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BAB 3

METODE PENELITIAN

Pada bab sebelumnya telah dibahas mengenai latar belakang permasaahan

dan juga landasan teori yang menerangkan tentang konflik interpersonal dan

strategi penyelesaiannya. Maka pada bab ini akan diuraikan tentang metode

penelitian yang akan digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian. Oleh

karena itu pembahasan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut.

3.1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan peneliti adalah

pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang

menghasilkan data deskripsi, dimana data yang digunakan dan dikumpulkan

bukan data yang berupa angka atau statistik, tapi berupa kata – kata dari informan

yang didapat dari sumber primer maupun sumber sekunder dalam pengumpulan

datanya. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2002:3) mengatakan

bahwa “penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan

data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang atau

perilaku yang diamati”. Selain itu, tujuan digunakannya penelitian kualitatif, yaitu

“penelitian kualitatif mencari pemahaman dan motivasi dibalik perilaku dan juga

laporan yang teliti mengenai fakta-fakta perilaku dan implikasi-implikasi melalui

perjumpaan peneliti dengan tindakan, perkataan, dan ide orang-orang”

(Mariampolski, 2001:7).
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Dalam rancangan penelitian metode yang digunakan dalam penelitian ini

adalah metode studi kasus yang menurut Yin (2004:239) “secara umum studi

kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian

berkenaan dengan how dan why, pada tingkat tertentu juga menjawab pertanyaan

what”.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif berasal dari berbagai

metode yang merupakan hasil wawancara, observasi, catatan lapangan, dan data

yang ada di dalam perusahaan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan

pengambilan data dengan melakukan wawancara dan observasi langsung pada

subyek penelitian. Menurut Sugiyono (2011:8) ”untuk memahami interaksi sosial,

interaksi sosial yang kompleks hanya dapat diurai kalau peneliti melakukan

penelitian dengan metode kualitatif dengan cara ikut berperan serta wawancara

mendalam terhadap interaksi sosial tersebut”. oleh sebab itu, dalam metode

pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode in-depth interview

(wawancara mendalam) dan observasi.

Dari berbagai jenis penelitian yang ada, penelitian ini menggunakan jenis

penelitian deskriptif. Dimana penelitian deskriptif bertujuan untuk

menggambarkan fenomena yang ada.

3.2. Ruang Lingkup Analisis

Ruang lingkup analisis adalah batasan studi yang menjelaskan fokus

studi agar tidak melebar pada masalah yang lain (Mintaroem, 2009:11). Batasan

studi atau ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut :

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI KONFLIK INTERPERSONAL DAN STRATEGI.... ADITYA PONDRA AL-QUR'ANIAWAN



41

1. Penelitian dilakukan di tempat kerja unit HRSG perusahaan PT. ALSTOM

Power ESI yaitu tentang konflik interpersonal yang terjadi di antara

karyawan dengan manajer pada unit HRSG.

2. Data awal yang digunakan untuk mengetahui seberapa banyak karyawan

yang mengalami konflik interpersonal yaitu data langsung dari informan

yang berposisi sebagai ketua serikat pekerja dan manajer.

3. Mengidentifikasi perilaku karyawan yang terlibat konflik interpersonal

dengan melakukan cara observasi langsung dan wawancara dengan pihak

yang terlibat secara langsung.

3.3. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian merupakan suatu alat yang digunakan sebagai

panduan dalam melakukan suatu penelitian. Rancangan penelitian memberikan

arahan bagaimana melakukan sebuah penelitian, bagaimana cara mengumpulkan

data, bagaimana cara menganalisis, menginterpretasikan data, dan bagaimana

membuat sebuah kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.

