
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Di penulisan karya ilmiah terdapat dua metode penelitian, yaitu metode 

penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Dalam penulisan skripsi ini 

penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang mana dalam penelitian ini 

lebih menekankan pada makna dan proses dari pada hasil suatu aktivitas. 

Menurut strauss dan corbin, penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai atau diperoleh 

dengan menggunakan  prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari 

kualifikasi (pengukuran).
27

 

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang 

sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman 

tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu melainkan didapat setelah melakukan 

analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian. Dari hasil 

analisis tersebut kemudian ditarik kesimpilan berupa pemahaman umum yang 

sifatnya abstrak tentang kenyataan-kenyataan. 

Penelitian kualitatif tidak digunakan untuk mencari hubungan atau 

pengaruh antara variabel-variabel, tetapi untuk memperoleh pemahaman yang 

mendalam tentang suatu fenomena, sehingga akan dapat diperoleh teori. 
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Berpijak dari penelitian diatas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

perkembangan karir di PT. Asian  Agri di desa subarak kecamatan gunung sahilan 

kabupaten Kampar.  

Sedangkan pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah 

deskriftif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa saja yang 

saat ini berlaku dan didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, 

analisis, serta menginterprestasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini tentang perkembangan karir di PT. Asian Agri di desa 

subarak kecamatan gunung sahilan kabupaten Kampar. yang berlokasi di desa 

subarak kecamatan gunung sahilan kabupaten Kampar.  

Adapun rincian dan waktu penelitian, dapat dilihat pada table dibawah ini: 

Tabel 3.1 

Rincian dan Waktu Penelitian 

 

 

No. 
Uraian 

Kegiatan 

Pelaksanaan Penelitian 
Ket 

Jan  2018 Feb  2018 Apr 2018  Mei 2018 Jun 2018 Jul 2018 Agst  2018 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

1 

Pembuatan 

Proposal 

Penelitian 

                

    

         

2 
Perbaikan 

Proposal 

                             

3 
Seminar 

Proposal 

                             

4 Wawancara                              

5 
Pengumpulan 

Data 

                             

6 
Pembuatan 

Laporan  

                             

7 
Persentase 

hasil / Sidang  

                             

Sumber: data olahan 2018 
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C. Sumber Data 

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subyek 

darimana data diperoleh.
28

  Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Data primer adalah data  yang didapat dari sumber pertama baik dari individu 

maupun perorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian 

kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.
29

 Wawancara adalah suatu 

percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan tanya 

jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik, yang 

mana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap, dan pola pikir 

dari yang diwawancarainya yang relevan dengan masalah yang ditelitinya. 

Dalam melakukan wawancara ada dua jenis wawancara yang sering dilakukan 

yaitu, wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.
30

 Didalam 

penelitian ini penulis menggunakan wawancara terstruktur yang mana 

sebelum melakukan wawancara pewawancara menulis dan mengumpulkan 

pertanyaan dan disusun berurutan untuk kemudian diajukan kepada nara 

sumber. 

2. Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan 

baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam 
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bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram.
31

 Data sekunder  diperoleh dari 

oberservasi dan dokumentasi berupa laporan-laporan, buku-buku, buletin dan 

lain-lain yang terkait dengan permasalahan peneliti.
32

   

 

D. Informan penelitian  

Informan dalam penelitian ini adalah seorang yang benar-benar tahu dan 

menguasai masalah, serta terlibat langsung dalam  masalah penelitian. Informan 

disini merupakan sumber informasi utama dalam penelitian. Adapun yang 

mengetahui atau yang menguasai permasalahan di PT. Asian Agri di desa subarak 

kecamatan gunung sahilan kabupaten Kampar. yang berlokasi di desa subarak 

kecamatan gunung sahilan kabupaten Kampar ini dalah manajer dan bagian 

humas, serta yang terlibat langsung dalam masalah penelitian ini adalah ada 

beberapa yaitu tiga karyawan yang terlibat didalam penelitian ini. 

 

E. Teknik pengumpulan data 

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai 

berikut: 

1. Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara 

langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus 
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dikumpulkan dalam penelitian.  
33

Observasi juga berarti sebagai kegiatan 

yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan penelitian dengan cara 

mencatat sistematis terhadap gejala-gejala yang terdapat pada objek 

penelitian. Istilah observasi yang diarahkan pada legiatan melihat  atau 

memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan 

mempertimbangkan hubungan antaraaspek dalam fenomena tersebut. 
34

 

2. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewanwancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu. 
35

 Ada dua tipe wawancara dalam tataran yang 

luas yaitu, terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah 

proses wawancara dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara 

tertulis yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada 

informan. Dalam wawancara terstruktur runtunan pertanyaan-pertanyaan dan 

perumusannya sudah “harga mati” artinya sudah ditetapkan dan tidak boleh 

diubah-ubah. Sedangkan wawancara tidak terstruktur lebih bersifat luwes dan 

terbuka karena didalam pelaksanaannya lebih bebas dan tidak menggunakan 
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pedoman. 
36

 Didalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan teknik 

wawancara terstruktur. 

3. Dokumentasi yaitu mencari data-data mengenai hal-hal atau tentang 

pelaksanaan dan pemberdayaan zakat. yang mana sebagian besar data yang 

tersedia ialah berbentuk surat-surat, catatan harian, cendera mata, laporan, dan 

sebagainya. Sifat utama dari data ini tidak terbatas ruang dan waktu sehingga 

memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah 

terjadi di waktu silam. 
37

 

 

F. Validitas Data 

Validitas adalah persoalan yang berhubungan pertanyaan sejauh mana 

suatu alat ukur telah mengukur apa yang seharusnya diukur.  Suatu alat pengukur 

dapat dikatakan valid atau sah apabila alat ukur tersebut telah digunakan untuk 

mengukur apa yang seharusnya diukur. Untuk mengetahui atau mengukur 

validitas suatu alat ukur, yakni apakah alat ukur itu valid atau tidak valid ada tiga 

faktor yang harus diperhatikan, yakni:
38

 

1. Faktor pewawancara 

2. Faktor responden 

3. Faktor alat pengukur 
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Validitas data berarti bahwa data yang telah terkumpul dapat 

menggambarkan realitas yang ingin diungkapkan oleh peneliti. Sebagai contoh, 

seorang peneliti ingin mengetahui pengeluaran rumah tangga seorang kusir 

bendi. Untuk itu peneliti melakukan wawancara mendalam kepada kusir bendi 

untuk mengetahui berapa pengeluaran rumah tangganya. Terungkaplah angka 

tertentu setelah berbagai pertanyaan ditanyakan. Apakah informasi yang telah 

didapat oleh pewawancara telah mengungkapkan berapa sesungguhnya 

pengeluaran rumah tangganya? Apabila ditanya valid, maka informasi yang 

diperoleh dari kusir bendi tersebut benar-benar atau sangat mendekati 

pengeluarannya.
39

 

 

G. Teknik Analisis Data 

Menurut bogdan & biklen analisis data kualitatif adalah upaya yang 

dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-

milahnya menjadi suatu yang dapat dikelola, mensistesiskannya, mencari dan 

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutukan apa yang 

dapat diceritakan kepada orang lain. 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini tergolong 

kedalam penelitian yang bersifat diskriptif kualitatif yaitu menggambarkan atau 

memaparkan fenomena-fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian data-

data tersebut dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. 
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Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat percandraan secara 

sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau 

daerah tertentu. Secara harfiah, penelitian deskriptif adalah penelitian yag 

bermaksud untuk membuat percandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau 

kejadian-kejadian.
40
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