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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang yang ada, penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif, dimana data yang dikumpulkan umumnya berbentuk 

kata-kata, gambar-gambar dan umumnya bukan angka-angka, walaupun ada 

angkaangka sifatnya hanyalah sebagai penunjang
1
. 

 Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu proses penyelidikan 

untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptaan gambaran 

holistic lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan 

informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar ilmiah
2
. 

 Jadi dari tujuan tersebut peneliti akan menggambarkan dan 

menjelaskan terkait dengan Pentingnya Fungsi Motivasi Dan Pengawasan 

Pada Dunia Usaha Dalam Perspektif Islam Di Pabrik Sandal Dan Sepatu One 

Love Kota Tasikmalaya. 

                                                             
1
Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif, Bandung: CV. Pustaka Setia 2002, hlm 1 

2
 Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2010 hlm 77. 
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B. Sumber Data 

Yang  dimaksud  dengan  sumber  data  dalam  penelitian  adalah  

subjek  data  darimana  data  dapat  diperoleh
3
. Untuk  itu  sebagai jenis  

datanya  sebagai  berikut:  

1. Data  primer,  yaitu  data  yang  diperoleh  langsung  dari  lapangan  baik  

yang  dilakukan  melalui  wawancara langsung,  dokumentasi, observasi  

maupun  alat-alat  lainya.  

2. Data  sekunder,  yaitu  sejumlah kepustakaan  yang  relevan dengan  skripsi  

ini  namun  sifatnya  hanya  pendukung.  Dalam  konteks  penilaian  kualitatif, 

hal  tersebut  bertujuan  untuk  menjadi  acuan  defenisi  bagi  konsep-konsep  

penting, serta penjelasan aspek-aspek yang tercakup dalam fokus  

pembahasan. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam 

sebuah penelitian, karena tujuan utama dalam sebuah penelitian adalah 

mendapatkan data. Tanpa menggunakan tehnik pengumpulan data, maka 

peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang telah 

                                                             
3
 Suharsimi  Arikunto, Prosedur  Penelitian: Suatu  Pendekatan  Praktik,  Edisi  Revisi Cet.  13;  

Jakarta:  PT.  Rineka  Cipta, 2006,  hlm. 129. 
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ditetapkan
4
. Tehnik pengumpulan data yang akan penulis pakai dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Wawancara   

Yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung 

keadaan responden. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan 

komunikasi. Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa 

faktor yang berinteraksi dan memengaruhi arus informasi. Faktor-faktot 

tersebut adalah pewawancara, responden, topic penelitian dan situasi 

wawancara
5
. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara 

semistruktur (Semistructure Interview) di mana dalam pelaksanaannya 

lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara berstruktur. Dengan 

tujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana 

pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam 

melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan 

mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. 

2. Observasi  

Nasution (1988) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua 

ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, 

                                                             
4
Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, Bandung: Alfabeta, 2012, Hlm 401 

5
Sofian Effendi, Metode Penelitian Survei, Jakarta: LP3ES, 2012, Hlm 207 
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yaitu fakta mengenai kenyataan yang diperoleh melalui observasi
6
. 

Observasi merupakan pengumpulan data dengan cara mengamati objek 

penelitian secara langsung, dalam hal ini peneliti mengamati lokasi Pabrik 

One Love Kota Tasikmalaya. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah mencari data mengenai halhal atau variabel 

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen 

rapat, agenda, dan lain sebagainya
7
. Dalam hal ini peneliti melakukan 

dengan cara menelaah dan mengkaji berbagai sumber pustaka yaitu: buku, 

jurnal, skripsi, dan makalah yang berisi mengenai fungsi motivasi dan 

pengawasan pada dunia usaha dalam perspektif islam. 

D. Instrumen Penelitian 

 Instrumen  penelitian  adalah  alat bantu  yang  digunakan  dalam  

mengumpulkan  data. Instrument  penelitian  yang  digunakan  untuk  lebih  

memudahkan  peneliti  dalam  mengumpulkan  data  sehingga  hasil  yang  

diperoleh  akan  lebih maksimal, dalam  arti  lebih cepat, lengkap dan  

sistematis
8
. 

                                                             
6
 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, Bandung: Alfabeta, 2012. hlm 403 

7
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: PT Reneka Cipta, 2010. 

hlm 274. 
8
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan, Kualitatif, dan R&D, h.302. 
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 Telah  disebutkan  bahwa  dalam  penelitian  ini, penulis  

menggunakan  tiga  macam  teknik  pengumpulan  data, yaitu  observasi, 

wawancara  dan dokumentasi. Untuk  metode  observasi, instrumen  yang  

digunakan  peneliti  adalah  pedoman  observasi  yang  berisi  daftar  jenis  

kegiatan  yang  mungkin  timbul  dan  akan  diamati. Adapun  instrumen  yang  

digunakan  dalam  metode  interviu  adalah  pedoman  wawancara  (interview 

guide)  yang  bersifat  terbuka  dan  terstruktur,  kemudian  didukung  oleh  

perolehan  data  dari  informan  yang  terkait  dengan  permasalahan  yang  

akan  diteliti.  Sedangkan  untuk  metode  dokumentasi,  instrumen  yang  

digunakan  peneliti  adalah pedoman  dokumentasi  yang  memuat  garis-garis  

besar  atau  kategori  yang  akan  dicari  datanya
9
. 