Yin (2004:20) menyebutkan mengenai komponen – komponen studi kasus

yang terdapat dalam rancangan penelitian: “for case studies, five components of a

research design are especially important : a study questions, it’s propositions (if

any), it’s units of analysis. The logic linking data to the propositions, and the

criteria for interpreting the finding”.
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3.3.1. Study Questions

Dalam sebuah rancangan penelitian, menentukan study question adalah hal

pertama yang harus dilakukan sebelum terjun pada penelitian lapangan untuk

mengumpulkan data. Study questions dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja penyebab konflik interpersonal antara karyawan dengan

manajer yang terjadi di PT. ALSTOM Power ESI pada unit HRSG

berdasarkan perilaku organisasi ?

2. Bagaimana strategi penyelesaian konflik yang dilakukan karyawan dan

manajer untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di PT. ALSTOM

Power ESI pada unit HRSG berdasarkan perilaku organisasi?

3.3.2. Study Propositions

Setelah menentukan study questions, hal selanjutnya yang harus dilakukan

adalah menentukan study propositions. Study propositions mengarahkan peneliti

kepada sesuatu yang harus diteliti dalam ruang lingkup studinya. Study

propositions juga membantu peneliti untuk membatasi sebuah penelitian dari

informasi – informasi yang tidak ada hubungannya dengan penelitian yang sedang

dilakukan.

Study propositions dalam penelitian ini adalah :

1. Ada tiga kategori umum yang menyebabkan terjadinya konflik, yaitu :

komunikasi, yang termasuk didalamnya adalah kesalahan informasi,

dan komunikasi yang tidak efektif. Struktur, yang termasuk didalamnya

adalah ketidaksesuaian peran, tujuan, perubahan organisasi, kebijakan

dan praktek kerja. Variabel pribadi yang termasuk didalamnya adalah
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perbedaan pribadi, bentrokan nilai dan budaya, bentrokan pribadi, ego

manusia, kebutuhan, perbedaan pendapat, salah paham, satu atau dua

pihak yang merasa dirugikan, dan perasaan sensitif.

2. Ada lima strategi penyelesaian konflik interpersonal, yaitu: Avoiding

style, forcing style, accomodating style, colaborating style, dan

compromising style.

3.3.3. Unit of Analysis

Setelah menentukan study propositions, selanjutnya yang dilakukan adalah

menentukan unit of analysis. Yin (2004:22) mendefinisikan unit of analysis

sebagai “the definition of the unit of analysis (and therefore of the case) is related

to the way the initial research questions have been defined”.

Dalam penelitian ini, unit of analysis-nya adalah karyawan di PT. ALSTOM

Power ESI pada unit HRSG.

3.3.4. Linking Data to Propositions

Linking data to propositions adalah bagaimana cara untuk menghubungkan

data yang relevan dari hasil data yang dikumpulkan dengan study propositions.

Hal ini dilakukan untuk memberikan arahan atau panduan bagi peneliti apakah

data yang didapat memiliki hubungan terhadap study propositions. Metode yang

sering digunakan dalam studi kasus adalah metode pattern-matching yang

diperkenalkan oleh Donald Campbell (1975) yaitu dengan cara menghubungkan

informasi yang didapatkan terhadap study propositions.
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Tabel 3.1

Linking Data to Propositions

No Proposisi Data yang relevan Linking Data to
Propositions

1.

Ada tiga kategori umum
yang menyebabkan
terjadinya konflik, yaitu :

komunikasi, yang
termasuk didalamnya
adalah kesalahan
informasi, dan
komunikasi yang tidak
efektif.

Struktur, yang termasuk
didalamnya adalah
ketidaksesuaian peran,
tujuan, perubahan
organisasi, kebijakan
dan praktek kerja.

Variabel pribadi yang
termasuk didalamnya
adalah perbedaan
pribadi, bentrokan nilai
dan budaya, bentrokan
pribadi, ego manusia,
kebutuhan, perbedaan
pendapat, salah paham,
satu atau dua pihak
yang merasa dirugikan,
dan perasaan sensitif.

Data yang
menunjukkan bahwa
komunikasi
(kesalahan informasi,
dan komunikasi yang
tidak efektif) termasuk
dalam faktor
terjadinya konflik.

