
BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang pengumpulan datanya digunakan untuk 

menjawab pertanyaan mengenai kondisi terakhir dari subjek penelitian (Kuncoro, 

2009:12). 

3.2 Subyek dan Obyek Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pengambilan sampel judgement sampling 

dimana pengambilan sampel dalam metode ini dipilih sesuai dengan kriteria dari 

peneliti dan jumlah sampel yang digunakan sebaiknya kurang dari 20 orang 

(Sunyoto, 2013:77).  

3.2.1 Subyek Penelitian 

  Peneliti memilih subyek penelitian sebanyak 8 responden yang 

terdiri dari 4 pegawai honorer, 1 dosen EP, dan 3 perusahaan sejenis. (Data 

lengkap responden terlampir pada lampiran A). Berikut kriteria pegawai 

honorer Melvin, dosen EP dan perusahaan sejenis : 

Tabel 3.1  

Kriteria Pegawai Honorer Melvin  
       

 

 

 

 Sumber : diolah Penulis. 

 

 Kriteria Pegawai Honorer Melvin 

Berjenis kelamin wanita 

Berusia 15 – 25 tahun 

Bertempat tinggal di Malang 

Bekerja dari awal Melvin berdiri 



Tabel 3.2  

Kriteria Dosen EP 

 

 

 

 
 

 

 

Sumber : diolah Penulis. 

 

Tabel 3.3  

Kriteria perusahan sejenis 

 

 

 

 

 
Sumber : diolah Penulis. 

3.2.2 Obyek Penelitian 

  Menurut Ratna (2010:12), obyek adalah keseluruhan gejala yang 

ada di sekitar kehidupan manusia. Dalam penelitian ini yang menjadi 

obyek penelitian adalah perusahaan Melvin. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara dan dokumentasi.  

3.3.1 Wawancara 

Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh 

informasi secara langsung, mendalam dan individual. Keunggulan 

pengumpulan data melalui wawancara adalah data yang diperoleh dapat 

langsung diketahui karena dilaksanakan dengan tatap muka serta 

pelaksanaannya lebih fleksibel serta dinamis dikarenakan adanya 

hubungan langsung antara peneliti dengan responden (Sunyoto, 2013:60). 

Kriteria Dosen EP 

Dosen yang sudah membimbing Melvin dari awal berdiri 

Bekerja di Universitas Ciputra 

Berjenis kelamin pria 

Data Kriteria Perusahaan Sejenis 

Menerapkan sistem kompensasi 

Menggunakan pegawai honorer 

Berdomisili di Malang dan Surabaya 



Wawancara dengan pegawai honorer Melvin berlangsung di tempat kerja 

Melvin dan proses wawancara tidak dilakukan oleh peneliti sendiri namun 

dilakukan oleh teman dari peneliti guna mendapatkan hasil wawancara 

yang lebih valid dan terbuka. Sedangkan untuk wawancara dengan 

respoden lainnya dilakukan sesuai kesepakatan. (Daftar pertanyaan 

wawancara terlampir pada lampiran B).  

3.3.2 Dokumentasi 

Dokumentasi menurut Hartono yang dikutip oleh Sunyoto (2013) 

adalah metode pengumpulan data dengan cara mencatat data mengenai 

objek penelitian. Dengan melihat pada Tabel 1.2 Produksi Melvin. 

3.3.3 Observasi 

Teknik observasi tidak hanya bertindak sebagai pengamat tetapi 

juga berpartisipasi melalui peran. Namun, karena keterbatasan waktu 

pengamatan tidak dapat dilakukan secara berulang-ulang. Oleh karena itu 

pengamatan dilakukan dengan bantuan alat perekam, seperti gambar diam 

(foto) (Anshori,2013:56). Penulis melakukan observasi dengan cara 

mendatangi perusahaan lain yang menggunakan jasa pegawai honorer dan 

menerapkan sistem pemberian kompensasi dan membandingkan kinerja 

pegawaianya sebelum dan sesudah menerapkan sistem pemberian 

kompensasi.  

