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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Moleong (2012:6) 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis dengan 

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

penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Menurut Bungin (2014: 68) tujuan 

penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk menggambarkan berbagai kondisi, 

situasi realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan 

menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter dan sifat tentang 

kondisi ataupun fenomena tertentu. 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 yang dapat memberikan informasi yang aktual. 

3.2 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian merupakan informan yang menjadi sumber informasi 

dalam menjawab permasalahan penelitian (Bungin, 2014: 107). Penelitian ini 

mengkaji masalah turnover intention karyawan. Subjek penelitian ditentukan 

dengan menggunakan prosedur purposif, yaitu menentukan kelompok peserta 

yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan 

masalah peneliti (Bungin, 2014: 107).  
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Profil informan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Profil Informan 

No. Nama Informan Status/ Jabatan Nama Perusahaan 

1 Arief Mantan karyawan senior Ndower House 

2 Ferry Mantan karyawan senior Ndower House 

3 Surya Mantan Karyawan senior Ndower House 

4 Dio Owner Mie Setan 

5 Tito Karyawan Senior Mie Setan 

Sumber: Data Diolah 

Tabel 3.1 menunjukkan subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

lima orang, diantaranya tiga orang mantan pegawai Ndower House, satu orang 

owner dari perusahaan Mie Setan berserta satu orang karyawan Mie Setan. 

Pemilihan tiga karyawan didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka yang 

mengalami secara langsung ketika bekerja di Ndower House. Sedangkan 

pemilihan pemilik usaha sejenis berdasarkan pertimbangan bahwa pemilik usaha 

sejenis tersebut memiliki kinerja yang bagus dalam pengaturan karyawan, dan 

karyawan yang bekerja disana cenderung loyal dan bertahan lama lebih dari 3 

tahun. Objek penelitian ini adalah perusahaan Ndower House karena hasil 

penelitian ini ditujukan untuk kemajuan perusahaan. 

3.3 Sumber Data 

3.3.1 Data Primer 

Menurut Sugiyono (2014) data primer adalah sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpulan data. Data primer pada penelitian ini 

adalah hasil wawancara dengan responden yang merupakan mantan pegawai dan 

kompetitor. 
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3.3.2 Data Sekunder 

Menurut Sugiyono (2014) data sekunder adalah sumber data yang tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain 

atau lewat dokumen. Data sekunder berasal dari pencarian di internet mengenai 

jurnal, artikel-artikel, referensi buku, dan adanya hasil dari penelitian terdahulu 

yang dapat digunakan oleh peneliti sebagai bahan perbandingan dengan penelitian 

yang dilakukan. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara. Menurut Herdiansyah 

(2012) wawancara adalah sebuah percakapan dengan maksud tertentu antara 

pewawancara yaitu pihak yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yaitu 

pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Menurut Sugiyono (2012: 233) 

wawancara dapat dilakukan dengan tiga cara. Cara  pertama yaitu terstruktur 

dimana peneliti telah menyiapkan instrumen berupa pertanyaan-pertanyaan 

tertulis yang alternatif jawabannya telah disiapkan. Cara kedua yaitu 

semiterstruktur dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan 

dengan wawancara terstruktur. Tujuan wawancara semiterstruktur adalah untuk 

menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diminta untuk 

berwawancara memberikan pendapat dan ide-idenya. Cara terakhir yaitu tak 

berstruktur dimana wawancara dilakukan secara bebas dan peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis untuk 

mengumpulkan data. Peneliti menggunakan cara semiterstruktur karena dapat 

menggali informasi lebih luas dan mendalam. Perlengkapan wawancara yang 
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digunakan adalah recorder. Langkah-langkah metode pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menetapkan informan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh 

peneliti. 

2. Membuat daftar pertanyaan wawancara mengenai turnover intention. 

3. Melakukan wawancara semiterstruktur antara peneliti dengan informan. 

4. Mengumpulkan informasi melalui wawancara dan dokumentasi. 

5. Merekam hasil wawancara dengan recorder dan dibuat dalam bentuk 

transkrip. 

3.5 Validitas dan Reliabilitas 

Validitas adalah kesesuaian antara alat ukur dengan sesuatu yang hendak 

diukur sehingga hasil ukur yang didapat dapat dipertanggungjawabkan 

(Herdiansyah, 2012: 190). Terdapat dua macam validitas dalam penelitian 

kualitatif, yaitu validitas internal dan eksternal. Validitas internal merupakan 

derajad akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai. Sedangkan validitas 

eksternal merupakan derajad akurasi apakah hasil penelitian dapat diterapkan pada 

populasi. (Sugiyono, 2014). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

triangulasi untuk menguji validitasnya. Teknik triangulasi menurut Bungin (2014: 

264) ada 4 tipe yaitu: 

1. Triangulasi kejujuran peneliti 

Cara ini dilakukan untuk menguji kejujuran, subjektivitas, dan kemampuan 

merekam data oleh peneliti di lapangan.  
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2. Triangulasi dengan sumber data 

Dilakukan dengan membandingkan dan mengecek kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda yang 

dilakukan dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil 

wawancara. 

3. Triangulasi dengan metode 

Dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode 

pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode 

interview sama dengan metode observasi. 

4. Triangulasi dengan teori 

Dilakukan dengan menguraikan pola, hubungan dan menyertakan 

penjelasan yang muncul dari analisis untuk mencari tema atau penjelasan 

pembanding. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan teori karena 

triangulasi dengan teori dilakukan dengan menguraikan pola, hubungan dan 

menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis untuk mencari tema atau 

penjelasan pembanding. 

Reliabilitas berkenaan dengan tingkat ketetapan hasil pengukuran, artinya 

peneliti akan mengukur sesuatu secara berulang-ulang dengan kondisi yang relatif 

sama sehingga memunculkan suatu kepahaman yang melahirkan kepercayaan 

terhadap hasil tersebut (Herdiansyah, 2012). Menurut Herdiansyah (2012: 188) 

teknik yang digunakan untuk mengukur reliabilitas yaitu: 
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1. Menambah jumlah subjek dan informan penelitian. 

2. Melakukan teknik penggalian data yang bervariasi dan komperhensif. 

3. Melakukan prosedur cek ulang. 

3.6 Metode Analisis Data 

Menurut Cresswell dalam (Sugiyono, 2014: 347) mengatakan penelitian 

kualitatif adalah proses eksplorasi dan memahami makna perliaku individu dan 

kelompok. Tahapan analisis data kualitatif yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Mempersiapkan data untuk diolah dan dianalisis. Langkah ini melibatkan 

transkrip wawancara, memindai (scanning) materi, mengetik data 

lapangan, menyusun data ke dalam jenis yang berbeda tergantung pada 

sumber informasi. 

2. Membaca keseluruhan data untuk membangun pendapat (general sense) 

atas informasi yang diperoleh. 

3. Mengklasifikasi data dalam kode-kode (coding). Coding merupakan proses 

mengolah materi atau informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum 

memaknainya. 

4. Menerapkan  proses coding untuk mendeskripsikan latar, orang-orang dan 

kategori-kategori dan yang akan dianalisis. 

5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema ini akan disajikan kembali 

dalam narasi atau laporan kualitatif. 

6. Menginterpretasi data. Intepretasi bisa berasal dari perbandingan antara 

hasil penelitian dengan informasi dari literatur atau teori. 

 


