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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan dengan metode penelitian kualitatif ini 

meliputi: 

Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan (fakta 

research). Metode ini bermaksud menggambarkan, memaparkan keadaan 

obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta disebuah lingkungan 

organisasi, yaitu menggambarkan tentang implementasi etika kerja Islam pada 

“PT. Rama Manggala Gas” Kota Blitar.  

Penelitian ini bertujuan mengembangkan teori berdasarkan data dan 

pengembangan pemahaman. Data yang dikumpulkan disusun, dijelaskan, dan 

selanjutnya dilakukan analisa, dengan maksud untuk mengetahui fakta-fakta di 

lapangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian yaitu karyawan 

“PT. Rama Manggala Gas” 

Metode yang digunakan penelitian ini adalah penelitian dengan 

pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang relevan 

untuk memahami fenomena sosial (tindakan manusia)1 dimana data hasil 

penelitian tidak diolah melalui prosedur statistik melainkan deskriptif data 

dilakukan secara induktif.2 Dalam penelitian ini meneliti tentang implementasi 

                                                           
1 Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 

hal. 42 
2 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2012), 

hal. 9. 
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etika kerja Islam yang ditumbuhkan oleh kegiatan perusahaan dengan tujuan 

untuk meningkatkan kinerja karyawan perusahaan “PT. Rama Manggala Gas” 

 

B. Lokasi Penelitian 

Fokus penelitian ini di fokuskan pada lokasi PT. Rama Manggala Gas Jl. 

Imam Bonjol Sananwetan Kota Blitar, Jawa Timur, Indonesia. PT. Rama 

Manggala Gas dipilih sebagai tempat penelitian dikarenakan berbagai 

pertimbangan terkait dengan latar belakang penelitian dan setelah melakukan 

observasi kegiatan di perusahaan ini sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, 

PT. Rama Manggala Gas juga merupakan perusahaan cabang dari Mayangkara 

Group yang bergerak dibidang pengisian dan pendistribusian gas yang terkenal 

menerapkan prinsip Islam dalam sistem manajemennya. Sehingga penulis 

tertarik untuk meneliti implementasi etika kerja Islam dalam meningkatkan 

kinerja karyawan. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari-Februari 2019. 

 

C. Kehadiran Penelitian 

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini mutlak diperlukan. Ini 

dikarenakan peneliti sebagai instrumen kunci (key instrument) dan pemberi 

tindakan. Sebagai instrumen kunci penelitian, artinya peneliti sebagai 

pengamat yang mengamati aktivitas-aktivitas yang terjadi di lapangan dan 

berhubungan langsung terhadap obyek penelitian secara aktif.3 Peneliti sebagai 

pengumpul dan penganalisis data, serta sebagai pelopor hasil penelitian dalam 

                                                           
3 Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2009), hal. 79 
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melaksanakan kegiatan pengamatan dan pengumpulan data. Peneliti secara 

bertahap dan aktif menggali informasi yang dibutuhkan dan menuliskan data 

yang diperoleh sebenar-benarnya. 

 

D. Data dan Sumber Data 

Sumber  data  utama  penelitian  kualitatif  adalah  kata-kata  dan  

tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen.4 Berkaitan 

dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi dalam kata-kata, tindakan, 

dan sumber data tertulis. Maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini 

adalah hasil kegiatan yang berkaitan secara langsung dengan pelaksanaan 

penelitian, yaitu kerangka fungsional PT. Rama Manggala Gas Kota Blitar, 

serta data yang mendukung jawaban fokus permasalahan yang telah 

ditetapkan. Berdasarkan sumber pengambilan data, data dibedakan menjadi 2, 

yaitu: 

a. Data Primer 

Data primer diperoleh peneliti melalui pengamatan atau observasi secara 

langsung di lapangan yang didukung oleh wawancara terhadap informan 

atau pihak PT. Rama Manggala Gas. Data primer terdiri dari 2 hal, yaitu: 

1) Person, merupakan informan yang bisa memberikan data berupa 

jawaban lisan melalui wawancara. 2) Place, yaitu sumber data yang 

diperoleh dari gambaran tentang situasi kondisi langsung berkaitan dengan 

masalah yang dibahas dalam penelitian. 

                                                           
4 Ibid.,hal. 37 
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b. Data Sekunder 

Dalam penelitian ini, sumber data sekunder berfungsi sebagai pelengkap 

atau pendukung data primer. Data sekunder bisa berupa kata-kata, 

tindakan, sumber tertulis, dan foto. Data sekunder dalam penelitian ini 

adalah sejumlah literatur dan arsip-arsip PT. Rama Manggala Gas yang 

diperlukan. Data sekunder ini berisi tentang profil lembaga, struktur 

organisasi, dan lain-lain. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik penelitian yang diperlukan disini adalah teknik pengumpulan data 

mana yang paling tepat sehingga benar-benar didapat data yang valid dan 

reliable. Teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan dalam penelitian ini 

adalah observasi partisipasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data 

yang digunakan dalam penelitian digunakan untuk menjawab rumusan masalah 

yang telah dikemukakan dalam fokus penelitian. 

a. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu 

pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau 

perilaku obyek sasaran.5
 
Hasil observasi ini berupa aktivitas, kejadian, 

peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu dan perasaan emosi 

seseorang. 

b. Wawancara mendalam (In-Depth Interview) 

                                                           
5 Abdurrahman Fatoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2006), hal. 105 
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Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan 

seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan 

mengajukan pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.6
 
Dalam melakukan 

wawancara mendalam, peneliti membuat daftar pertanyaan dan dijabarkan 

secara kongkrit dalam kalimat tanya dan juga disesuaikan dengan konteks 

aktual saat wawancara berlangsung. Dalam wawancara ini yang menjadi 

Informan adalah pihak atasan dan karyawan PT. Rama Manggala Gas. 

Materi pertanyaan dapat dikembangkan pada saat berlangsung wawancara 

dengan menyesuaikan pada kondisi saat itu, sehingga menjadi lebih 

fleksibel dan sesuai dengan jenis pertanyaannya. 

c. Dokumentasi  

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari 

catatan-catatan mengenai data pribadi informan. Peneliti menganalisis 

data-data yang diperoleh dari informan, hasil pencatatan yang dilakukan 

peneliti.Dengan teknik ini peneliti juga membutuhkan data tertulis dari 

pihak lembaga. Data yang diperlukan antara lain profil lembaga, struktur 

organisasi, dan literatur lain yang dapat menyempurnakan data penelitian. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh 

adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan 

rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur 

                                                           
6 Dedi Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosda, 2006), hal. 120. 
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klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, 

wawancara, intisari dokumen, pita rekaman)  dan biasanya diproses terlebih 

dahulu sebelum siap digunakan  (melalui pencatatan, pengetikan, 

penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-

kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak 

menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis. 

Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur 

kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan/verivikasi. Terjadi secara bersamaan berarti reduksi data 

, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verivikasi sebagai sesuatu yang 

saling  jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaksi pada  saat 

sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang 

membangun wawasan umum yang disebut  “analisis”.7 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup 

transkip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data  dan 

triangulasi. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. 

berikut ini adalah teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti:   

a. Reduksi Data 

Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari  analisis. 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data 

                                                           
7 Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009)., hal. 339. 



55 
 

berlangsung terus-menerus, terutama selama proyek yang berorientasi 

kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Selama 

pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat 

ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat 

partisi, dan menulis memo.   

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 

mengorganisasi data sedemikian rupa  sehingga kesimpulan-kesimpulan 

akhirnya dapat ditarik dan diverivikasi. Reduksi data atau proses 

transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai 

laporan akhir lengkap tersusun.  Jadi dalam penelitian kualitatif dapat 

disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara: melalui  

seleksi ketat, melalui ringkasan atau uraian sigkat, menggolongkan dalam 

suatu pola yang lebih luas, dan sebagainya. 

b. Triangulasi 

Selain menggunakan reduksi data peneliti juga menggunakan 

teknik Triangulasi  sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. 

Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam 

membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.8  

Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang 

berbeda yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Triangulasi ini selain 

                                                           
8 Lexy J. Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 

hal. 330 
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digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk 

memperkaya data. Menurut Nasution, selain itu triangulasi juga dapat 

berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena 

itu triangulasi bersifat reflektif. 

Denzin (dalam Moloeng, 2004), membedakan empat macam 

triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, 

metode, penyidik dan teori. Pada penelitian ini, dari keempat macam 

triangulasi tersebut, peneliti hanya menggunakan teknik pemeriksaan 

dengan memanfaatkan sumber. 

Penyajian data merupakan kegiatan terpenting yang kedua dalam 

penelitian kualitatif. Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi 

yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan.9  

Penyajian data yang sering digunakan untuk data kualitatif pada 

masa yang lalu adalah dalam bentuk teks naratif dalam puluhan, ratusan, 

atau bahkan ribuan halaman. Akan tetapi, teks naratif dalam jumlah yang 

besar melebihi beban kemampuan manusia dalam memproses informasi. 

Manusia tidak cukup mampu memproses informasi yang besar jumlahnya; 

kecenderungan kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang 

kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau 

konfigurasi yang mudah dipahami. 

                                                           
9 Ulber Silalahi, Metode Penelitian…, hal. 340 
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Penyajian data dalam kualitatif sekarang ini juga dapat dilakukan 

dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya 

dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu 

bentuk yang padu padan dan mudah diraih. Jadi, penyajian data 

merupakan bagian dari analisis. 

c. Menarik kesimpulaan 

Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan  dan 

verivikasi. Ketika kegiatan pengumpullan data dilakukan, seorang 

penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat 

keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, 

alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan yang mula-mulanya belum 

jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci. Kesimpulan-kesimpulan 

“final” akan muncul bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan 

catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian 

ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan pemberi dana, 

tetapi  sering kali kesimpulan  itu telah sering dirumuskan sebelumnya 

sejak awal.   