Data yang
menunjukkan bahwa
struktur
(ketidaksesuaian peran,
tujuan, perubahan
organisasi, kebijakan
dan praktek kerja)
termasuk dalam faktor
terjadinya konflik.

Data yang
menunjukkan bahwa
variabel pribadi
(perbedaan pribadi,
bentrokan nilai dan
budaya, bentrokan
pribadi, ego manusia,
kebutuhan, perbedaan
pendapat, salah paham,
satu atau dua pihak
yang merasa dirugikan,
dan perasaan sensitif)
termasuk dalam faktor
terjadinya konflik.

Dengan adanya data
yang menunjukkan
komunikasi
(kesalahan informasi,
dan komunikasi yang
tidak efektif) termasuk
dalam faktor
terjadinya konflik.

Dengan adanya data
yang menunjukkan
struktur
(ketidaksesuaian peran,
tujuan, perubahan
organisasi, kebijakan
dan praktek kerja)
termasuk dalam faktor
terjadinya konflik.

Dengan adanya data
yang menunjukkan
variabel pribadi
(perbedaan pribadi,
bentrokan nilai dan
budaya, bentrokan
pribadi, ego manusia,
kebutuhan, perbedaan
pendapat, salah paham,
satu atau dua pihak
yang merasa dirugikan,
dan perasaan sensitif)
termasuk dalam faktor
terjadinya konflik.
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Tabel 3.2

Linking Data to Propositions

No Proposisi Data yang relevan Linking Data to
Propositions

1.

Ada lima strategi
penyelesaian konflik
interpersonal, yaitu:

Avoiding style, perilaku
tidak asertif (tidak
tegas) dan tidak
kooperatif (tidak
bekerjasama).

Forcing style, perilaku
asertif (tegas) dan tidak
kooperatif (tidak
bekerjasama).

Accomodating style,
perilaku bekerjasama
dan tidak tegas.

Collaborating style,
perilaku bekerjasama
dan tegas.

Compromising style,
perilaku di tingkatan
tengah antara kerjasama
dan ketegasan

Data yang
menunjukkan bahwa
avoiding style
termasuk dalam
strategi penyelesaian
konflik interpersonal

Data yang
menunjukkan bahwa
forcing style termasuk
dalam strategi
penyelesaian konflik
interpersonal

Data yang
menunjukkan bahwa
accomodating style
termasuk dalam
strategi penyelesaian
konflik interpersonal

Data yang
menunjukkan bahwa
collaborating style
termasuk dalam
strategi penyelesaian
konflik interpersonal

Data yang
menunjukkan bahwa
compromising style
termasuk dalam
strategi penyelesaian
konflik interpersonal

Dengan adanya data
yang menunjukkan
avoiding style
termasuk dalam
strategi penyelesaian
konflik interpersonal.

Dengan adanya data
yang menunjukkan
forcing style termasuk
dalam strategi
penyelesaian konflik
interpersonal.

Dengan adanya data
yang menunjukkan
accomodating style
termasuk dalam
strategi penyelesaian
konflik interpersonal.

Dengan adanya data
yang menunjukkan
collaborating style
termasuk dalam
strategi penyelesaian
konflik interpersonal.

Dengan adanya data
yang menunjukkan
compromising style
termasuk dalam
strategi penyelesaian
konflik interpersonal.
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3.3.5 The Criteria for Interpreting the Findings

Langkah selanjutnya setelah menentukan data yang relevan dan

menghubungkannya dengan study propositions adalah merumuskan kriteria yang

berkaitan dalam mengintrepretasikan data yang diperoleh. Dalam melakukan

interpretasi data, data yang didapatkan dari hasil pengumpulan data diolah agar

data tersebut dapat dimengerti serta digunakan dalam penelitian ini.

