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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Untuk menggali informasi mengenai Generasi Y di BCA Semarang, 

pembahasan dalam bab ini dimulai dari metode penelitian dan desain penelitiannya. 

Langkah selanjutnya, peneliti menentukan lokasi penelitian untuk mendapatkan 

informan penelitian dalam upaya pengumpulan data. Setelah data terkumpul, langkah 

selanjutnya adalah dilakukan pengujian terhadap keabsahan data sebelum dilakukan 

analisis terhadap data tersebut.  

3.1. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan 

fenomenologi, yang nantinya penelitian kualitatif digunakan untuk metode ilmiah 

yang dilakukan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosial dan pendidikan. 

Penelitian kualitatif dilakukan dalam membentuk pengetahuan melalui pemahaman 

dan penemuan yang ada. Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak memanipulasi 

subjek yang akan diteliti. Fenomenologi adalah analisis atas esensi kesadaran dari 

persepsi, imajinasi, penilaian, emosi, evaluasi dan pengalaman orang lain yang 

terarah pada sesuatu obyek di luar.  Penelitian Fenomenologi merupakan ilmu yang 

mempelajari fenomena atau gejala yang menekankan pada metode penghayatan. 

Fenomenologi bertujuan memperoleh interpretasi terhadap pemahaman manusia 

atas fenomena yang tampak dan makna di balik yang tampak, yang muncul dalam 

kesadaran manusia. Fenomenologi yang dipakai adalah pendekatan fenomenologi 

untuk memahami tindakan individu. Pemahaman makna secara fenomenologis yang 
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digunakan sebagai pisau analisis dalam suatu studi berani mencoba menggabungkan 

berbagai persepektif fenomenologi yang ada (Fatchan, 2011). 

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan, 

dimana peneliti adalah instrument kunci. Sehingga peneliti harus mempunyai dan 

mencari teori dan pengetahuan yang luas sehingga dapat bertanya, menganalisa dan 

mengolah obyek yang diteliti supaya dapat lebih jelas. Penelitian kualitatif 

menekankan pada makna dan nilai. Alat pengumpulan data di dalam penelitian ini 

menggunakan observasi, wawancara dan data perusahaan. Kesasihan dan 

keterandalan data menggunakan triangulasi dengan menggunakan metode induktif, 

hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. 

Intisari penelitian kualitatif adalah untuk mengidentifikasi karakteristik dan struktur 

gejala-gejala dan kejadian-kejadian yang diuji di dalam konteks alamiah, yang 

kemudian bersama-sama membentuk conceptual model. Mengingat bahwa 

penelitian ini bertujuan untuk memahami dan memaknai berbagai fenomena yang 

terjadi dalam kenyataan yang merupakan ciri khas penelitian kualitatif, dalam hal ini 

mengungkap mengapa para Karyawan Generasi Y di BCA Semarang memiliki lama 

kerja yang lebih lama dibandingkan dari hasil penelitian beberapa peneliti 

sebelumnya dan apa yang membuat Karyawan Generasi Y di BCA Semarang 

bertahan di perusahaan tersebut 

Penelitian ini mengungkap aspek-aspek yang membuat karyawan BCA 

masih betah bekerja di BCA relevan menggunakan penelitian kualitatif dengan 

pendekatan fenomenologi karena memenuhi karakteristik penelitian kualitatif, 

terutama dalam hal mengungkapkan data-data secara mendalam melalui wawancara 
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dan kajian dokumen terhadap profile informan, apa yang dirasakan para informan 

dan bagaimana cara mereka dapat betah dalam bekerja. 

 

3.2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di BCA KCU Gang Tengah. BCA KCU Gang 

Tengah merupakan cabang utama kedua yang ada di Semarang. BCA KCU Gang 

Tengah memiliki jumlah karyawan sebanyak 125 karyawan, dimana diantaranya 

terdiri dari 7 KCP di bawahnya yaitu KCP Suari, KCP Grajen, KCP Industri, KCP 

Kranggan, KCP Majapahit, KCP Telogorejo dan KCP Pedurungan. Jumlah generasi 

Y yang lama bekerjanya lebih dari 5 tahun sebanyak 12 karyawan.  

Dalam memilih key informant, peneliti menetapkan syarat key informant 

adalah karyawan BCA yang tergolong Generasi Y dan yang sudah bekerja lebih dari 

5 tahun, dengan alasan fenomena yang terjadi bahwa para Generasi Y bekerjanya 

kurang dari 5 tahun. Tetapi di BCA, para Generasi Y ternyata ada yang bekerja lebih 

dari 5 tahun yang berjumlah 12 karyawan. Tidak hanya itu, peneliti juga 

mendapatkan ijin dari pimpinan untuk meneliti mengenai Generasi Y di BCA. 

