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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor (Moleong, 2012:4) pendekatan 

kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 

Metode deskriptif itu sendiri adalah metode yang melukiskan atau 

mendeskripsikan suatu data yang objektif berdasarkan fakta yang sebagaimana 

adanya dan kemudian diiringi dengan upaya pengambilan kesimpulan secara 

umum. Ciri dari penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang 

dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka angka. Penelitian juga 

tidak mengguji akan statistik karena adanya penerapan metode kualitatif. Data-

data yang dibutuhkan didapatkan melalui  wawancara, catatan lapangan, 

dokumen-dokumen resmi yang sifatnya mendukung penelitian. Penelitian ini 

menggunakan metode wawancara personal yang diartikan sebagai wawancara 

langsung antar orang, yaitu antara peneliti dengan responden yang diarahkan oleh 

pewawancara untuk tujuan memeroleh informasi yang relevan. 

 

3.2 Informan Penelitian  

Melaksanakan penelitian juga membutuhkan informan penelitian, yakni 

pihak yang dijadikan sampel pada sebuah penelitian dan dianggap dapat 
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memberikan informasi yang relevan. Subjek dalam penelitian menggunakan 

responden yang dipilih berdasarkan dengan kriteria. Pemilihan subjek penelitian 

menggunakan Informan-1 yang merupakan seorang konsumen yang telah 

melakukan pembelian rutin setiap dua minggu hingga sebulan sekali selama 

setahun terakhir sehingga, mengenal kondisi dan mengenal perusahaan karena 

interaksi yang cukup intens. Perwakilan kompetitor yang akan diwawancarai 

adalah Informan-2 yang juga menjalankan bisnis serupa selama satu tahun 

sehingga, mengetahui kriteria apa saja yang dibutuhkan untuk memperbaiki 

analisis pekerjaan perusahaan. Juga terdapat Informan-3 yang merupakan 

pengajar sumber daya manusia sehingga, mengetahui secara professional apa saja 

yang dibutuhkan untuk menganalisis pekerjaan. Selain itu, juga dibutuhkan 

Informan-4 yakni merupakan pihak internal perusahaan Monday Almond lainnya, 

yang juga mengetahui secara mendalam akan situasi di perusahaan. Informan 

terakhir, yakni Informan-5 adalah dosen fasilitator yang pernah membantu 

Monday Almond untuk mengembangkan bisnisnya, yang mengetahui apa saja 

yang dibutuhkan oleh perusahaan dan juga apa saja yang kurang dari analisis 

pekerjaan di Monday Almond. 

Objek dari penelitian adalah perusahaan Monday Almond karena manfaat 

dari penelitian ditujukan untuk perkembangan perusahaan pada analisis pekerjaan. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: 
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1. Observasi, penelitian ini menggunakan metode observasi yang menurut 

Sugiyono (2012:145) observasi sebagai teknik pengumpulan data yang 

mempunyai ciri spesifik berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, 

gejala-gejala alam dan responden yang diamati tidak teralalu besar. 

Observasi yang dilakukan memiliki tujuan mengamati kinerja dari setiap 

bagian dalam suatu perusahaan, yakni apa saja yang pembagian pekerjaan, 

bagaimana cara penugasan dan sistem komunikasi apa yang digunakan. 

Hasil dari observasi berupa dokumentasi foto dan catatan lapangan. 

2. Wawancara, yakni percakapan dengan maksud untuk menggali informasi 

dari responden, berkaitan dengan menganalisis pekerjaan pada perusahaan. 

Proeses wawancara menurut Sugiyono (2012:186) peneliti mewawancarai 

narasumber melalui tatap muka, yakni peneliti menyusun pedoman 

wawancara terlebih dahulu. Kemudian mengadakan janji dengan 

narasumber perihal tempat dan waktu, serta kesediaannya menjadi 

narasumber, setelah setuju maka akan dilaksanakan proses wawancara. 

  

3.4 Validitas dan Realibitas  

 Mencari dan menganalisis data, juga memerlukan data yang dapat 

dibuktikan validitas dan realibitasnya. Validitas menurut Bangun (2012:117) 

adalah sejauh mana alat dapat dipercaya untuk dijadikan alat ukur, sedangkan 

validitas menurut Wijaya (2011:85) adalah instrumen yang valid, artinya alat ukur 

yang digunakan untuk mendapatkan (mengukur) data itu valid. Valid berarti 

instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur dari 
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butiran – butiran pernyataan. Alat penguji dari penelitian adalah menggunakan uji 

trianggulasi sumber. Menurut Moleong (2012:331) terdapat empat macam 

trianggulasi, salah satunya daalah trianggulasi sumber. Trianggulasi sumber 

adalah membandingkan dan mengecek kembali derajad kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda. Dari data yang telah 

dikumpulkan dari beberapa responden dengan menggunakan dokumentasinya 

berupa hasil observasi dan wawancara maka uji triangulasi sumber akan 

dideskripsikan untuk dapat menarik kesimpulan. 

 

3.5 Analisa Data 

Metode analisis data dalam penelitian dengan mengunpulkan data dari berbagai 

sumber dan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Supaya 

dapat ditarik kesimpulan dan menyusun analisis pekerjaan untuk perusahaan 

Monday Almond. Metode analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:  

1. Memilah hasil wawancara informan yang sesuai untuk membangun 

analisis pekerjaan. 

2. Menyusun data dokumentasi dan hasil observasi dari kompetitor. 

3. Melakukan trianggulasi sumber pada hasil wawancara. 

4. Menggunakan coding untuk memroses informasi sumber data pada 

perbandingan hasil wawancara dengan informan terpilih. Contoh 

pengkodean (EM-K,C2-5)  

Inisial nama informan  : EM, Ellen Manuella 

Indikator informan  : K, konsumen 
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Halaman lampiran  : C5, halaman lampiran C-5 

Baris transkrip   : 5, baris transkrip ke lima 

Ellen Manuella-Konsumen, halaman lampiran C-1-baris transkrip ke lima 

5. Mengklasifikasikan data hasil wawancara, obervasi dan dokumentasi yang 

disesuaikan dengan ide yang dikembangkan. 

6. Mengolah data hasil perbandingan untuk melakukan upaya pembenahan 

analisis pekerjaan sumber daya manusia dari perusahaan Monday Almond. 

7. Menyusun kesimpulan penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  


