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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan 

data valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, 

suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, 

memecahkan, dan mengantisipasi masalah (Sugiyono, 2010:2). Pendapat lain 

menyatakan bahwa metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh 

untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan (Soehartono, 

2002). Di dalam penelitian ini, metode mancakup prosedur dan teknik 

penelitian. Metode penelitian merupakan langkah yang sangat penting dalam 

memecahkan masalah-masalah penelitian. 

A. Desain penelitian 

 Metode ini ialah bersifat menuturkan dan menafsirkan data yang ada, 

misal tentang situasi yang dialami, satu hubungan, kegiatan, pandangan, sikap 

yang menampak, pertentangan yang meruncing dan sebagainya. (Winarno 

Surkhmad, 1994) Penelitian kualitatif juga bertujuan menggambarkan realitas 

sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya 

menarik realitas itu ke permukaan sebagai ciri, karakter, sifat, model, tanda, 

atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu. Penelitian 

deskriptif  kualitatif mempunyai sifat mendalam dalam menggambarkan 

sasaran penelitian (Burhan Bugin, 2007). Dengan menggunakan metode ini 

peneliti dapat mengenal, mengetahui dan mengerti tentang nilai-nilai islam 

apa saja yang di terapkan CV. Putra Mina Swalayan pada budaya organisasi 
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B. Lokasi Penelitian 

Tempat, waktu, dan pengorganisasian penelitian objek penelitian yang akan diteliti 

yaitu : 

Tempat           : Mina Swalayan  

Alamat :  Jl. Kaliurang Km 10, Kab. Sleman, 

   Daerah Istimewa Yogyakarta 

Waktu  :  12  Januari 2019 

Objek : Implementasi Disiplin Kerja dan 

   Produktivitas Berdasarkan Etos Kerja Islami 

 

C. Sumber Data Penelitian 

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. 

Apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa 

benda gerak atau proses sesuatu. (Suharsimi Arikunto, 2013) Adapun subjek data dalam 

penelitian ini adalah manajer HRD di CV. Putra Mina Swalayan. Sumber data 

selanjutnya dalam penelitian ini meliputi: 

1. Data Primer 

Sumber data primer yaitu data yang utama dalam penelitian ini, yang meliputi tentang 

disiplin kerja dan produktivitas apa saja yang ada pada CV. Putra Mina Swalayan 

Yogyakarta. Data ini akan diambil dari sumber yaitu : 

a. HRD CV. Putra Mina 

b. Pramuniaga CV. Putra Mina 

c. Konsumen 

2. Data Sekunder 

Sumber data sekunder yaitu data yang mendukung terhadap data primer. Data 

sekunder ini akan diperoleh dari staf manajer, karyawan mengenai sejarah singkat, 

letak geografis, keadaan perusahaan dan karyawan, program kegiatan yang 

berhubungan dengan Disiplin Kerja dan Produktivitas Kerja yang dilaksanakan di 

CV. Putra Mina Swalayan Yogyakarta. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini penyusun menggunakan beberapa teknik pengumpulan data 

sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Interview atau wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan, dimana dua orang 

atau lebih berhadap-hadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain 

dan mendengarkan dengan telinga sendiri suaranya (Sutrisno Hadi, 1991). Teknik ini 

digunakan untuk mendapatkan bahan atau data yang diperlukan oleh penyusun, 

penyusun melakukan pengamatan langsung ke tempat yang akan diteliti. Dan juga 

melakukan wawancara dengan pihak atau manajer dan salah satu orang karyawan di 

CV. Putra Mina Swalayan. Adapun informasi utama dalam penelitian ini adalah 

sebagaimana berikut : 

a. manajer atau HRD di CV. Putra Mina Swalayan berjumlah 1 (satu) orang. 

b. Pramuniaga selaku penaggung jawab dalam proses penjualan, pembayaran dan 

pelayanan kepada konsumen berjumlah 1 (satu) orang. 

