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III. METODE PENELITIAN 

  

 

A. Pendekatan dan Tipe Penelitian 

 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan 

data dengan tujuan tertentu. Melakukan sebuah penelitian, peneliti harus memiliki 

metode yang digunakan sebagai alat yang digunakan untuk meneliti. Menurut 

Sugiyono (2009:2) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dengan artian, metode 

penelitian adalah serangkaian tindakan untuk memperoleh informasi berupa data 

dengan tujuan dan manfaat telah ditentukan. 

 

Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yang 

bertipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Pasolong (2012:161) 

pada dasarnya penelitian kualitatif dilaksanakan dalam keadaan yang alamiah 

(natural setting) dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif. 

Sedangkan yang dimaksud penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2005:1) dalam 

Pasolong (2012:161) adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti 

pada kondisi objek alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti 

adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara 

wawancara, dokumentasi, dan kuesioner untuk membandingkan kinerja pegawai 

sebelum dan sesudah penerapan GCG. 
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B. Fokus Penelitian 

 

Fokus penelitian bertujuan untuk membatasi peneliti sehingga terhindar dan tidak 

terjebak dalam pengumpulan data pada bidang yang sangat umum dan luas atau 

kurang relevan dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian. Selain itu 

penentuan fokus penelitian berfungsi untuk memilih data yang relevan dan tidak 

relevan meskipun menarik maka tidak perlu dimasukkan ke dalam data yang 

sedang dikumpulkan Strauss dan Corbin, dalam (Moleong, 2000:42). 

 

Berdasarkan penjelasan di atas maka pada dasarnya penelitian ini memfokuskan 

diri pada peningkatan kualitas kinerja pegawai melalui penerapan GCG. Suatu 

pekerjaan dapat diukur melalui jumlah, kualitas, ketepatan waktu 

mengerjakannya, kehadiran, kemampuan bekerja sama yang dituntut suatu 

pekerjaan tertentu, (Bangun, 2012: 233) berdasarkan hal tersebut maka fokus 

penelitian ini adalah: 

1. Jumlah Pekerjaan. 

Dimensi ini menunjukkan jumlah pekerjaan yang dihasilkan individu atau 

kelompok sebagai persyaratan yang menjadi standar pekerjaan. Setiap 

pekerjaan memiliki persyaratan yang berbeda sehingga menuntut 

karyawan harus memenuhi persyaratan tersebut baik pengetahuan, 

keterampilan, maupun kemampuan yang sesuai. Berdasarkan persyaratan 

pekerjaan tersebut dapat diketahui jumlah karyawan yang dibutuhkan 

untuk dapat mengerjakannya, atau setiap karyawan dapat mengerjakan 

beberapa unit pekerjaan. 
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2. Kualitas Pekerjaan. 

Setiap karyawan dalam perusahaan harus memenuhi persyaratan tertentu 

untuk dapat menghasilkan pekerjaan sesuai kualitas yang dituntut suatu 

pekerjaan tertentu. Setiap pekerjaan mempunyai standar kualitas tertentu 

yang harus disesuaikan oleh karyawan untuk dapat mengerjakannya sesuai 

ketentuan. Karyawan memiliki kinerja baik bila dapat menghasilkan 

pekerjaan sesuai persyaratan kualitas yang dituntut pekerjaan tersebut. 

3. Ketepatan Waktu. 

Setiap pekerjaan memiliki karakteristik yang berbeda, untuk jenis 

pekerjaan tertentu harus diselesaikan tepat waktu, karena memiliki 

ketergantungan atas pekerjaan lainnya. Jadi, bila pekerjaan pada suatu 

bagian tertentu tidak selesai tepat waktu akan menghambat pekerjaan pada 

bagian lain, sehingga mempengaruhi jumlah dan kualitas hasil pekerjaan. 

Demikian pula, suatu pekerjaan harus diselesaikan tepat waktu karena 

karena batas waktu pesanan pelanggan dan penggunaan hasil produksi. 

Pelanggan sudah melakukan pemesanan produk sampai batas waktu 

tertentu. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, pihak perusahaan harus 

menghasilkannya tepat waktu. Suatu jenis produk tertentu saja, ini 

menuntut agar dpat digunakan sampai batas tertentu saja, ini menuntut 

agar diselesaikan tepat waktu, karena akan berpengaruh atas 

penggunaannya. Pada dimensi ini, karyawan dituntut untuk dapat 

menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. 
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4. Kehadiran. 

Suatu jenis pekerjaan tertentu menuntut kehadiran karyawan dalam 

mengerjakannya sesuai waktu yang ditentukan. Ada tipe pekerjaan yang 

menuntut kehadiran karyawan selama delapan jam sehari untuk lima hari 

kerja seminggu. Kinerja karyawan ditentukan oleh tingkat kehadiran 

karyawan dalam mengerjakannya. 