 

 

 



3.4 Validitas dan Reliabilitas 

Suatu skala pengukuran dikatakan valid bila melakukan apa yang 

seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Dalam menguji 

keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi (Putra, 2011:189-190). 

3.4.1 Triangulasi Sumber 

 Triangulasi sumber adalah membandingkan hasil wawancara dari 

beberapa sumber. 

3.4.2 Triangulasi Metode 

Triangulasi metode dilakukan dengan cara mengecek data yang 

telah diperoleh dengan menggunakan metode yang berbeda. Di sini 

menggunakan metode observasi dan dokumentasi. 

3.5 Metode Analisis Data 

Analisis data merupakan tahapan yang penting dalam proses penelitian. 

Tujuannya adalah untuk menyediakan informasi yang dapat membantu dalam 

menyelesaikan masalah (Kuncoro, 2009:185). Analisis data dalam penelitian ini 

dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan 

dokumentasi.  Jadi tahapan yang akan dilakukan peneliti dalam melakukan 

penelitian ini adalah : 

1. Melakukan pemilihan narasumber. 

2. Menyiapkan daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada 

narasumber untuk memperoleh data yang nantinya diolah menjadi 

tujuan penelitian.  



3. Membuat janji dengan para narasumber untuk melakukan 

wawancara. 

4.  Mewawancarai semua narasumber untuk mendapatkan informasi-

informasi yang dibutuhkan. 

5. Mengelola informasi menggunakan matriks QSP (Quantitative 

Strategies Planning) dan menarik kesimpulan menggunakan hasil dari 

matriks QSP tersebut. 

6. Penerapan hasil penelitian kedalam Melvin (akan diteliti lebih 

lanjut). 

Hasil penelitian tersebut akan menjadi pedoman dalam penerapan 

implikasi managerial di Melvin dan juga akan mempengaruhi proses pengambilan 

keputusan tentang pemberian kompensasi yang akan menjawab tujuan penelitian 

yang telah dibahas pada 1.3 Tujuan Analisis.  

 Dalam penetapan strategi yang nantinya akan dipakai oleh peneliti, maka 

peneliti menggunakan matriks-matriks berdasarkan konsep Fred R. David. 

Konsep dari Fred R. David menyatakan bahwa untuk menetapkan strategi yang 

paling tepat dilakukan dengan melakukan tiga tahapan kerja (Umar, 2010:79). 

Untuk menganilisis data dari setiap responden peneliti akan menggunakan matriks 

QSP. Di mana dalam matriks QSP ini menerapkan 2 macam strategi yaitu strategi 

A (kompensasi finansial) dan strategi B (kompensasi non finansial).  

Pada kolom key success factor di tentukan dari faktor-faktor 

kompensasi yang akan digunakan pada penelitian ini. Nilai dari kolom bobot ini 

bila dijumlahkan harus 100% dan besarnya nilai tergantung dari tingkat 



kepentingan dari tiap-tiap faktor. Di tentukan oleh penulis sendiri. Nilai 

attractiveness score (AS) menunjukan kemenarikan relatif untuk masing-masing 

strategi berdasarkan pendapat para responden. Dengan batasan nilai AS : 1. Untuk 

strategi yang kurang menarik, 2. Untuk strategi agak menarik, 3. Untuk strategi 

logis menarik, dan angka 4. Untuk strategi sangat menarik, sedangkan apabila ada 

faktor yang telah ditulis dalam kolom matriks QSP namun faktor tersebut tidak 

memiliki pengaruh maka kolom AS untuk faktor tersebut dikosongkan. Hitunglah 

total AS (TAS) dengan pengalian antara kolom bobot dengan kolom AS. Total AS 

menunjukan kemenarikan relatif dari masing-masing alternatif strateginya. Nilai 

TAS tertinggi akan menjadi pilihan dalam pemakaian strategi. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