 

3.3. Informan Penelitian 

Di pendekatan kualitatif, informant dan partisipant digunakan untuk 

menujuk subjek penelitian. Dikatakan informan karena informan inilah yang dapat 

memberikan informasi tentang suatu kelompok. Participant digunakan terutama bila 

subjek mewakili suatu kelompok tertentu, dan hubungan antara peneliti dengan 
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subjek penelitian dianggap bermakna bagi sumbek. Informan adalah orang dalam 

pada latar penelitian yang fungsinya memberikan informasi tentang situasi dan 

kondisi latar penelitian. 

Pada proses awal, penelitian ini difokuskan pada upaya loyalitas Karyawan 

Generasi Y di BCA Semarang dalam bekerja. maka yang dijadikan subjek dalam 

penelitian ini adalah Karyawan Generasi Y di BCA Semarang yang berumur 21-35 

tahun dan sudah bekerja lebih dari 5 tahun di BCA. 

 

3.4. Tahap-Tahap Penelitian 

Dalam metode penelitian, tahapan-tahapan penelitian harus sistematis dan terencana 

yang meliputi penentuan lokasi penelitian, fokus penelitian, metode penelitian, 

sumber informasi, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.  

Ada dua tahap penelitian, yaitu: 

A. Tahap persiapan penelitian 

1. Peneliti membuat pedoman wawancara yang disusun, dimana setelah itu 

ditunjukkan kepada pembimbing penelitian untuk mendapatkan masukan 

mengenai isi pedoman wawancara, kemudian setelah mendapat masukan 

dan koreksi dari pembibing, peneliti memperbaikinya dan melakukan 

wawancara. 

2. Sebelum wawancara di laksanakan peneliti bertanya kepada subjek tentang 

kesiapannya diwawancarai, jika sudah siap, peneliti membuat kesepakatan 

dengan subjek mengenai waktu dan tempat untuk melakukan wawancara. 
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B. Tahap pelaksanaan penelitian 

Peneliti membuat kesepakatan dengan subjek tentang waktu dan tempat untuk 

wawancara berdasarkan aturan yang telah dibuat. Setelah wawancara dilakukan, 

peneliti mengkonversi hasil wawancara ke bentuk tertulis. Setelah itu peneliti 

membuat analisis data sesuai dengan langkah-langkah yang dijelaskan pada 

bagian metode analisis data di akhir bab ini. Setelah itu, peneliti membuat 

kesimpulan dan memberikan saran-saran untuk penelitian selanjutnya. 

 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen utama pengumpulan data 

adalah peneliti sendiri, yang berinteraksi secara simbolik dengan informan/subyek 

yang diteliti. Ada tiga prinsip yang harus dilakukan dalam pengumpulan data 

penelitian kualitatif, yaitu: pembuktian dengan menggunakan sumber observasi, 

wawancara dan studi dokumen, membangun suatu pangkalan data dan memelihara 

rangkaian bukti.  

Pengumpulan data merupakan tahap yang penting dalam melakukan sebuah 

penelitian karena data tersebut akan digunakan untuk memperoleh informasi agar 

tujuan penelitian dapat tercapai. Observasi dan wawancara merupakan teknik 

pengumpulan data yang khas dalam penelitian kualitatif untuk memahami makna, 

persepsi, perasaan dan pengetahuan orang-orang. Wawancara dilakukan dengan 

berbincang-bincang dan bertanya jawab dengan Karyawan Generasi Y di BCA 

Semarang menggunakan pedoman wawancara/question guide, dimana setelah itu 

hasil wawancara akan ditulis secara ringkas. Wawancara ini dilakukan dengan 
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metode eksploratif artinya wawancara akan dilakukan dengan deep interview secara 

mendalam untuk mendapatkan jawaban dari informan secara konkrit, benar dan 

lengkap. 

Dokumentasi juga penting dilakukan dengan mencari data berupa catatan, 

buku, dan sebagainya. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini seperti 

dokumen-dokumen yang berupa data karyawan generasi Y di BCA yang berusia 21-

35 tahun dan yang sudah bekerja selama lebih 5 tahun, dimana hal ini merupakan 

sumber utama yang dipergunakan peneliti untuk meneliti lebih lanjut. 