5. Kemampuan Kerja Sama. 

Tidak semua pekerjaan dapat diselesaikan oleh satu orang karyawan saja. 

Untuk jenis pekerjaan tertentu mungkin harus diselesaikan oleh dua orang 

karyawan atau lebih, sehingga membutuhkan kerja sama antarkaryawan 

sangat dibutuhkan. Kinerja karyawan dapat dinilai dari kemampuannya 

bekerjasama dengan rekan sekerja lainnya. 

 

 

C. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Moleong (2010:128), lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti 

melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang 

sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data 

penelitian yang akurat. Dalam penentuan lokasi penelitian, cara terbaik yang 

ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan dengan 

mempelajari serta mendalami fokus serta rumusan masalah penelitian. Selain itu, 

perlu dipertimbangkan keterbatasan geografi dan praktis seperti waktu, biaya serta 

tenaga dalam penentuan lokasi penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi 

lokasi penelitian adalah PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) yang merupakan 
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perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang telah menerapkan Good Corporate 

Governance (GCG) di Provinsi Lampung. 

 

 

D. Sumber Data 

 

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh berasal dari data primer dan data 

sekunder: 

1. Data primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan atau 

obyek penelitian. Informan ditentukan sesuai dengan masalah penelitian (Bungin, 

2009:122). Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari informan antara lain: 

a. Andi Firman (Bagian Humas PT. Perkebunan Nusantara VII Persero) 

b. Talhah (Krani kepala Sumber Daya Manusia PT. Perkebunan Nusantara 

VII Persero) 

c. Adek Lydia Trimari (Asisten Sumber Daya Manusia dan Umum PT. 

Perkebunan Nusantara VII Persero) 

 

2. Data sekunder 

Selain menggunakan data primer, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder. 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari orang lain atau sumber kedua, 

didapatkan dari berbagai jenis publikasi yang dimaksudkan untuk mendukung 

data primer (Bungin, 2009:122). Data sekunder diperoleh dari: 

a. Data-data perusahaan PTPN VII (Persero) daftar penilaian prestasi kerja 

b. Struktur Organisasi PTPN VII (Persero) Unit Kedaton 2014 

c. Data perusahaan Surat Keputusan Praktek melaksanakan prinsip GCG 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

 

Menurut Sugiyono (2009:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang 

paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti 

tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Pada 

penelitian ini, ada tiga teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data, yaitu: 

1. Wawancara 

Menurut Moleong (2010:186) wawancara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewe) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu. 

2. Dokumentasi 

Selain dengan menggunakan wawancara, penelitian ini juga melakukan 

dokumentasi sebagai sumber data penelitian. Dalam teknik dokumentasi ini 

dokumen-dokumen yang akan digunakan merupakan arsip-arsip, peraturan-

peraturan yang berkaitan dengan standar prosedur operasional dan dokumen-

dokumen lain yang nantinya akan ditemui ataupun dibutuhkan untuk mendukung 

data yang sudah ada. 

3. Angket (Kuesioner) 

Kuesioner, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk 

dijawab. 
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F. Teknik Pengolahan Data 

 

Menurut Nawawi (2000:43), pengolahan data adalah suatu proses dalam 

memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara 

atau rumus-rumus tertentu. Sedangkan pengolahan data bertujuan mengubah data 

mentah dari hasil pengukuran menjadi data yang lebih halus sehingga 

memberikan arah untuk pengkajian lebih lanjut (Sugiyono, 2009:63).  

 

Teknik Pengolahan Data dalam penelitian ini dilakukan menurut teknik-teknik 

yang ada pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif, peneliti 

menggunakan teknik-teknik sebagai berikut: 

1. Reduksi data, sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk 

analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang 

tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga 

kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi 

2. Pemaparan data, merupakan suatu upaya menampilkan data yang telah 

direduksi secara jelas dan mudah dipahami dalam bentuk paparan naratif, tabel, 

grafik, atau bentuk  lainnya yang dapat memberikan gambaran jelas tentang 

proses dan hasil tindakan yang dilakukan 

3. Menarik kesimpulan/verifikasi, penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari 

suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama 

penelitian berlangsung, verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali 

yang melintas dalam pikiran, suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan atau 
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juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam 

seperangkat data yang lain. 

