pertanyaan yang mudah dijawab tentang hal-hal yang bersifat 

umum hingga masuk dalam topik yang akan dicari. 
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d) Memberi kesempatan yang luas pada penelitian untuk 

menceritakan atau menjawab pertanyaan yang diajukan. 

 

3.4. Validitas dan Reliabilitas Penelitian 

Validitas dan Reliabilitas data penelitian ini menggunakan metode 

Member Check yaitu peneliti akan mewawancarai dan merangkum informasi yang 

didapatkan kemudian mempertanyakan hasil tersebut kepada narasumber untuk 

memastikan data tersebut sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data 

(Sugiono 2014;442-443) 

 

3.5. Metode Analisis 

Setelah mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian, langkah 

selanjutnya yang harus dilakukan adalah melakukan analisis terhadap data yang 

telah terkumpul. Tahapan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Reduksi Data  

Reduksi data dilakukan dengan cara data dipilah kemudian 

disederhanakan dan dibandingkan, data yang tidak diperlukan di sortir 

agar member kemudahan dalam penampilan, penyajian, serta untuk 

menarik kesimpulan sementara. 
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2  Penyajian Data 

Penyajian data (display data) dilakukan dengan pengorganisasian 

data ke dalam suatu bentuk tertentu sehingga kelihatan jelas sosoknya 

lebih utuh. 

3 Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 

Penarikan kesimpulan dilakukan untuk memperoleh jawaban dari 

analisis sehingga diperoleh temuan-temuan permasalahan yang terjadi. 

Pada penelitian ini uji kredibilitas data dilakukan dengan menggunakan 

metode member Check untuk memeriksaan keabsahan terhadap data untuk 

mencapai kesasihan, keandalan, dan tingkat kepercayaan data. 

 

 


