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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Metode Pendekatan Masalah 

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif dimana penelitian dilakukan dalam setting tertentu yang ada dalam 

kehidupan riil (alamiah) dengan maksud menginvestigasi dan memahami 

fenomena apa yang terjadi, mengapa terjadi, dan bagaimana terjadinya? Penelitian 

kualitatif berbasis pada konsep going exploring yang melibatkan sejumlah kasus 

atau kasus tunggal (Hadziq 2010) 

Tujuan utama peneliti menggunkaan penelitian kualitatif adalah untuk 

membuat fakta mudah dipahami (understandable) dan memungkinkan peneliti 

menghasilkan konsep baru yang sangat berguna bagi pengembangan ilmu 

kepemimpinan atau sumber daya manusia (Hadziq, 2010). 

3.2. Metode Penelitian 

3.2.1. Subjek Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi. Sugiyono 

(2008) menamakan istilah populasi dalam penelitian kualitatif sebagai social 

situation atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (place), 

pelaku (actors), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis. Pada 

situasi sosial atau obyek penelitian ini peneliti dapat mengamati secara mendalam 

aktivitas (activity), orang-orang (actors) yang ada pada tempat (place) tertentu.  
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3.2.2. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Berdasarkan sifat analisanya, jenis penelitian ini adalah penelitian 

penjelasan (explanatory research) yang bertujuan menjelaskan hubungan kausal 

(sebab-akibat) antara variabel-variabel yang ada.Penelitian ini dilakukan dengan 

melakukan analisis terhadap data-data yang berkaitan dengan strategi sistem 

pengembangan karir  Persiapan penelitian diawali dengan menentukan lokasi 

yang akan dijadikan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di KSPPS 

ARTHA MELATI JEPARA Jl. Ratu Kalinyamat RT 05 RW 09 Krapyak Tahunan 

Jepara. 

3.2.3. Sumber Data 

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dalam hal ini 

dari KSPPS ARTHA MELATI JEPARA  Jl. Ratu Kalinyamat Rt 05 Rw 09 

Krapyak Tahunan Jepara yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara. 

3.2.4. Jenis Data  

Dalam penelitian ini data yang digunakan bersifat kualitatif. Data kualitatif 

yaitu data yang tidak dihitung atau diukur secara langsung, berdasarkan data 

kuantitatif terutama faktor-faktor yang melatar belakangi dan menggunakan teori-

teori sebagai pengambilan kesimpulan serta untuk membandingkan kenyataan. 
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3.3. Unit Analisis 

3.3.1. Sumber data 

Sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data 

primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari berbagai 

informasi dan keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya.Informan 

penelitian yang menjadi sumber data primer ditentukan dengan metode purposive 

sampling. Kriteria penentuan informan penelitian didasarkan pada pertimbangan 

kedudukan atau jabatan, kompetensi dan penguasaan masalah yang relevan 

dengan obyek penelitian. 

Data sekunder, sumber data sekunder adalah berbagai teori dan informasi 

yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya, yaitu buku yang berisi teori, 

dokumen dan tulisan mengenai penanganan pembiayaan bermasalah dan juga data 

lainnya yang relevan dengan kebutuhan dan tujuan penelitian. 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

3.4.1. Studi Kepustakaan 

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 

membaca buku-buku, literatur, jurnal-jurnal, tulisan-tulisan atau referensi lain 

yang diterbitkan secara umum yang berkaitan dengan pengembangan karir. 

3.4.2. Observasi 

Pada observasi ini peneliti mengamati langsung ke lapangan kegiatan secara 

akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan informasi yang diperoleh dari hasil 

observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau 

peristiwa, waktu, perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk 
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menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab 

pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu 

melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap 

pengukuran tersebut, pengamatan dapat dilakukan secara bebas dan terstruktur. 

3.4.3. Wawancara/ Informan 

Wawancara bertujuan mencatat opini, perasaan, emosi, dan hal lain 

berkaitan dengan individu yang ada dalam organisasi. Alhasil, peneliti dapat 

memperoleh data yang lebih banyak sehingga peneliti dapat memahami budaya 

melalui bahasa dan ekspresi pihak yang diinterview, dan dapat melakukan 

klarifikasi atas hal-hal yang tidak diketahui. 