Berikut adalah kriteria dari interpretasi data dalam penelitian ini:

1. Data yang diperoleh dari sumber yang relevan

2. Data yang di interpretasikan dengan objektif, sesuai dengan kenyataan.

3. Data diinterpretasikan sesuai dengan rancangan penelitian yang telah

ditetapkan dalam penelitian.

4. Data didapatkan dari responden yang terlibat.

3.4. Uji Kualitas Rancangan Penelitian

Dalam studi kasus, sebagaimana layaknya penelitian pada umumnya,

perlu serangkaian uji untuk menjaga kualitas dari penelitian yang dilakukan.

3.5.1. Validitas Internal

Validitas internal merupakan konsep yang mengacu pada seberapa jauh

kesimpulan hasil penelitian menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.

Validitas dapat dicapai melalui proses analisis dan interpretasi yang tepat.

“konsep validitas internal merujuk pada persoalan apakah temuan penelitian itu

bersesuaian dengan realitas yang ada, serta apakah temuan itu menangkap realitas

sebenarnya.” (Alwasilah. 2002:185). Dalam penelitian ini, dilakukan metode

pattern-matching, yaitu dengan membandingkan logika berpikir secara empiris
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didasarkan suatu pola tertentu yang didasarkan pada suatu prediksi tertentu, jika

polanya cocok dengan yang diprediksikan, hal ini akan memperkuat validitas

internal dari studi kasus ini.

3.4.2. Reliabilitas

Uji reliabilitas ini dilakukan untuk memastikan apabila peneliti lain

melakukan penelitian dengan mengikuti prosedur yang sama dan tepat

sebagaimana yang dilakukan pada peneliti sebelumnya dan melakukan lagi studi

kasus yang sama, maka peneliti lain akan mendapatkan hasil dan kesimpulan yang

sama pula. Pada uji reliabilitas, yang perlu diperhatikan adalah bahwa penelitian

yang dilakukan bukan berarti melakukan penjiplakan namun dapat dikatakan

melakukan penelitian dengan prosedur yang sama. Tujuan utama dari reliabilitas

adalah untuk meminimalkan error (kesalahan) dan bias (penyimpangan) yang

mungkin terjadi dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu, setiap prosedur yang

dilakukan sedapat mungkin didokumentasikan secara detail, serta membuat setiap

langkah dalam melakukan penelitian.

3.5. Jenis dan Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, pengumpulan data merupakan hal yang perlu

diperhatikan untuk mendapatkan data yang diperlukan pada penelitian. tidak

semua data yang dikumpulkan, hanya data yang relevan dengan penelitian ini saja

yang dikumpulkan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data

primer, yaitu data utama penelitian yang berupa penjelasan dan keterangan secara
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langsung dari informan yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan

subjek penelitian.

Dalam penelitian ini, sumber bukti yang digunakan adalah dokumentasi dan

hasil in-depth interview (wawancara mendalam). Dokumentasi yang berupa foto

dan kaset rekaman wawancara..

1. Dokumentasi, untuk studi kasus, dokumentasi digunakan untuk

mendukung dan menambah bukti dari hasil pengumpulan data yang

dilakukan,.

2. in-depth interview, digunakan oleh peneliti kepada informan untuk

mengungkapkan motivasi, kepercayaan, sikap dan perasaan dari

informan mengenai topik yang melibatkan informan.

3.6. Key Informants

Penelitian yang menggunakan teknik pengumpulan data berupa in-depth

interview memerlukan narasumber atau informan untuk membantu mendapatkan

data primer dalam proses pengumpulan data. Informan dipilih berdasrkan

kebutuhan yang ditentukan oleh peneliti untuk mendapatkan data dan mendukung

validitas penelitian. Key informants yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

orang-orang yang mengalami konflik dan yang terlibat konflik sesuai dengan

informasi yang didapatkan sebelumnya. Dalam penelitian ini dilakukan

wawancara dengan beberapa key informants. Deskripsi key informants yang

berpartisipasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Project Engineering Manager unit HRSG PT.ALSTOM Power ESI:

Yudi Yuliansyah
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CAD designer:

Agus Sidharta dan Dodyk Setiyanto

Jr. CAD designer I:

Pridha Nashari R.