E. Uji Kredibilitas Data 

Uji krediilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian 

kualitatif antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Perpanjangan pengamatan 

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke 

lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data 

yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan adanya perpanjangan 

pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan nara sumber akan 

semakin terbentuk raport, semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin 

                                                             
9
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, hlm.156. 
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terbuka, saling mempercayai, sehingga tidak ada informasi yang 

disembunyikan lagi
10

.  

2. Triangulasi 

Wiliam Wiersma Triangulation is qualitative cross validation. It 

assesses the sufficiency of the data according to the convergence of 

multiple data sources or multiple data collection procedures. Triangulasi 

data pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari 

berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu
11

. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sumber. 

Triangulasi sumber untuk mengkaji kredibilitas data dilakukan dengan 

cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 

3. Menggunakan bahan referensi 

Yang dimaksud dengan bahan referensi di sini dalah adanya 

pendukung untuk membuktikan data yang telah ditentukan oleh peneliti. 

Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya 

rekaman wawancara. Data tentang interaksi manusia, atau gambaran suatu 

keadaan perlu didukung oleh foto-foto. Alat-alat bantu perekam data 

dalam penelitian kualitatif, seperti camera, handycam, alat rekam suara 

sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah 

                                                             
10

Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.hlm.270. 

11
 Ibid.hlm.273. 
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ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan peneliti sebaiknya data-data yang 

dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, 

sehingga menjadi lebih dapat dipercaya
12

. 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan salah satu tahapan penting dalam proses 

penelitian. Dalam hal ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. 

Dengan kata lain penilitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-

informasi mengenai saat ini, dan melihat kaitan variabel-variabel yang ada
13

 

Teknik pengelolaan data dalam penelitian kualitatif secara umum 

dimulai sejak pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan atau verifikasi. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut
14

: 

1. Pengumpulan data 

 Pada tahap ini kegiatan analisis data, selama pengumpulan data dapat 

dimulai setelah peneliti memahami fenomena sosial yang sedang diteliti 

dan setelah mengumpulkan multi sumber bukti, membangun rangkaian 

bukti dan klarifikasi dengan informan tentang draf kasar dan laporan dari 

penelitian. 

                                                             
12

 Ibid.hlm.275. 
13

Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Jakarta: Bumi Aksara, 2003, hlm 26 

14
 Arifin Imron, Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan  Malang: kalimasahada, 

2007 
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2. Reduksi data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan di lapangan. Dalam proses reduksi data, peneliti 

melakukan pemilihan terhadap data yang hendak dikode, mana yang 

dibuang dan mana yang merupakan ringkasan dan cerita-cerita apa yang 

sedang berkembang. 

3. Penyajian data  

Yang dimaksud penyajian data adalah menyajikan sekumpulan 

informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

4. Menarik Kesimpulan/Verifikasi 

Menarik kesimpulan penelitian selalu mendasarkan diri atas semua 

data yang diperoleh dalam kegiatan penelitian. Dengan kata lain, 

penarik kesimpulan harus didasarkan atas data, bukan atas angan-

angan/keinginan peneliti. 

G. Tempat dan Jadwal Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Pemilihan suatu lokasi penelitian harus didasari dengan pertimbangan 

yang baik agar bisa berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Untuk 
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itu suatu lokasi penelitian dipertimbangkan melalui mungkin tidaknya untuk 

dimasuki dan dikaji lebih mendalam. Selain itu penting juga dipertimbangkan 

apakah lokasi penelitian tersebut memberi peluang yang menguntungkan bagi 

peneliti untuk dikaji lebih dalam. 

Tempat yang dijadikan tempat penelitian ini adalah Pabrik Sandal dan 

Sepatu One Love Kota Tasikmalaya. 

2. Waktu Penelitian 

Tabel 3.7 

Jadwal Penelitian 

No Kegiatan Tahun 2019/2020  

1. SK Judul Des Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Ags Sep  

2. Studi Pendahuluan             

3. Penyusunan Proposal              

4. Usulan Seminar           

5. Seminar Usulan 

Penelitian 

            

6. Pelaksanaan 

a. Pengumpulan 

Data 

b. Pengolahan Data 

c. Penganalisisan 

Data 

           

7. Pelaporan 

a. Penyusuan 

Laporan 

b. Laporan Hasil 

Skripsi 

          

8. Sidang Skripsi           

 