Informan Kunci antara Lain: 

1. Ketua Pengurus 

2. Manager 

3. Karyawan 

Hal pertama yang akan menjadi perhatian peneliti saat melakukan interview 

adalah pihak yang harus diinterview. Untuk memperoleh data yang kredibel maka 

interview harus dilakukan dengan Knowledgeable Respondent yang mampu 

menceritakan dengan akurat fenomena yang diteliti. 

Data yang diperoleh dari wawancara umumnya berbentuk pernyataan yang 

menggambarkan pengalaman, pengetahuan, opini dan perasaan pribadi. Untuk 

memperoleh data ini, peneliti menggunakan metode wawancara standar yang 

terskedul (Schedule Standardised Interview), interview standar tak terskedul (Non 

Schedule Standardised Interview) atau interview informal (Non Standardised 
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Interview). Ketiga pendekatan tersebut dapat dilakukan dengan teknik sebagai 

berikut: (a) Sebelum wawancara dimulai, memperkenalkan diri dengan sopan 

untuk menciptakan hubungan baik. (b) Menunjukkan bahwa responden memiliki 

kesan bahwa dia orang yang “penting”. (c) Menggali data sebanyak mungkin. (d) 

Tidak mengarahkan jawaban. (e) Mengulangi pertanyaan jika perlu. (f) 

Mengklarifikasi jawaban. (g) Mencatat interview (Chariri dalam Peggy: 135). 

Dalam penelitian ini, peneliti membuat daftar pokok-pokok pertanyaan yang 

harus tercakup oleh pewawancara selama wawancara berlangsung. Diperlukan 

fleksibilitas yang luas berkenaan dengan sikap, susunan, dan bahasa pada saat 

pewawancara melakukan tugasnya. 

3.5. Metode Pengolahan Data 

Dalam penelitian kualitatif, validitas dan reliabilitas disebut kredibilitas. 

Case Study (dasar penelitian kualitatif) memiliki dua kelemahan utama: (1) 

Peneliti tidak dapat seratus persen independen dan netral dari research setting; (2) 

Case Study sangat tidak terstruktur (messy) dan sangat interpretive.Untuk 

meningkatkan kredibilitas case study, (Sugiyono, 2008). 

Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk 

mendeskripsikan kejadian-kejadian yang ada, baik kejadian alamiah maupun 

kejadian buatan manusia. Kejadian itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, 

perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu 

dengan fenomena lainnya (Sukmadinata, 2006). Penelitian deskriptif merupakan 

penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, 

misalnyakondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses 
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yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang 

kecendrungan yang tengah berlangsung. 

Furchan (2004) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian 

yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status suatu gejala saat 

penelitian dilakukan. Lebih lanjut dijelaskan, dalam penelitian deskriptif tidak ada 

perlakuan yang diberikan atau dikendalikan serta tidak ada uji hipotesis 

sebagaimana yang terdapat pada penelitian eksperiman. 

Penelitian deskriptif mempunyai karakteristik-karakteristik seperti yang 

dikemukakan Furchan (2004) bahwa (1) penelitian deskriptifcendrung 

menggambarkan suatu fenomena apa adanya dengan cara menelaah secara teratur-

ketat, mengutamakan obyektivitas, dan dilakukan secara cermat. (2) tidak adanya 

perlakuan yang diberikan atau dikendalikan, dan (3) tidak adanya uji hipotesis. 

Furchan (2004) menjelaskan, beberapa jenis penelitian deskriptif, yaitu; (1) 

Studi kasus, yaitu, suatu penyelidikan intensif tentang individu, dan atau unit 

sosial yang dilakukan secara mendalam dengan menemukan semua variabel 

penting tentang perkembangan individu atau unit sosial yang diteliti.Dalam 

penelitian ini dimungkinkan ditemukannya hal-hal tak terduga kemudian dapat 

digunakan untuk membuat hipotesis. (2) Survei. Studi jenis ini merupakan studi 

pengumpulan data yang relatif terbatas dari kasus-kasus yang relatif besar 

jumlahnya.Tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi tentang variabel dan 

bukan tentang individu. Berdasarkan ruang lingkupnya (sensus atau survai 

sampel) dan subyeknya (hal nyata atau tidak nyata), sensus dapat dikelompokkan 

menjadi beberapa kategori, yaitu: sensus tentang hal-hal yang nyata, sensus 
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tentang hal-hal yang tidak nyata, survei sampel tentang hal-hal yang nyata, dan 

