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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut 

Sugiyono (2017:15), metode kualitatif adalah metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi 

obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. 

Menurut Sukmadinata (dalam Ansori A,2015) bahwa penelitian Kualitatif 

adalah penelitian yang digunakan untuk mendiskripsikan dan menganalisis 

fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercaayaan, persepsi, dan orang 

secara individual maupun kelompok dan di pertegas bawa penelitian kualititatif 

mempunyai tujuan untuk mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa 

adanya. Jadi, penelitian kualitatif digunakan untuk menghasilkan sebuah diskripsi 

suatu fenomena, kejadian dan keadaan pada suatu objek secara real atau sesuai 

dengan keadaan yang ada dan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini ialah 

informasi secara rinci dari informan. 

 

3.2 Objek dan Lokasi Penelitian 

Objek penelitian ini adalah motivasi guru serta pemenuhan kebutuhan guru 

berdasarkan teori hierarki kebutuhan Maslow. Penelitian ini dilaksanakan di 

Yayasan Nurul Ulum Semarang yang berlokasi di Jalan Wahid Hasyim 390, 

Kauman, Semarang Tengah, 50139 Jawa Tengah.  
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3.3 Informan Kunci (Key Informans) 

Pada penelitian ini dalam mengumpulkan dan menganalisa data diperoleh dari 

hasil wawancara dengan informan. Penentuan informan dalam penelitian ini 

dipilih dengan menggunakan kriteria sebagai berikut : 

1. Guru tetap di Yayasan Nurul Ulum Semarang 

2. Bersedia untuk di wawancara  

Sebelum melakukan wawancara peneliti menanyakan tentang kesediaan guru 

untuk menjadiinforman dalam penelitian ini, dengan membagikan form kesediaan 

kepada semua guru Yayasan Nurul Ulum dan selanjutnya guru mengisi form 

tersebut untuk memberikan bukti bahwa mereka bersedia atau tidak bersedia 

menjadi informan dalam penelitian ini. Data guru yang bersedia dapat dilihat pada 

Tabel 3.1. 

Tabel. 3.1. Data guru yang bersedia menjadi informan 

Tugas Mengajar Informan Jumlah Guru 

SD 

(SD Pungkuran) 

Informan  1 

      Informan  2 

Informan  4 

Informan  5 

Informan  7 

5 Guru 

SMP 

(SMP Hasanudin 03) 

Informan  3 

Informan  6 
2  Guru 

Total 7 Guru 

   Sumber : Data primer yang diolah, 2018. 

Tabel 3.1. menjelaskan bahwa dari 14 guru tetap di Yayasan Nurul Ulum yang 

bersedia menjadi informan kunci dalam penelitian ini ialah 7 guru pendidik. 

Dimana terdiri dari 5 guru yang mempunyai tugas mengajar siswa sekolah dasar 

(SD Pungkuran) dan 2 guru yang mempunyai tugas mengajar siswa sekolah 

menengah pertama (SMP Hasanudin 03). 
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3.4 Definisi Operasional 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ialah motivasi dan teori hierarki 

kebutuhan Maslow. Menurut Robbins and Judge (2008:222) motivasi adalah 

proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seseorang individu untuk 

mencapai sebuah tujuan. Dimana Maslow mengklasifikasikan kebutuhan manusia 

tersusun dari suatu hierarki, tingkat paling rendah dari kebutuhan manusia ialah 

fisiologis sedangkan kebutuhan paling tinggi ialah aktualisasi diri. Pemenuhan 

kebutuhan 5 hierarki tersebut dapat dikatakan terpenuhi atau tidak terpenuhi 

dilihat dari indikator pada Tabel 3.2 yang menjadi suatu tolak ukur dari setiap 

tingkatan kebutuhan dalam konteks profesi sebagai guru. 

Tabel. 3.2. Indikator Pemenuhan Kebutuhan Berdasarkan Teori Maslow 

No Kebutuhan Indikator 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisiologis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Kebutuhan Pangan  

1. Membeli Beras  

2. Membeli Sumber Protein (Daging, Ikan Segar, 

Telur) 

3. Membeli Kacang-kacangan (Tahu atau Tempe) 

dan Sayuran  

4. Membeli Susu Bubuk, Gula Pasar, Teh atau 

Kopi 

5. Membeli Minyak Goreng, Bumbu-bumbuan  

6. Membeli Buah-buaha 

B. Kebutuhan Sandang  

1. Membeli Pakaian (Celana Panjang, Rok, 

Pakaian Muslim, Kemeja) 

2. Membeli Sepatu atau Sandal  

3. Membeli Pakaian Dalam (bra dan celana dalam) 

4. Membeli kaos kaki atau Ikat Pinggang  

5. Membeli alat ibadah (Sajadah, Mukena 

atauPeci) 

C. Kebutuhan Papan  

1. Memiliki Rumah Pribadi atau Menyewa 

Rumah. 