Mechanical Design Engineer:

Raditya Purnamahadi

Key Informants dalam penelitian ini berjumlah 4 (empat) orang yaitu satu

project engineering manager sebagai manajer yang dijadikan key informants

dengan alasan manajer berperan penting sebagai pihak yang terlibat konflik

dengan karyawan dan yang mengetahui masalah di dalam satu unit.

Empat karyawan di unit HRSG PT. ALSTOM Power ESI menjadi key

informants karena mengalami konflik dengan manajer sehingga mengetahui dan

dapat memberikan informasi secara detail tentang konflik yang dialami dengan

manajer pada unit HRSG.

3.7. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1. Survei Pendahuluan

Survei pendahuluan merupakan langkah awal yang dilakukan untuk

memahami kondisi nyata dari obyek penelitian, dari survei ini dapat

mengetahui lebih dalam mengenai masalah yang melibatkan karyawan

dengan manajer yang terjadi dan mengetahui permasalahan yang akan

diteliti yaitu jumlah karyawan PT. ALSTOM Power ESI pada unit HRSG

yang mengalami konflik dengan manajer.
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2. Studi Lapangan

Studi lapangan ini dilakukan untuk mengetahui dan memahami

kondisi nyata dari obyek penelitian yang berkaitan dengan penelitian

yang akan dilakukan serta melihat secara langsung mengenai sikap dan

perilaku karyawan. Dalam mendapatkan data yang diperlukan, maka

pada studi lapangan ini pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai

berikut:

a) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan

melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak

internal perusahaan yang terkait langsung dengan permasalahan

untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan. Pada penelitian ini

wawancara yang digunakan adalah dengan menggunakan in-depth

interview. Malholtra (1999:173) dalam Putra (2012:34)

mendefinisikan “in-depth interview merupakan wawancara personal

dan langsung yang didalamnya responden digali untuk

mengungkapkan motivasi, kepercayaan, sikap dan perasaan dasar

atas topik oleh pewawancara”. Wawancara secara mendalam

tersebut mempunyai tujuan untuk memahami perasaan, kegiatan,

perilaku karyawan, dalam menghadapi konflik yang terjadi tanpa

adanya pengaruh dari pihak lain.
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b) Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti

turun ke lapangan untuk mendapatkan data dengan melakukan

pengamatan langsung terhadap objek penelitian baik itu di tempat,

pelaku, kegiatan, waktu, tujuan, dan perasaan. Menurut Jogiyanto

(2009:89), “observasi merupakan teknik atau pendekatan untuk

mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung obyek

datanya”. Observasi dikhususkan untuk melihat perilaku dan sifat

karyawan dalam lingkungan kerja dan bermanfaat dalam

memberikan informasi tambahan serta sebagai bukti pendukung

dalam analisis masalah.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data

dalam bentuk rekaman maupun gambar dari hasil wawancara yang

dilakukan untuk digunakan dalam menganalisis permasalahan yang

diteliti serta memberikan tambahan sebagai pendukung data yang

telah didapatkan.

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan suatu teknik pengumpulan data

berupa informasi yang berkaitan dengan materi penelitian dan dapat

dijadikan sebagai acuan serta mendukung didalam menyelesaikan

permasalahan yang telah diidentifikasi, baik dalam bentuk media cetak

maupun elektronik.
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3.8. Teknik Analisis

Dalam melakukan analisis data yang di dapat, data yang didapatkan dari

wawancara yang diperoleh dari responden, disajikan dalam pertanyaan bentuk tabel

yang memuat jawaban-jawaban responden terhadap pertanyaan yang diajukan.

