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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. 

Menurut (Afifuddin & Saebani, 2012) penelitian kualitatif adalah metode penelitian 

yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, (lawannya adalah 

eksperimen) di mana peneliti merupakan instrumen kunci. 

Menurut Moleong, (2016) penelitian kualitatif adalah laporan penelitian 

yang berisi kutipan – kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan, data 

berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video, catatan atau dokumen 

lainnya yang dianalisis dalam bentuk aslinya. Dari kedua deskripsi kualitatif diatas, 

penelitan kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi yang ada di lapangan dan 

kemudian di diskripsikan berdasarkan data yang ditemukan di lapangan secara 

nyata, dan alamiah. 

 

3.2 Objek Penelitian dan Lokasi Penelitian 

Objek pada penelitian ini adalah alasan karyawan generasi X dan Y yang 

keluar dari PT. XX pada tiga tahun terakhir yaitu tahun 2015-2017. Lokasi 

penelitian ini di Kota Kudus. Dikarenakan sebagian besar karyawan yang sudah 

keluar dari PT. XX berdomisili di Kota Kudus. Kantor Pusat PT. XX berlokasi di 

Jl. Getas Pejaten 4, Kudus, Jawa Tengah. Alasan memilih Objek di PT. XX karena 

peneliti mendapatkan kemudahan untuk mengakses informasi dan data terkait 

karyawan yang sudah keluar dari perusahaan tersebut. Selain itu peneliti diberikan 

ijin dari perusahaan untuk melakukan penelitian terkait karyawan yang sudah 

keluar dari perusahaan. Bilamana diperusahaan lain belum tentu peneliti 

mendapatkan ijin untuk memperoleh data-data karyawan yang sudah keluar dari 

perusahaan semudah diperusahaan tersebut. 
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3.3 Subjek penelitian  

Subjek dalam penelitian ini adalah karyawan generasi X dan Y yang sudah 

keluar dari PT. XX yang dahulunya bekerja sebagai sopir bus malam dan customer 

service (melayani penjualan tiket dan pariwisata) pada PT. XX. 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder : 

a) Data Primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari 

tangan pertama oleh peneliti, yang berkaitan dengan variabel minat dan 

tujuan yang spesifik. Sekaran, (2015:61). Data primer diperoleh dari 

Wawacara. Data primer lainnya adalah jumlah karyawan generasi X dan Y 

yang keluar dari perusahaan pada tahun 2015-2017 

b) Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, misalnya 

dokumen-dokumen perusahaan atau organisasi, surat kabar dan majalah, 

ataupun publikasi lainnya. Data sekunder dalam penelitian ini berupa data 

dari PT. XX untuk data karyawan yang keluar pada tahun 2013-2017. 

 

3.5 Teknik dan Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang diperlukan meliputi : 

1) Wawancara 

Menurut Moleong, (2016) wawancara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu.  

Peneliti menggunakan pedoman pertanyaan wawancara agar wawancara 

yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Pedoman 

pertanyaan wawancara disusun berdasarkan tujuan penelitian dan 

berdasarkan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hal tersebut 

dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan peneliti. Afifuddin & 
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Saebani, (2012). Pedoman wawancara dapat dilihat detail pada lampiran hal 

58. 

 

3.6 Informan Kunci  

Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan dan menganalisis data diperoleh 

dari hasil wawancara mendalam dengan pemilik perusahaan dan karyawan yang 

sudah keluar dari PT. XX. Informan dalam penelitian ini adalah karyawan generasi 

X dan Y yang dahulunya bekerja sebagai sopir bus malam sebanyak 10 orang dan 

customer service (pepenjualan tiket dan pelayanan pariwisata) sebanyak 5 orang. 

Dalam menentukan Informan (karyawan yang sudah keluar dari PT. XX) peneliti 

dibantu oleh perusahaan untuk mencari informasi terkait nama, alamat, dan nomor 

handphone karyawan yang sudah keluar dari PT. XX. Setelah nama, alamat, dan no 

handphone sudah terkumpul. Peneliti mencoba untuk menghubungi semua kontak 

nomer handphone karyawan yang sudah keluar tersebut. Dalam menentukan 

informan generasi X yang jumlahnya ada 91 karyawan, dari 91 nomer handphone 

tersebut, nomor yang dapat dihubungi hanya 37 orang. Dari ke 37 nomor yang bisa 

dihubungi, hanya ada 6 orang yang bersedia untuk diwawancarai dalam penelitian 

ini. Begitupun dengan karyawan generasi Y jumlah karyawan yang keluar pada tiga 

tahun terakhir berjumlah 101 orang. Dalam menentukan informan Y. Peneliti 

mencoba untuk menghubungi semua data nomor handphone tersebut, dari 101 

nomor handphone, yang masih aktif, dan bisa dihubungi ada 76 orang. Namun dari 

76 kontak yang bisa dihubungi tersebut, yang bersedia untuk diwawancarai hanya 

ada 9 orang. Dalam penelitian ini yang bersedia diwawancarai, yang mewakili 

generasi X dan generasi Y semuanya berjumlah 15 orang. 