 

Secara kuantitatif teknik yang digunakan adalah: 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan 

cara mendeskripsikan atau menganalisa data yang telah terkumpul sebagai mana 

adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan. Deskripsi data yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu mean, standard error of mean, median, mode, standard 

deviation, variance, range, minimum, dan maximum. Tujuan analisis statistik 

deskriptif ini untuk memberikan gambaran karakteristik tertentu dari responden 

dan mengklasifikasikan nilai kategorisasi rata-rata data yang didapat. (Sugiyono, 

2010:142) 

 

 

G. Teknik Keabsahan Data 

 

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan data, 

Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu 

(Moleong: 2010:319). ada empat kriteria yang digunakan yaitu: 

 

1. Derajat  Kepercayaan Data (uji kredibilitas) 

Penjaminan keabsahan data melalui derajat keterpercayaan data dapat dilakukan 

dengan menggunakan beberapa kriteria teknik pemeriksaan yang dikemukakan 

oleh Moleong sebagai berikut: 

a. Perpanjangan keikutsertaan peneliti di lapangan 

Peneliti adalah instrumen utama dalam penelitian kualitatif, keikutsertaan 

peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan 
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tersebut bukan hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan 

perpanjangan keikutsertaan peneliti dalam penelitian. 

b. Ketekunan Pengamatan 

Meningkatkan ketekunan pengamatan berfungsi untuk menemukan ciri-

ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan 

atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal 

tersebut secara rinci. 

c. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap suatu data. 

Terdapat tiga metode triangulasi menurut Sugiyono (2009:274), yaitu: 

1. Triangulasi sumber, untuk menguji kredibilitas dilakukan dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data dari 

beberapa sumber kemudian dikategorisasikan mana pandangan yang 

sama, mana pandangan yang berbeda dan mana yang sepesifik. 

2. Triangulasi teknik, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, 

misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan 

observasi, dokumentasi atau kuisioner. 

3. Triangulasi waktu, dalam rangka pengujian kredibilitas data, dapat 

dilakukan dengan cara pengecekan dengan wawancara, observasi, atau 

teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. 
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Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengecekan derajat kepercayaan 

dengan menggunakan cara triangulasi sumber dengan membandingkan 

data hasil wawancara kepada sumber yang berbeda (informan yang 

berbeda). Data dari beberapa sumber tersebut kemudian dikategorisasikan 

mana pandangan yang sama, mana pandangan yang berbeda dan mana 

yang spesifik. 

d. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi 

Peneliti mengekspos hasil penelitian sementara atau hasil akhir yaitu 

dengan melakukan diskusi kepada pembimbing dan penguji, selain itu juga 

peneliti berdiskusi dengan rekan-rekan sejawat baik yang menjadi 

pembahas, peneliti maupun rekan-rekan lainnya yang telah ataupun yang 

sedang melakukan proses penyusunan skripsi. Kegiatan ini dilakukan agar 

penelitian ini dapat diakui kebenarannya. 

e. Tersedianya referensi 

Ketersediaan dan kecukupan referensi dapat mendukung keterpercayaan 

data dalam penelitian, upaya untuk mendukungnya, dapat digunakan 

kamera digital sebagai alat foto dan dapat digunakan juga alat perekam 

suara. Dengan demikian apabila nanti dicek kebenaran data penelitian, 

maka referensi yang tersedia dapat dimanfaatkan sehingga tingkat 

keterpercayaannya dapat dicapai. 

 

Dengan demikian, untuk menguji kredibilitas data dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan metode triangulasi sumber dengan membandingkan 

data hasil wawancara kepada sumber yang berbeda (informan yang 

berbeda). Data dari beberapa sumber tersebut kemudian dikategorisasikan 
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mana pandangan yang sama, mana pandangan yang berbeda dan mana 

yang spesifik. Selain itu untuk menambah keabsahan data, peneliti juga 

menggunakan teknik pemeriksaan sejawat melalui diskusi, yang mana 

peneliti mengekspos hasil penelitian sementara atau hasil akhir yaitu 

dengan melakukan diskusi kepada pembimbing dan penguji, selain itu juga 

peneliti berdiskusi dengan rekan-rekan sejawat baik yang menjadi 

pembahas. Kegiatan ini dilakukan agar penelitian ini dapat diakui 

kebenarannya. 

 

2. Derajat keteralihan (transferability). 

Teknik ini menuntut peneliti agar melaporkan hasil penelitiannya sehingga dapat 

dilakukan seteliti dan secermat mungkin dan mengacu pada fokus penelitian. 

Transferability juga berkenaan dengan kemungkinan hasil penelitian dapat 

diterapkan atau digunakan di situasi lain. Untuk itu, maka peneliti dalam 

penulisan hasil penelitian harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, 

dan dapat dipercaya. 

 

3. Derajat Kebergantungan (dependability). 

Dalam penelitian ini, uji terhadap derajat kebergantungan dilakukan dengan 

melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti 

tidak melakukan penelitian kelapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti 

seperti itu perlu diuji dependability-nya, dan untuk mengecek penelitian ini benar 

atau salah. 
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4. Derajat Kepastian (comfirmability). 

Menguji kepastian dapat diartikan dengan menguji hasil penelitian, dikaitkan 

dengan proses yang ada dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tapi 

hasilnya ada. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang 

dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmabiliti. 