Sehingga peneliti mengerti kecenderungan jawaban responden untuk dianalisis

berdasarkan argumen logika. Sedangkan data yang diperoleh melalui studi pustaka,

dan dokumentasi digunakan sebagi data pendukung yang berkaitan dengan aspek-

aspek yang diteliti.

Untuk menganalisis penelitian ini, maka dilakukan dengan langkah -

langkah sebagai berikut (Miles dan Huberman, 1992) dalam Sugiyono

(2011:246):

1. Pengumpulan informasi, melalui wawancara maupun observasi

langsung.

2. Reduksi. Langkah ini adalah untuk memilih informasi mana yang sesuai

dan tidak sesuai dengan masalah penelitian.

3. Penyajian. Setelah informasi dipilih maka disajikan bisa dalam bentuk

tabel, ataupun uraian penjelasan.

4. Tahap akhir, adalah menarik kesimpulan.

1.9. Jadwal dan Tempat Penelitian

Untuk melakukan pengumpulan data, penelitian dilakukan pada bulan

September 2014, wawancara terhadap informan dilakukan pada tanggal 4, 5, dan

8 September 2014, dan validasi data oleh informan dilakukan pada tanggal 6

Oktober 2014. Tempat penelitian dilakukan pada PT.ALSTOM Power ESI di

gedung HRSG.
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3.10. Uji Validitas dan Reliabilitas

Pengujian kualitas data diperlukan dalam penelitian untuk menunjukkan

keabsahan data yang di dapat dalam proses pengumpulan data. Penelitian ini

menggunakan dua hal dalam pemeriksaan keabsahan data, yaitu:

1. Triangulasi

Almanshur dan Ghony (2012:422) mendefinisikan “triangulasi

merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu

yang lain sebagai pembanding terhadap data itu”. Menurut Bungin

(2007:264) teknik triangulasi dapat digunakan dengan berbagai cara, yaitu:

1.) Triangulasi sumber

Triangulasi dengan sumber menguji ketepatan data dengan cara

mengecek dan membandingkan suatu informasi yang diperoleh

melalui beberapa narasumber yang terlibat dalam penelitian.

Triangulasi ini dapat dilakukan dengan cara:

- Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil

wawancara.

- Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan

berbagai pendapat.

- Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang

terkait.

Dalam penelitian ini, triangulasi sumber yang digunakan adalah informan

yang terlibat konflik yaitu dari manager.

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI KONFLIK INTERPERSONAL DAN STRATEGI.... ADITYA PONDRA AL-QUR'ANIAWAN



54

2.) Triangulasi dengan teori

Penggunaan berbagai teori yang telah ada untuk memastikan

bahwa data yang dikumpulkan sudah mememasuki syarat. Pada

penelitian ini, berbagai teori telah dijelaskan pada bab 2 untuk

dipergunakan dan menguji terkumpulnya data tersebut.

3.) Triangulasi pengamat

Adanya pengamat di luar peneliti yang turut memeriksa hasil

pengumpulan data. Dalam penelitian ini, dosen pembimbing yang

memahami mengenai konflik interpersonal bertindak sebagai

pengamat yang memberikan masukan terhadap hasil pengumpulan

data.

Dalam penelitian ini, pengamat yang dipilih adalah dari

dosen pembimbing yang memberikan pendapat mengenai hasil

pengumpulan data yang telah dilakukan.

2. Membercheck

Selain menggunakan triangulasi, pemeriksaan data juga dilakukan

dengan membercheck yang “merupakan proses pengecekan data yang

diperoleh peneliti kepada pemberi data yang bertujuan untuk mengetahui

seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang disepakati oleh

pemberi data” (Sugiyono, 2011:276). “Membercheck atau pengecekan

anggota adalah salah satu pengecekan data dalam penelitian kualitatif, di

mana data, kategori analisis, interpretasi, dan kesimpulan diuji dengan para
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anggota dari mereka sebagai pihak yang terlibat dari mana data itu

dikumpulkan” (Almanshur dan Ghony, 2012:422).

