
 

BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek dan Lokasi Penelitian 

Pada penelitian ini, objek penelitian yang dipilih adalah percetakan dus 

Terang Jaya, yang terletak di Lingkungan Industri Kaligawe (LIK) IV no 118, 

Kaligawe, Semarang. 

3.2 Subjek Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat empat responden yang diteliti yaitu 

Untung/Pimpinan Sugiarto (owner & pimpinan), Tan Cun Lie/penasihat (istri dari 

Untung/Pimpinan), Tan Cun Mey (adik perempuan pertama dari Cun 

Lie/penasihat), dan Martin Santoso (adik laki-laki kedua dari Cun Lie/penasihat). 

Subjek penelitian ini akan peneliti wawancarai sehingga peneliti dapat 

memperoleh data – data yang berhubungan dengan penelitian ini. 

3.3 Jenis Data 

Data yang digunakan peneliti untuk penelitian ini adalah jenis data primer, 

yaitu data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan 

seperti hasil dari wawancara yang biasa dilakukan oleh peneliti (Sugiyono, 2003). 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk memperoleh data pada penelitian ini adalah 

melalui wawancara. Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data yang 

dilakukan dengan melakukan tanya – jawab secara langsung dengan responden 
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(Sugiyono, 2003), dalam hal ini yang menjadi responden adalah pemilik Terang 

Jaya, istri dari pemiliki dan kedua adik dari istri si pemilik. Wawancara dilakukan 

agar peneliti memperoleh data tentang konflik yang paling sering terjadi dan 

konflik yang memberikan dampak atau pengaruh terhadap perusahaan keluarga 

selama periode dua tahun terakhir. 

3.5 Alat Analisis Data  

Pada penelitian ini, alat analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif 

kualitatif, yaitu analisis data yang berbentuk kata, skema, dan gambar (Sugiyono, 

2003:14). Pendekatan deskriptif pada penelitian ini digunakan dengan melakukan 

wawancara secara langsung terhadap responden penelitian untuk mengetahui data 

– data atau informasi tekait konflik. Setelah seluruh data dari proses wawancara 

didapat, maka data tersebut direduksi, yaitu kegiatan menyaring data yang telah 

didapat melalui wawancara yang telah dilakukan. Data yang telah didapat 

dirangkum kembali, dipilih hal – hal pokok dan penting, dan disusun lebih 

sistematis sehingga data yang telah direduksi lebih mudah untuk dipahami. 

Langkah – langkah dalam mengolah data yang diperoleh adalah 

1. Mengidentifikasi konflik apa saja yang terjadi dalam perusahaan melalui 

wawancara kepada responden 

2. Mengidentifikasi konflik – konflik tersebut ke dalam tiga kategori yaitu 

konflik tugas, konflik proses, dan konflik relasi 

3. Menentukan tingkat prioritas konflik untuk diberi usulan penyelesaian 

4. Memberikan usulan penyelesaian beserta diskusi terhadap konflik yang 

terjadi. 



 

5. Menganalisis usulan penyelesaian mengenai konsekuensi penerapan 

usulan penyelesaian 

6. Usulan penyelesaian didiskusikan kepada pihak praktisi  


