
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

3.1 Jenis Penelitian 
	  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif guna memperoleh hasil 

penelitian sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Guba & Lincoln dalam 

Herdiansyah (2013), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan 

untuk mendapatkan suatu pemahaman yang mendalam. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah jenis penelitian deskriptif melalui proses wawancara. 

Sukmadinata (2007), mengungkapkan bahwa metode penelitian kualitatif adalah 

cara untuk mendeskripsikan dan menganalisis peristiwa, fenomena,Hasil dari 

penelitian ini digunakan untuk mengetahui dampak motivasi kerja terhadap 

kinerja pada karyawan Mie Setan Noodle And Dimsum sehingga kedepanya 

penelitian ini diharapkan dapat membantu menunjang perkembangan dan 

semangat kerja di perusahaan secara optimal. 

3.2 Objek dan Subyek Penelitian 
	  

Objek penelitian adalah sasaran ilmiah atau fokus penelitian yang 

diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek dan memiliki 

kualitas serta karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

kemudan ditarik kesimpulanya (Sugiyono, 2015). Objek pada penelitian ini adalah 

Mie Setan Noodle And Dimsum. 

 



Subjek dalam penelitian ini adalah informan, dimana pemilihan informan 

atau subjek penelitian ini menggunakan teknik  purposive  sampling. Menurut 

Bungin (2014) purposive  sampling adalah teknik untuk menentukan kelompok 

peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan 

masalah penelitian. Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu evaluasi 

dampak motivasi kerja terhadap kinerja karyawan, maka penelitian ini 

menggunakan 5 orang sebagai subjek yang terdiri dari 3 orang karyawan, dan 2 

owner Mie Setan Noodle And Dimsum. Penentuan subjek berdasarkan 

pertimbangan sebagaimana ditunjukan pada Tabel 3.1. 

Tabel 3. 1 Pertimbangan Subjek Penelitian 

         Nama Subjek        Kriteria Subjek         Pertimbangan 
Arka Atyanto Owner Mie Setan 

Noodle And Dimsum 

Gresik 

Mengetahui kondisi 

internal, memiliki saham 

pada Mie setan Gresik  

Agung Kapten divisi Kitchen Mengetahui kondisi 

internal, memegang 

tanggung jawab pada 

divisi Kitchen. 

Nico Kapten divisi Bar Mengetahui kondisi 

internal, memegang 

tanggung jawab divisi 

Bar 

Adip Kapten Dimsum Mengetahui Kondisi 

Internal, memegang 



tanggung jawab divisi 

Dimsum 

Nuky  Kapten Floor Mengetahui Kondisi 

Internal, memegang 

tanggung jawab divisi 

Floor 

 

3.3 Metode Pengumpulan data  
	  

1.  Wawancara  

Menurut Herdiansyah (2013) wawancara merupakan proses interaksi yang 

melibatkan dua orang atau lebih, dimana salah satunya bertujuan untuk menggali 

dan mendapatkan informasi melalui tanya jawab untuk suatu tujuan tertentu. 

wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara mengenai 

aspek-aspek yang harus dibahas, sehingga pertanyaan akan dijabarkan secara 

konkret dalam kalimat tanya. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan 

data yaitu wawancara semiterstruktur guna menemukan permasalahan secara lebih 

terbuka, dimana informan wawancara dapat memberikan pendapat serta 

mengemukakan ide-idenya (Sugiyono, 2015). Pada penelitian ini, peneliti akan 

melakukan proses Tanya jawab secara langsung kepada para informan terpilih 

guna memperoleh informasi terkait dengan dampak motivasi terhadap kinerja 

karyawan Mie Setan Noodle And Dimsum. 

 



 

2. Dokumentasi 

Menurut Yusuf (2014) dokumentasi adalah metode untuk mencatat 

berbagai hal terkait seseorang, sekelompok orang, peristiwa, serta kondisi sosial 

yang sesuai dan berhubungan dengan topik penilitian. Dokumentasi tersebut dapat 

disuguhkan dalam bentuk gambar, foto, tulisan, cerita, dan biografi. Pada 

penelitian ini, pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi betujuan 

guna mendukung data yang telah diperoleh. 

3.4 Sumber Data 
Menurut Sugiyono (2015) terdapat dua jenis sumber data, diantaranya 

adalah sumber data primer dan sekunder. Berikut merupakan penjelasan dari 

kedua jenis data tersebut : 

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari 

informasi yang ada di lapangan oleh peneliti atau yang bersangkutan. 

2. Data Sekunder, adalah pengumpulan data yang didapatkan melalaui 

Internet, atau media online. 

3.5 Validasi Data 
	  

Menurut Sugiyono (2015) hasil penelitian yang valid adalah ketika tidak 

ada data yang berbeda antar data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang 

sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Herdiansyah (2013) menjelaskan 

bahwa validitas adalah sebuah kondisi dimana alat ukur yang digunakan telah 

sesuai dengan tujuan ukurannya. Stainback (1988) seperti yang dikutip dalam 



Sugiyono (2015) menjelaskan bahwa reliabilitas adalah derajat konsistensi dan 

stabilitas data atau temuan. Uji reliabilitas pada penelitian ini dilakukan dengan 

penelitian secara sungguh-sungguh menggunakan teknik pengumpulan data yaitu 

wawancara semi-terstruktur sebagai sumber data penelitian, sehingga peneliti 

akan mendapatkan data yang hasilnya reliabel. 

Penelitian ini menggunakan teknik pengujian triangulasi sumber dimana 

pengujian kredibilitas data dilakukan dengan cara megecek data yang telah 

diperoleh dari beberapa sumber dengan mendeskripsikan dan 

mengkategorisasikan antara data yang sama dan data yang berbeda (Sugiyono, 

2015). 

Pada penelitian ini, triangulasi sumber dilakukan menggunakan berbagai 

sumber data penelitian seperti hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi 

kepada para informan yang dianggap memiliki pemikiran berbeda mengenai 

Dampak Motivasi Kerja untuk Mie Setan Noodle And Dimsum Gresik. 

 

3.6 Analisis Data 
	  

Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2015) analisis data dalam penelitian 

kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah 

difahami, dan diinformasikan kepada orang lain. Menurut Leksono (2013) Analisa 

data yang bersifat deskriptif adalah sebuah pendekatan terhadap sesuatu perilaku, 

fenomena, peristiwa, masalah atau keadaan tertentu yang menjadi objek 



penelitian. 

3.7 Pengecekan Keabsahan Data 
	  

Keabsahan merupakan salah satu bagian yang sangat penting untuk 

mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian kualitatif yang dilakukan. 

Peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk menguji keabsahan data dalam 

penelitian ini. Menurut Sugiyono (2015), triangulasi adalah teknik pengumpulan 

data yang bersifat menggabungkan data dari berbagai Teknik pengumpulan data 

dan sumber data yang telah ada. Peneliti menggunakan triangulasi sumber data 

dalam penelitian ini. Menurut Moleong (2015) triangulasi sumber yang berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Peneliti 

membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari masing – masing informan 

dengan cara menggunakan teknik triangulasi sumber, sebagai pembanding untuk 

mengecek kebenaran informasi yang didapatkan didalam penelitian. 

 

 

 

 



	  