3. Reliabilitas

Pemeriksaan keabsahan data ini dilakukan agar bila penelitian ini

dilakukan kembali dengan prosedur yang sama, kemudian di intrepretasikan

kembali akan mendapatkan hasil yang sama. “Uji reliabilitas dilakukan

dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. caranya

dilakukan oleh pembimbing untuk mengawasi terhadap keseluruhan proses

penelitian” (Sugiyono, 2011:277).

3.11. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang sistemastis diperlukan dalam mendapatkan

hasil penelitian yang baik. Tahapan penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Melakukan survei perdahuluan. Survei pendahuluan ini dilakukan untuk

mendapatkan gambaran awal tentang permasalahan yang akan diangkat

peneliti.

2. Mengidentifikasi dan merumuskan masalah.

3. Menentukan tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang

dibuat.

4. Melakukan studi kepustakaan. Studi ini untuk memperoleh informasi

yang berkaitan dengan materi penelitian dan dapat dijadikan sebagai

acuan serta mendukung didalam menyelesaikan permasalahan yang telah

diidentifikasi.
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5. Melakukan studi lapangan dengan mulai tahap mengumpulkan data.

Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain : Profil

perusahaan, data jumlah karyawan secara total, data karyawan yang

mengalami konflik, informan yang terlibat konflik.

6. Masih pada studi lapangan dengan melanjutkan mengumpulkan data

yang diperlukan dan berhubungan dengan penelitian yang dilakukan,

pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara berupa in-

depth interview, dan melakukan observasi dengan mengamati perilaku

informan yang terlibat langsung dengan penelitian.

7. Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan, tahap selanjutnya adalah

mengidentifikasi penyebab terjadinya konflik, mengidentifikasi pihak

yang terlibat dalam konflik, dan mengidentifikasi strategi penyelesaian

konflik yang dilakukan melalui hasil pengumpulan data di dalam

lapangan, sehingga dapat diketahui hal yang menyebabkan konflik dan

mengetahui strategi penyelesaian konflik yang dilakukan.

8. melakukan pengecekan data kembali untuk mendapatkan validitas data

yang telah didapat sebelumnya mengenai penyebab terjadinya konflik

dan strategi penyelesaian konflik.

9. Melakukan analisa dan interpretasi mengenai penyebab terjadinya

konflik dan penyelesaian konflik yang dilakukan oleh karyawan yang

terlibat konflik dengan mengelompokkan beberapa data ke dalam

kategori.
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10. Memberikan usulan untuk perusahaan berdasarkan hasil analisa yang

telah dilakukan sehingga diharapkan nantinya perusahaan dapat terus

meningkatkan mengawasi dan mengkontrol karyawan.

11. Pemberian kesimpulan dan saran atas hasil penelitian yang dilakukan.
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Gambar 3.1.
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3.12. Daftar Panduan Pertanyaan Penelitian

Tabel 3.3.

Daftar Panduan Pertanyaan Wawancara

No. Tema Pertanyaan Pertanyaan
Penelitian

Panduan Pertanyaan

1. Penyebab
terjadinya konflik

Apa yang menjadi
penyebab terjadinya
konflik karyawan
dengan pimpinan?

1. Bagaimana lingkungan
kerja di dalam
perusahaan?

2. Apa yang
menyebabkan
terjadinya konflik yang
dialami karyawan
dengan manajer?

3. Bagaimana akibat yang
dialami ketika terjadi
konflik antara
karyawan dengan
manajer?

4. Bagaimana respon
pihak yang terlibat
dengan konflik?

2. Cara penyelesaian
konflik yang
digunakan

Bagaimana cara yang
digunakan untuk
menyelesaikan konflik
antara karyawan
dengan pimpinan?

1. Bagaimana cara
penyelesaian konflik
yang dilakukan?

2. Siapa yang berinisiatif
dalam menyelesaikan
konflik?

3. Bagaimana hasil dari
cara penyelesaian yang
telah dilakukan?
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