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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.01 Rancangan Peneslitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat kualitatif, 

yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diambil. Penelitian ini 

menggunakan penelitian yang bersifat kausal (sebab-akibat). Desain penelitian 

kausal digunakan untuk membuktikan hubungan sebab dan akibat dari beberapa 

variabel. Penelitian kausal menggunakan model penelitian yang menggunakan 

variabel bebas yang akan mempengaruhi variabel terikat pada situasi yang telah 

direncanakan dengan menggunakan sumber data-data primer (Harun, 2001). 

 

3.0s02 Informan/Subyek Penelitian 

Informans dalam penelitian ini asdalsahs keseluruhan karyawan ya snsg besras sal 

dasri BPR Muncul Artha Sejahtera. Penentuan sampels sdilakukan desngan metode 

pusrpossive sampling yaitu pesmilsihssan ssampel informan dengsan ksritseria tertentu 

(Sugiyosno, 2013). Psenelitian ini akan menggsunakan samspel informan direktur 

keuangan, direktur operasional, operational manager, sales supervisor 

concessionaire, salesman concessionaire, dan bagian administrasi dari PT. 

Cahaya Agung Cemerlang Semarang. 
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3.3 s Pengsusmpsulasn Dastas 

3.3.1 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik itipengumpulan sdatas menggunakan me stodes waswasncasras kespasda 

responden sampel penelitian ini dan menggunakan metode dokumentasi untuk 

pencatatan data sekunder. Sumber data utama atau primer adalah kata-kata dan 

tindakan orang-orang yang di amati dan di wawancarai (Moleong, 2000:157) 

sumber data primer diperoleh peneliti melalui pengamatan atau observasi 

langsung yang didukung oleh wawancara terhadap informan. Pencatatan terhadap 

sumber data utama melalui pengamatan atau observasi dan wawancara merupakan 

hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan serta yang dilakukan 

secara sadar dan senantiasa bertujuan memperoleh informasi yang diperlukan.  

3.3.2 Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur i tipengumpulan sdatas dimulai dengan penentuan informan sesuai 

dengan sampel yang ditetapkan. Penelitia akan melakukan perkenalan, penjelasan 

maksud dan tujuan penelitian dan memohon kesediaan informan untuk 

memberikan data yang dibutuhkan. Tahap selanjutnya adalah jika informan sudah 

menyatakan kesediaannya, maka dilakukan wawancara untuk menggali informasi 

tentang permasalahan penelitian. 

Waktu wawancara disesuaikan dengan situasi dan kondisi informan. 

Pencatatan hasil wawancara dilakukan dengan menggunakan catatan dan rekaman 

pembicaraan jika dimungkinkan. Setelah wawancara selesai, peneliti daninforman 

membuat janji untuk menentukan waktu pertemuan berikutnya. 
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3.4 Analisis Data 

3.4.1 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa kualitatif dengan model 

interaktif, yaitu komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan bersama 

dengan pengumpulan data, kemudian setelah data terkumpul maka tiga komponen 

tersebut berinteraksi dan bila kesimpulan dirasa kurang maka perlu ada verivikasi 

dan penelitian dan penelitian kembali mengumpulkan data di lapangan (H.B 

Sutopo, 2008:8). 

Menurut H.B Sutopo (2008: 91), ketiga komponen tersebut adalah ; 

1. Pengumpulan Data 

2. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang merupakan 

proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abraksi data dari 

fieldnote. 

3. Sajian Data  

Merupakan rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang 

memungkinkan simpulan research dapat dilakukan. Sajian ini merupakan 

rakitan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis sehingga mudah 

dipahami. Sajian data dapat meliputi berbagai jenis matriks, 

gambar/skema, jaringan kerja, kaitan kegiatan dan juga table. 

4. Penarikan Simpulan dan Verifikasi 

Dalam pengumpulan simpulan data, peneliti harus memahami arti berbagai hal 

yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan, peraturan-
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peraturan, pola-pola, pertanyaan-pertanyaan, konfigurasi-konfigurasi yang 

mungkin, arahan sebab akibat dan berbagai preposisi kesimpulan yang 

diverifikasi. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui bagan berikut ini : 

Gambar 3.1 

Teknik Analisis Data 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Sutopo, 2006: 91-96) 

Ke empat komponen tersebut saling interaktif yaitu saling mempengaruhi 

dan terkait, pertama-tama peneliti melakukan penelitian dilapangan dengan 

mengadakan wawancara atau observasi yang disebut tahap pengumpulan data. 