survei sampel tentang hal-hal yang tidak nyata. (3) Studi perkembangan. Studi ini 

merupakan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang dapat 

dipercaya bagaimana sifat-sifat anak pada berbagai usia, bagaimana perbedaan 

mereka dalam tingkatan-tingkatan usia itu, serta bagaimana mereka tumbuh dan 

berkembang. Hal ini biasanya dilakukan dengan metode longitudinal dan 

metode cross-sectional. (4) Studi tindak lanjut, yakni, studi yang menyelidiki 

perkembangan subyek setelah diberi perlakukan atau kondisi tertentu atau 

mengalami kondisi tertentu. (5) Analisis dokumenter. Studi ini sering juga disebut 

analisi isi yang juga dapat digunakan untuk menyelidiki variabel sosiologis dan 

psikologis. (6) Analisis kecenderungan. Yakni, analisis yang dugunakan untuk 

meramalkan keadaan di masa yang akan datang dengan memperhatikan 

kecenderungan-kecenderungan yang terjadi. (7) Studi korelasi. Yaitu, jenis 

penelitian deskriptif yang bertujuan menetapkan besarnya hubungan antar variabel 

yang diteliti. 

3.6. Tehnik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan 

data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode 

tertentu.Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban 

yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa 

belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap 

tertentu, hingga diperoleh data yang dianggap kredibel. 
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Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai 

tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Langkah-langkah analisis data sebagai 

berikut: (Sugiyono 2008). 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

Data yang diperoleh dari lapangan tentu jumlahnya cukup banyak.Untuk 

itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.Mereduksi 

data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada 

hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang 

telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, 

dan mecarinya bila diperlukan. 

b. Penyajian Data (Data Display) 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan 

sejenisnya.Dalam hal ini, Sugiyono (2008) megatakan bahwa yang paling 

sering digunakan dalam menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah 

dengan teks yang bersifat naratif. Selain itu, penyajian data juga dapat 

berupa grafik, matriks, network, dan chart. 

c. Conclusion Drawing/Verification 

Kesimpulan awal yang dikemukakan pada penelitian kualitatif masih 

bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti 

yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 
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Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung 

oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke 

lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel. 

Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat 

menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga 

tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih 

bersifat sementara danakan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran 

suatu obyek yang sebelumnya masih samar sehingga setelah diteliti menjadi jelas, 

dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori. 

3.7. Teknik Validitas Data 

3.7.1. Triangulasi 

Dalam pengujian kredibilitas, triangulasi diartikan sebagai pengecekan data 

dari berbagai sumber dengan bermacam cara dan beragam waktu. Dengan 

demikian, triangulasi terdiri atas triangulasi sumber, triangulasi teknik 

pengumpulan data, dan triangulasi waktu. 

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh 

melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dari beberapa sumber tersebut 

dideskripsikan, dikategorikan, dan akhirnya diminta kesepakatan (member check) 

untuk mendapatkan kesimpulan. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara 

mengecek data pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi 



26 
 

 

waktu berkaitan dengan keefektifan waktu. Data yang dikumpulkan dengan teknik 

wawancara di pagi hari pada saat nara sumber masih segar dan belum banyak 

masalah akan memberikan data yang valid, sehingga lebih kredibel. 

Validitas dalam sebuah penelitian memiliki posisi yang signifikan. Validitas 

merupakan salah satu acuan penting untuk mengukur sejauh mana sebuah 

penelitian tersebut benar dan akurat, sehingga hasilnya bisa diterima oleh siapa 

saja. Data yang valid, pasti reliabel dan obyektif. Akan tetapi, data yang reliabel 

belum tentu valid. Contohnya adalah setiap hari seorang karyawan perusahaan 

pulang malam dengan alasan ada rapat, padahal kenyataannya tidak rapat. 

Demikian juga dengan obyektifitas, data yang obyektif belum tentu valid. 

Validitas data hasil penelitian dapat diperoleh dengan cara menggunakan 

instrumen penelitian yang valid, menggunakan sumber data yang tepat dan cukup 

jumlahnya, serta menggunakan metode pengumpulan dan analisis data yang benar 

dan tepat. 