2. Memiliki Meja, Kursi atau Lemari  

3. Memiliki Peralatan Makan dan Masak (Sendok, 

Piring, Panci, Kompor,Tabung Gas, dll)  

4. Memiliki Peralatan Mandi (Gayung, Ember, dll) 

5. Memiliki Air dan Listrik. 
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Lanjutan Tabel. 3.2. 

  D. Kebutuhan Lain-lain 

1. Membeli perlengkapan Kesehatan ( Pasta 

gigi, Sabun, Shampoo, Pembalut dll ) 

2. Melakukan Liburan atau Rekreasi  

2. Rasa Aman  A. Tempat Kerja Aman  

1. Lingkungan Pekerjaan terdapat Security atau 

CCTV 

2. Ruangan Kerja Aman (Terhindar dari 

masalah yang mengancam jiwa) 

3. Kondisi kerja yang kondusif dan nyaman  

B. Jaminan Kesehatan dan Kepastian Kerja  

1. Mendapatkan Asuransi Kesehatan atau Dana 

Kesehatan  

2. Mendapatkan Dana Pensiun  

3. Sosial  1. Diterima dengan baik antar sesama di 

lingkungan pekerjaan (Guru, Karyawan dan  

Siswa) 

2. Saling menghormati kepada semua orang di    

lingkungan pekerjaan   

3. Berkomunikasi baik dengan semua orang 

dilingkungan pekerjaan (Guru, Karyawan dan 

Siswa) 

4. Mengikuti kegiatan organisai di tempat kerja  

4. Penghargaan 1. Memiliki Kepercayaan diri dalam 

menjalankan pekerjaan  

2. Memiliki Kompetensi dalam pekerjaan  

3. Memiliki Sertifikasi Guru  

4. Mendapatkan fasilitas dari jabatan struktural 

(Ruang Pekerjaan) 

5. Aktualisasi Diri 1. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan  

2. Menjadi pembicara atau narasumber dalam 

sebuah acara 

3. Menjadi ketua dalam suatu organisasi 

(pekerjaan maupun tempat tinggal) 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

3.5.1 Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunan penelitian kualitatif deskriptif, metode ini 

digunakan untuk menganalisis dan mendeskripsikan data yang telah 
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terkumpul. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data 

primer dan data sekunder (Sugiyono 2017:193). 

a) Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh 

peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer 

diperoleh dari hasil wawancara dengan informan atau guru 

pendidik di Yayasan Nurul Ulum Semarang.  

b) Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari peneliti dari 

sumber yang telah ada. Data Sekunder dalam penelitian ini 

berupa nama-nama guru yang mengajar di Yayasan Nurul 

Ulum Semarang. 

 

3.5.2 Teknik Pengumpulan Data 

1) Metode Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti serta apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam dan jumlah 

informannya sedikit/kecil (Sugiyono 2017:194). Metode wawancara 

dalam penelitian ini, menggunakan wawancara terstruktur dan tidak 

terstruktur. Dimana peneliti menyiapkan pertanyaan tertulis yang 

alternative jawaban-nya pun sudah disiapkan dan diperdalam dengan 

pertanyaan lebih lanjut dengan informan. Teknik ini digunakan untuk 

memperkuat data tentang pemenuhan kebutuhan guru berdasarkan 

teori Maslow. 

2) Metode Observasi 

Observasi merupakanteknik pengumpulan data yang mempunyai ciri 

yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, observasi 

merupakan teknik yang tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-

obyek alam yang lain (Sugiyono 2017:203). Observasi dilakukan 

dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek 
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penelitian dengan melihat perilaku guru Yayasan Nurul Ulum disaat 

bekerja.  

 

3.6 Alat Analisis Data 

Alat analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Metode analisis 

kualitatif merupakan sebuah kajian yang menggunakan data-data yang berupa 

teks, persepsi, dan bahan-bahan tertulis yang digunakan untuk mengetahui hal-hal 

yang tidak terukur dengan pasti (intangible). Sehingga dalam penelitian kualitatif 

tidak menggunakan rumus untuk mengolah dan menganalisis data. Tiga langkah 

proses data (Milles & Huberman (Sugiyono, 2017)) : 

1) Reduksi Data 

Reduksi data merupakan merangkum hal-hal yang penting, serta 

dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan 

memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam penelitian ini, reduksi 

data dilakukan dengan menyeleksi data yang diperoleh dari hasil 

wawancara dengan Guru di Yayasan Nurul Ulum, Semarang.  

2) Penyajian Data 

Penyajian data dapat dilakukan dengan merangkai kalimat yang 

disusun secara logis dan sistematis sehingga mudah untuk dipahami. 

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyajikan hasil 

wawancara kepada Guru Yayasan Nurul Ulum secara ringkas sehingga 

akan mempermudah dalam pengolahan data.  

3) Conclusion Drawing/ verification  

Langkah ketiga dalam teknik analisis data adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Dalam penelitian ini, peneliti menarik 

kesimpulan berdasarkan data-data yang diperoleh untuk diketahui 

maknanya sebagai hasil penelitian. 

  