Karena data yang dikumpulkan banyak, maka diadakan reduksi data, setelah 

direduksi kemudian diadakan sajian data, selain itu pengumpulan data juga 

digunakan untuk penyajian data. Apabila ketiga tersebut dilakukan maka diambil 

suatu keputusan atau verifikasi. 

 

 

 

Pengumpulan Data 

Kesimpulan atau 

Verifikasi 

Reduksi Kajian Data 
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3.4.2 Uji Validitas 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep 

kasahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas). Keabsahan data yang dimaksud 

adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi : 

1. Mendemonstrasikan nilai yang benar; 

2. Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan; 

3. Memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsentrasi 

dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya. 

(Moleong, 2004). 

Dalam penelitian ini teknik pemeriksaan yang digunakan yaitu triangulasi. 

Triangulasi merupakan teknis pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain. Di luar data inti untuk keperluan pengecekan atau sebagai suatu 

pembanding terhadap data itu. Terdapat empat macam triangulasi sebagai teknik 

pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan 

teori. Triangulasi dengan sumber dapat ditempuh dengan jalan sebagai berikut : 

1. Membandingkan data dokumentasi dengan data hasil wawancara. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakannya secara pribadi. 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatannya sepanjang waktu. 

4. Membandingkan keadaan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat 

dan pandangan orang seperti rakyat biasa. Orang yang berpendidikan 

menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan. 
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5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu pustaka yang 

berkaitan. 

Triangulasi pada pengujian validitas dan keabsahan data dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

1. Sumber sama, teknik berbeda. 

 

 

 

2. Sumber sama, sumber berbeda. 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Triangulasi pada penguji Validitan dan Keabsahan Data 

Berikut ini bagan 2 yaitu bagian triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini : 

 

 

 

 

Sumber : Moleong, 2004 :178 

3.5 Penyajian Data 

Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk narasi yaitu berupa 

deskripsi persepsi responden tentang terjadinya piutang macet dalam jumlah besar 

Pengamatan 

Wawancara 

Sumber Data 

Wawancara 

Informan A 

Informan B 

Data 

Informan yang beda 

Metode/Teknik yang beda 

Waktu yang beda 

Data valid 
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pada PT. Cahaya Agung Cemerlang dan solusi untuk mengantisipasi terjadinya 

piutang macet. Identitas dan jabatan informan disebutkan untuk memperkuat 

kekuatan argumentasi dan mengetahui bahwa informan merupakan orang yang 

kompeten untuk memberikan pendapat. 

 

3.6 Tahap Penelitian 

3.6.1 Tahap Persiapan 

3.6.1.1 Menyusun rancangan penelitian 

3.6.1.2 Menentukan lokasi penelitian 

3.6.1.3 Mengurus administrasi penelitian 

3.6.1.4 Melakukan pendekatan pada institusi di lokasi penelitian untuk melakukan 

studi pendahuluan 

3.6.1.5 Melakukan studi kepustakaan 

3.6.1.6 Menyusun proposal penelitian dan instrument penelitian 

3.6.1.7 Seminar proposal penelitian 

3.6.2 Tahap Pelaksanaan 

3.6.2.1 Mendapat ijin penelitian 

3.6.2.2 Mendapat inform consent dari informan 

3.6.2.3 Melakukan wawancara dan mengumpulkan hasil penelitian 

3.6.2.4 Melakukan pengelolaan data dan analisa data 

3.6.2.5 Menyusun laporan 

3.6.3 Tahap Akhir 

3.6.3.1 Penyusunan laporan dan penyajian hasil penelitian 
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3.6.2.2 Penggandaan hasil laporan 

 

3.7 Etika Penelitian 

Peneliti menjamin hak-hak responden dengan terlebih dahulu melakukan 

informed consent sebelum melakukan wawancara. Responden berhak menolak 

atau tidak bersedia menjadi subyek penelitian. 

Dalam meminta persetujuan dari responden, peneliti menjelaskan terlebih 

dahulu topic, tujuan penelitian, teknis pelaksanaan penelitian, dan hak-hak 

responden. Hasil penelitian ini hanya digunakan untuk perkembangan dunia 

pendidikan dan tidak dipublikasikan. 

 

3.8 Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data 

Penelitian dilakukan pada PT. Cahaya Agung Cemerlang yang terletak 

pada Kawasan Industri Candi Blok 8G/No.89, Ngaliyan, Semarang pada tanggal 

14 Maret 2016 sampai tanggal 28 Maret 2016.  

 

 

 

 