 

3.6. Pengujian Keabsahan Data 

Menurut Moleong (2008) untuk menetapkan keabsahan data dibutuhkan 

teknik pemeriksaan. Teknik pemeriksaan berdasarkan sejumlah kriteria. Di bawah 

ini merupakan kriteria yang dipakai untuk melakukan pemeriksaan keabsahan data 

kualitatif yaitu: 

a. Kredibilitas, artinya hal tersebut dapat dipercaya dengan cara: 

1. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan data untuk menguji kebasahan 

data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan 

pengecekkan atau sebagai pembanding terhadap data itu.  Data diperiksa 

dengan melihat data pembandingan dari sumber yang beda supaya 

meminimalisir data yang hilang dari wawancara dengan Karyawan Generasi 

Y di BCA Semarang. Semua hasil wawancara narasumber akan 
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dibandingkan dengan observasi dan data perusahaan yang ada di BCA 

Semarang supaya data yang didapatkan saling mendukung. 

2. Referensi 

Referensi yang digunakan sesuai dengan sumber data yang dimiliki. Peneliti 

akan melakukan cek ulang dari hasil wawancara dengan hasil pengamatan 

atau studi dokumen.  

b. Data yang sudah didapatkan diuraikan secara rinci, akurat dan lengkap supaya 

pembaca laporan penelitian ini memiliki gambaran yang jelas.  

c. Proses wawancara penelitian akan dilakukan konsisten dan lengkap sehingga 

data yang didapatkan menjadi data yang konkrit. Jika dua atau beberapa kali 

pengulangan dalam wawancara hasilnya sama, maka dapat dikatakan 

realibilitasnya tercapai, kemudian data tersebut dapat digunakan untuk di 

analisis. 

d. Data yang didapatkan dapat dipertanggungjawabkan dan diandalkan 

kualitasnya. Cara yang dilakukan peneliti adalah melihat semua data yang sudah 

diperoleh dan data tersebut diakui oleh informan dalam penelitian dengan 

mengkonfirmasi kebenaran data tersebut. 

Dengan teknik pemeriksaan data yang telah dijelaskan kemudian dianalisis 

dengan membandingkan teori dari beberapa pendapat ahli. Dengan cara teknik 

seperti yang telah dijelaskan diatas diharapkan data dapat disajikan secara objektif 

dan dapat dipertanggungjawabkan. 
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3.7. Teknik Analisis Data 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode deskriptif analisis. Pengertian dari metode deksriptif analitis 

menurut Sugiono adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau 

memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan 

yang berlaku untuk umum. 

Dengan kata lain penelitian deksriptif analitis mengambil masalah atau 

memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian 

dilaksanakan, hasil penelitian yan kemudian diolah dann dianalisis untuk diambil 

kesimpulannya. Maka untuk melihat apa yang membuat Karyawan Generasi Y yang 

berusia 21-35 tahun dapat loyal bekerja di BCA. Penulis menggunakan metode 

deskriptif analisis karena dirasa cocok untuk mengethaui fenomena yang saat ini 

sedang berlangsung. 

Dalam melakukan analisis data fenomenologi, peneliti berpedoman pada 

Moustakas (1994) dalam Sudaryah (2013). Secara umum, proses analisis datanya 

mencakup: 

1. Peneliti membuat daftar jawaban informant dari jawaban yang diberikan 

informant disaat peneliti memulai wawancara dengan question guide yang 

sudah peneliti persiapkan. Peneliti akan merekam jawaban dari informan 

dimana hal tersebut akan membantu peneliti untuk menuliskannya ke dalam 

teks. 
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2. Reduksi data 

Peneliti akan mereduksi data dengan mengacu pada pertanyaan: apakah 

jawaban dari informan tersebut merupakan pengalaman informan dan apakah 

jawaban-jawaban tersebut dapat dikelompokkan untuk diberi label dan tema.  

Jika jawaban dari informan tidak jelas, pengulangan dan tumpah tindih maka 

akan direduksi dan dieliminasi. 

3. Peneliti membuat tabel dan menuliskan tema terhadap jawaban-jawaban 

informan yang konsisten, tidak berubah dan memperlihatkan kesamaan. Tabel 

dan pemberian label terhadap jawaban-jawaban tersebut merupakan tema. 

4. Peneliti melakukan validasi terhadap jawaban-jawaban, memberi label 

terhadap jawaban dan tema dengan cara: apakah jawaban-jawaban tersebut ada 

pada transkrip wawancara. 

5. Peneliti membuat Individual Textural Description (ITD). ITD dibuat dengan 

memaparkan jawaban-jawaban yang tervalidasi sesuai dengan tema-temanya 

dilengkapi dengan kutipan-kutipan verbatim hasil wawancara. 
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