Dalam penelitian ini, peneliti mendatangi rumah 15 orang tersebut, untuk 

melakukan wawancara mendalam guna memperoleh informasi lebih lanjut. 

Sebelum peneliti melakukan wawancara dengan informan, terlebih dahulu peneliti 

memberikan form ketersediaan kepada responden. Form tersebut untuk 

membuktikan dan menyatakan bahwa responden tersebut dinyatakan benar-benar 

bersedia untuk diwawancarai. Setelah form diisi oleh responden, peneliti 



24 
 

“Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata” 

mengetahui dan dapat memberikan bukti bahwa responden memang benar bersedia 

menjadi responden. Kriteria penentuan sebagai responden dalam penelitian ini 

adalah karyawan generasi X dan Y yang keluar dari PT. XX. Adapun persyaratan 

yang dipilih sebagai responden dalam penelitian ini yaitu : 

1) Karyawan yang sudah keluar dari PT. XX pada tahun 2015-2017. 

2) Usia responden yang termasuk dalam kategori karyawan generasi X (41 - 

53 tahun) dan generasi Y (18 - 40 tahun).  

3) Responden yang berdomisili di kota Kudus, hal tersebut dilakukan 

dikarenakan agar peneliti mudah untuk menemui responden.  

4) Bersedia untuk menjadi informan dan bersedia di wawancarai. 

 

3.7 Analisis Data 

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya data disusun secara sistematis dan di 

analisis secara kualitatif. Menurut (Afifuddin & Saebani 2012:149) Analisis 

kualitatif digunakan untuk data yang bersifat uraian kalimat yang tidak dapat diubah 

dalam bentuk angka-angka.  

Langkah – langkah analisis data Menurut Sugiyono, (2015) Analisis data dapat 

dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : 

1) Data Reduction (Reduksi Data) 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk 

itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu maka segera dilakukan 

analisis data melalui reduksi data. Mereduksi Data yaitu, merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, 

dicari tema, dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Setelah 

direduksi maka akan memberikan gambaran yang jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya. Reduksi data pada penelitian ini yaitu dari seluruh 

karyawan yang keluar dari PT. XX pada tahun 2013-2017 yang 

berjumlah 269 direduksi menjadi 192 karyawan, yaitu karyawan yang 
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keluar pada tahun 2015-2017 yang tergolong karyawan generasi X 91 

orang dan karyawan generasi Y 101 orang. Pada penelitian ini, peneliti 

hanya fokus pada tiga tahun terakhir yaitu tahun 2015-2017. Tahap 

selanjutnya, dari karyawan X yang berjumlah 91 orang direduksi 

menjadi 37 orang, kemudian direduksi kembali karyawan yang bersedia 

untuk di wawancarai berjumlah 6 orang. Untuk karyawan generasi Y 

yang awalnya berjumlah 101 orang direduksi menjadi 76 orang, 

kemudian setelah direduksi kembali, terdapat 9 orang yang bersedia 

untuk diwawancarai. Sehingga responden yang bersedia untuk 

diwawancarai dalam penelitian ini berjunmlah 15 orang. 

 

2) Data Display (Penyajian Data) 

Pada tahapan ini, setelah melakukan Reduksi Data, langkah 

selanjutnya yaitu penyajian data, bisa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, flowchart dan sejenisnya. Penyajian data dalam 

penelitian ini yaitu peneliti menyajikan data profil karyawan generasi X 

dan generasi Y dalam bentuk tabel yang meliputi aspek ; pendidikan 

terakhir, jabatan, usia, generasi dan jenis kelamin. Langkah selanjutnya 

peneliti merangkum hasil wawancara dengan responden, sehingga 

diketahui alasan karyawan keluar dari PT. XX untuk setiap responden. 

Selanjutnya peneliti mendiskripsikan hasil wawancara pada tiap 

informan dengan teks naratif, dan meggunakan tabel untuk 

menyimpulkan hasil alasan-alasan keluar karyawan generasi X dan Y. 

Pada tabel tersebut ditampilkan prosentase alasan keluar karyawan dari 

prosentase tertinggi hingga terendah, dimana hasil prosentase tertinggi 

dari alasan keluar itulah alasan yang mendominasi karyawan generasi X 

dan generasi Y yang keluar dari PT. XX.  

 

3) Conclusion (Kesimpulan) 

Kesimpulan dalam penelitian Kulitatif yang diharapkan adalah 

sebuah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat 
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berupa deskripsi, atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya belum 

jelas, menjadi jelas berupa hubungan interaktif, hipotesis, atau teori. 

Pada penelitian ini, peneliti menyimpulkan profil karyawan yang sudah 

keluar dari perusahaan, dilihat dari aspek pendidikan terakhir, jabatan, 

usia, generasi dan jenis kelamin. Selain itu peneliti juga dapat 

menyimpulkan alasan-alasan karyawan generasi X dan Y yang keluar 

dari PT. XX.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