c. Konsumen selaku pembeli produk-produk yang ada di Mina Swalayan berjumlah 

1 (satu) orang. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan sarana pembantu penyusun dalam mengumpulkan data atau 

informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, ikhtisar rapat, pernyataan 

tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulis lainnya. Peneliti dengan 

mempelajari dokumen-dokumen tersebut dapat mengenal budaya dan nilai-nilai 

yang dianut oleh objek yang diteliti (Jonathan Sarwo, 2006). Berdasarkan pengertian 

tersebut maka teknik ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang berupa dokumen 

yang mendukung tentang penelitian yang berhubungan dengan disiplin kerja dan 

produktivitas kerja di CV. Putra Mina Swalayan Yogyakarta. 

3. Studi Kepustakaan 

Penyusun mempelajari dari literatur tertulis, dari mulai buku-buku yang di jadikan 

pedoman dan referensi juga artikel, makalah, maupun dari internet yang 

berhubungan dengan judul skripsi yang penyusun buat. 
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E. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel 

Definisi konseptual dan operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel 

diukur. Dengan melihat definisi operasional suatu penelitian, maka seorang peneliti akan 

dapat mengetahui suatu variable yang akan diteliti. 

 

           Tabel 3.1. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel 

No Variabel Definisi 

Konseptual 

Definisi 

Operasional 

Indikator 

1. Disiplin 

Kerja 

Kedisiplinan 

adalah 

kesadaran dan 

kesediaan 

seseorang 

menaati semua 

peraturan 

perusahaan dan 

norma-norma 

social yang 

berlaku 

(Hasibuan, 

2007) 

Mentaati 

tingkah laku 

yang tertulis 

maupun yang 

tidak tertulis 

(Hasibuan, 

2009) 

1. Teliti 

2. Tepat Waktu 

3. Frekuensi 

Kehadiran 

4. Mengikuti 

Cara Kerja 

yang 

ditentukan 

Perusahaan 

5. Balas Jasa 

6. Sanksi 

7. Tanggung 

Jawab yang 

Tinggi 

2. Produktivitas 

Kerja 

ukuran yang 

menunjukka 

pertimbangan 

antara input 

dan output 

yang 

dikeluarkan 

perusahaan 

serta peran 

Perbandingan 

antara hasil 

yang dicapai 

dengan 

keseluruhan 

sumber daya 

yang 

digunakan. 

1. Efisien 

2. Kualitas 

Pekerjaan 

3. Kemampuan 

4. Kepatuhan 

Terhadap 

Peraturan 

5. Waktu 

Penyelesaian 
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tenaga kerja 

yang dimiliki 

persatuan 

waktu. 

(Sunyoto, 

2012)   

Sumber: Data diolah tahun 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. 

Alat bantu atau fasilitas yang digunakan oleh penyusun dalam mengumpulkan data agar 

pekerjaanya lebih mudah dan hasilnya baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan 

sistematis, sehingga mudah diolah (Arikunto, 2013). 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

Tabel 3.2.  Instrumen Penelitian 

No Teknik Penelitian Instrumen 

1. Interview -Draf wawancara 

-Recorder 

2. Dokumentasi -Kamera/Handphone 

Sumber: data diolah pada tahun 2019 
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G. Teknik Analisis Data 

 Analisis data adalah proses pencarian dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan 

sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, 

dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain 

(Sugiono, 2010). 

 Metode analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan oleh 

Miles & Hubermen pada tahun 1992. Analisis terdiri dari tiga bagian kegiatan yang 

terdiri secara bersamaan, yaitu:  

a. Reduksi Data 

Data yang diperoleh di catat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti 

merekam data, memilih hal-hal pokok, mengfokuskan pada hal-hal yang penting, 

cara dan polanya. 

b. Penyajian Data 

Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, 

bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. 

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data 

Kesimpulan awal yang dikelola dikemukakan oleh penyusun masih bersifat 

sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan 

pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat 

penyusun kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

 


