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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif 

kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang 

sering digunakan dalam penelitian untuk menjelaskan suatu kejadian. Seperti 

yang dikemukakan Denzin dan Licoln (Satori, D. dan Komariah, A., 2011 : 23), 

penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, 

dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan 

melibatkan berbagai metode yang ada.  

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti 

kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci, dan hasil 

penelitian lebih menekankan pada makna. Sehingga hasil penelitian kualitatif 

dapat digunakan ditempat lain yang kondisinya hampir sama (Sugiyono, 2014 : 

1). Penelitian kualitatif menghasilkan informasi yang deskriptif yaitu informasi 

yang memberikan gambaran secara menyeluruh dan jelas terhadap kondisi 

obyek yang diteliti (Sugiyono, 2014 : 21).    

Jadi metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang diperoleh 

dari sumber informasi dan pelaku yang dapat diamati. Dalam mengumpulkan 

data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik 
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analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis model Miles dan 

Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, kemudian menarik kesimpulan. 

3.2 Fokus Penelitian 

1.2.1 Implementasi good corporation governance berdasarkan Mc Kinsey 

Implementasi kerangka kerja good corporation governance dalam Mc Kinsey 

( ada 7 kerangka kerja) antara lain : 

 

 

3.2.1 Kerangka Kerja Model Mc Kinsey  

1. Strategi  

Strategi yang digunakan di dalam UD Favourite harus 

mencapai sasaran yang tepat melalui hubungan yang efektif 

dengan lingkungan dan kondisi yang menguntungkan. 

2. Sistem 

Sistem prosedur-prosedur, proses dan aktifitas kerja 

dilakukan sesuai dengan implementasi good corporate governance 

yang ada di UD Favourite. 
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3. Struktur 

Aturan-aturan yang mengikat guna untuk guna untuk tugas-

tugas dalam organisasi yang di distribusikan dan di 

integrasikan kedalam UD Favourite. 

4. Sumber daya manusia (Staff) 

Sumber daya manusia dalam suatu organisasi tidak dapat 

dipisahkan dengan keahlian, karena pemanfaatan sumber daya 

manusia sangat bermanfaat untuk perusahaan. 

5. Keahlian (Skill) 

Skill yang harus digunakan dalam perusahaan UD 

Favourite harus seluruh karyawan atau kelompok bukan 

individu.  

6. Nilai-nilai bersama 

Budaya atau kultur organisasi harus ditingkatkan untuk 

menjaga keunikan dan karakteristik perusahaan. 

7. Gaya kepemimpinan (Style) 

Kepemimpinan yang baik akan selalu berpengaruh kepada 

perusahaan, pemimpin yang efektif akan berurusan dengan 

tujuan individu, kelompok, dan organisasi. 
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3.3 Informan Kunci 

Untuk memperoleh data dan informasi yang valid dan akurat, dilakukan 

wawancara secara mendalam, terhadap informan-informan yang dijadikan 

sumber informasi. Sedangkan informan yang dipilih adalah informan yang 

terlibat langsung serta memahami dan dapat memberikan informasi tentang 

implementasi good corporation governance pada usaha kecil dan menengah. 

Penelitian ini yaitu pemilik perusahaan, dan seluruh karyawan UD Favourite 

3.4 Obyek Penelitian 

Obyek dalam penelitian ini yaitu UD Favourite produksi kaos kaki yang 

berlokasi di jombang.  

3.5 Waktu Pelaksanaan 

Kegiatan penelitian pada UKM di UD Favourite Jombang dilaksanakan 

bulan juli 2018 sampai selesai. 

3.6 Jenis dan Sumber Data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif 

berupa data mengenai profil perusahaan, implemetasi good corporation 

governance pada usaha kecil menengah (UKM) pada UD Favourite Jombang. 

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. 

Sumber data penelitian kualitatif menurut Lofland dalam Moleong, Lexy J.; 

(2009) yaitu kata-kata, tindakan dan dokumen yang mendukung penelitian. 

Sumber data primer diperoleh malalui wawancara kepada pelaku UMKM UD 

Favourite Jombang. 
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3.7 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan 

teknik dokumentasi, observasi, dan wawancara.  

Teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen yang diperlukan 

dalam penelitian kemudiaan ditelaah sehingga menjadi pembuktian suatu 

kejadian. Teknik dokumentasi data kuantitatif berupa penerapan tata kelola 

perusahaan UD Favourite Jombang. 

Teknik observasi yaitu peneliti mengamati apa yang dikerjakan 

informan, mendengarkan apa yang informan ucapkan, dan berpartisipasi 

dalam aktivitas yang ada dalam obyek penelitian (Sugiyono, 2014 : 65). 

Tekinik obseravsi dilakukan dengan mengamati tindakan dan mendengarkan 

informasi yang disampaikan oleh pelaku UMKM. 

Teknik wawancara dengan pemilik usaha dan seluruh karyawan  untuk 

memperoleh data kualitatif. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dari 

sumber data secara langsung melalui dialog atau tanya jawab. 

3.8 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Model Miles dan 

Huberman, dalam Sugiyono  (2014 : 91) mengemukakan bahwa analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus sampai 

tuntas. Data yang dikumpulkan yaitu informasi perusahaan, implementasi 
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good corporation governance pada usaha kecil dan menengah pada UD 

Favourite Jombang. Setelah diperoleh data-data yang diperlukan, maka 

selanjutnya dapat dilakukan analisis data yaitu;  

  

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 

Komponen dalam Analisis Data  

Sumber :Sugiyono ( 2014 )  
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1) Reduksi Data 

Data yang diperoleh dari lapangan dianalisis melalui reduksi data. 

Pada proses reduksi data peneliti merangkum, memilah hal-hal pokok atau 

penting, membuat kategori, membuang yang tidak perlu.  

Proses reduksi dalam penelitian ini yaitu peneliti memilih UD 

Favourite Jombang untuk usaha kecil dan menengah (UKM) tersebut dan 

membuang informasi yang tidak diperlukan. 

2) Penyajian Data 

Penyajian data dalam penelitian dapat berupa teks naratif dan juga 

dapat berupa matriks, grafik, dan bagan yang semuanya dirancang untuk 

menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang sama. 

Sehingga peneliti akan dapat melihat apa yang terjadi dan menentukan 

apakah dapat ditarik kesimpulan awal ataukah terus melangkah melakukan 

analisis menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang  

berguna.  

Penyajian data dalam penelitian ini yaitu informasi yang telah lolos 

dalam reduksi data kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif. Informasi 

disajikan dalam satu paragrarf kemudian dianalisa dan dilakukan 

penyimpulan sementara. 

3) Conclusing Drawing / Verification 
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Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan 

akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada 

tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada. 

Penyimpulan dilakukan setelah melakukan analisa implementasi good 

corporate governance pada usaha kecil dan menengah, dengan ditambah 

bukti pendukung yang dapat memperkuat dari kesimpulan yang akan 

menjadi jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini. 

 

 