 

G. Pengecekan Kebsahan Temuan 

Dalam  penelitian  kualitatif,  peneliti  menggunakan  cara  berikut untuk 

menguji keabsahan data yang diperoleh: 

a. Uji Kredibilitas 
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Artinya adalah bahwa data atau informasi yang diperoleh dapat dipercaya 

atau tidak. Cara mengujinya dapat dilakukan dengan cara: 

1) Memperpanjang masa pengamatan. 

2) Pengamatan terus menerus. 

3) Triangulasi, yaitu proses penyokongan bukti terhadap temuan, analis 

dan interpretasi data yang telah dilakukan peneliti dan berasal dari: (1) 

individu (informan) yang berbeda, (2) tipe atau sumber data 

(wawancara, pengamatan dan dokumen), (3) metode pengumpulan 

data (wawancara, pengamatan). 

4) Peer debriefing (membicarakan dengan orang lain), yaitu 

mendiskusikan hasil yang diperoleh dengan rekan-rekan sejawat. 

5) Analisis kasus negatif, yaitu peneliti mencari data yang berbeda atau 

bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Apabila tidak 

terdapat data yang bertentangan dengan hasil temuan, berarti data yang 

ditemukan sudah dapat dipercaya. 

6) Menggunakan bahan referensi, yaitu menggunakan bahan pendukung 

untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Bahan 

referensi ini bisa berupa rekaman wawancara, dokumentasi berupa 

foto, alat-alat bantu perekam data, dan lain-lain. 

7) Member checking, yaitu menguji kemungkinan dugaan-dugaan yang 

berbeda dan mengembangkan pengujian-pengujian untuk mengecek 

analisis. 
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8) Menggunakan bahan referensi, yaitu menggunakan bahan pendukung 

untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Bahan 

referensi ini bisa berupa rekaman wawancara, dokumentasi berupa 

foto, alat-alat bantu perekam data, dan lain-lain. 

9) Member checking, yaitu menguji kemungkinan dugaan-dugaan yang 

berbeda dan mengembangkan pengujian-pengujian untuk mengecek 

analisis. 

Artinya bahwa, apakah hasil penelitian ini dapat diterapkan pada 

situasi yang lain. Ini berkaitan dengan tingkat konsistensi peneliti dalam 

megumpulkan data, membentuk dan menggunakan konsep ketika 

membuat interpretasi yang menarik. Apabila pembaca laporan 

penelitianmemperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya, maka suatu 

hasil penelitian dapat diberlakukan.10 

b. Uji Depenability 

Dalam penelitian kuantitatif, depenability disebut reliabilitas. 

Dalam penelitian ini, uji depenability dilakukan dengan melakukan audit 

terhadap keseluruhan proses penelitian.11 Caranya dilakukan oleh 

pembimbing atau auditor untuk mengaudit seluruh aktivitas penelitian. 

Termasuk proses yang harus diuji adalah bagaimana peneliti mulai 

menentukan fokus penelitian, memasuki lapangan, menentukan sumber 

data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai 

dengan membuat kesimpulan. 

                                                           
10 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif,…hal. 276 
11 Ibid., hal. 278 
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H. Tahapan penelitian 

Adapun tahapan-tahapan penelitian tersebut meliputi: 

a. Tahap sebelum ke lapangan, meliputi:   

1) Menentukan fokus penelitian 

2) Menentukan lapangan penelitian  

3) Mengurus perizinan  

4) Menjajaki dan menilai keadaan lapangan  

5) Menyiapkan perlengkapan penelitian  

b. Tahap kegiatan lapangan, meliputi:  

1) Memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri  

2) Memasuki lapangan  

3) Mengumpulkan data atau informasi yang terkait dengan fokus 

penelitian  

4) Memecahkan data yang telah terkumpul 

c. Tahap analisis data 

Terdiri dari analisis selama pengumpulan data dan sesudahnya. Analisis 

selama pengumpulan data meliputi kegiatan:  

1) Membuat ringkasan atau rangkuman serta mengedit setiap hasil 

wawancara  

2) Mengembangkan pertanyaan dan analitik selama diwawancarai  

3) Mempertegas fokus penelitian  

Sedangkan analisis pengumpulan data meliputi kegiatan: 

1) Pengorganisasian data   
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2) Pemilihan data menjadi satu-satuan tertentu  

3) Pengkategorian data  

4) Penemuan hal-hal terpenting dari data penelitian  

5) Penemuan apa yang perlu dilaporkan kepada orang lain  

6) Pemberian makna  

d. Tahap penulisan laporan, meliputi kegiatan:  

1) Penyusunan hasil penelitian   

2) Konsultasi hasil penelitian kepada pembimbing  

3) Perbaikan hasil konsultasi  

Dalam penelitian ini, semua tahap-tahap yang dipaparkan diatas akan 

digunakan peneliti untuk mempermudah proses penelitian dan proses 

penyusunan hasil laporan. 

 


