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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian yang diambil dan dikaji oleh peneliti adalah 

menggunakan rancangan penelitian deskriptif, yang menurut Sugiyono (2005:21) 

menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk 

menggambarkan dan mengetahui atau menganalisis suatu hasil penelitian. 

Sehingga dengan metode ini, peneliti bisa menggambarkan bagaimana cara 

pemanfaatan dari berbagai media penelitian dan menggunakan metode deskriptif. 

Metode ini biasanya digunakan untuk penelitian khususnya dalam bidang 

pariwisata dan perhotelan, metode ini dapat memudahkan peneliti dalam 

mengambil sampel penelitian yang membuat penelitiannya menjadi akurat. 

Rancangan penelitian ini dibuat agar bisa menentukan sistem perencanaan 

untuk penelitian ini, adanya rancangan penelitian ini juga bisa membantu 

membahas masalah-masalah yang ada. Arti metode deskriptif adalah objek dalam 

penelitian dengan menggambarkan orang atau masyarakat berdasarkan fakta– 

fakta yang ada 
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Berikut langkah – langkah metode penelitian deskriptif : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Langkah-Langkah Pelaksanaan Metode Penelitian Deskriptif 

Sumber : data diolah (2020) 

 

3.2 Kehadiran Peneliti 

Dalam proses penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan 

cara  survey magang (pelatihan kerja) selama enam bulan di Hotel Golden Tulip 

Legacy Surabaya yang dimulai sejak bulan Juni – Desember. Peneliti 

mengumpulkan data secara langsung dan peneliti merupakan partisipan langsung 

dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang ada. Dengan 

adanya program magang (Pelatihan Kerja), peneliti dapat melakukan metode 

penelitian deskriptif karena peneliti berperan langsung pada saat melihat, 

Menentukan Informasi yang dibutuhkan 

Menentukan Prosedur Pengumpulan Data 

( Tes, Wawancara, observasi, kuesioner ) 

Membuat kesimpulan Penelitian 

Perumusan Masalah 
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mengamati, merasakan, mengalami apa yang terjadi pada objek yang sedang 

diteliti. Bukan hanya dari pengalaman saja, tetapi juga didukung dengan 

penggunaan recorder dan video untuk membatu peneliti dalam meneliti objek dan 

hal penting bagi penelitiannya. 

Untuk data yang benar dan akurat, maka peneliti melakukan observasi kepada 

responden yang profesional dalam bidangnya. Dalam hal ini peneliti harus 

mendapatkan informasi yang akurat dan peneliti melakukan penelitian 

menggunakan metode deskriptif yaitu wawancara dan didukung dengan 

observasi. Metode wawancara ini dilakukan dengan sembilan responden yang 

bekerja dengan deskripsi pekerjaan yang berbeda tetapi masuk di dalam ranah 

Human Resources. Penelitian ini dilakukan secara langsung dengan pihak Hotel 

Golden Tulip Legacy Surabaya sehingga bisa membuat data yang diambil bisa 

akurat dan terpercaya. 

 

3.3 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah Hotel Golden Tulip Legacy Surabaya yang 

berada di jalan Jl.HR Muhammad No. 269, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota 

Surabaya, Kode pos 60226, Provinsi Jawa Timur. Hotel ini berdiri sejak bulan 

Januari 2019. 
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Gambar 3.2 Lokasi Hotel Golden Tulip Legacy Surabaya 

Sumber : googlemaps.com (2020) 

 

3.4 Jenis Data dan Sumber Data 

3.4.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan peneliti untuk meneliti objeknya dengan 

menggunakan metode wawancara dan observasi. Teknik wawancara membahas 

hal yang perlu dibahas yang dilakukan oleh peneliti sebagai teknik pengumpulan 
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data berupa metode wawancara. Penelitian ini juga mengaitkan pendekatan 

terdahulu dengan metode kualitatif (Hasil Wawancara) supaya peneliti 

mengetahui dan dapat membuat pembanding antara teori dengan fakta yang ada di 

lapangan.  

Wawancara juga bisa direkam dan divideo sebagai bukti lisan maupun tulisan. 

Dengan menggunakan data yang sudah ada, maka ditemukan hasil yang akurat 

untuk penelitian ini. 

3.4.2 Sumber Data 

Sumber data dalam metode kualilatif umumnya terbagi menjadi dua dan 

diuraikan sebagai berikut : 

a. Data Primer 

Sumber data yang dihasilkan oleh objeknya secara langsung dalam 

bentuk wawancara, atau melakukan metode yang lain dan bisa membuat 

peneliti lebih mudah dalam mengumpulkan data. Data primer memiliki 

keuntungan yang bisa mendapatkan informasi lebih akurat kebenarannya 

karena peneliti bisa melakukan survey dan bisa melihat suatu kejadian yang 

sedang terjadi atau yang akan terjadi, sehingga bisa meminimalisir adanya 

informasi yang tidak akurat dari fenomena yang sedang berlangsung. Maka 

dari itu, peneliti melakukan observasi penelitian langsung ke hotel sehingga 

dapat mengetahui kejadian atau kasus yang sedang terjadi. 
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b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber data yang dilakukan melalui perantara 

seperti buku, majalah, media sosial, koran, catatan, dan bukti yang ada 

sehingga peneliti dapat memperoleh data dengan cara membaca buku seperti 

catatan yang ada di perpustakan yang dipublikasikan maupun yang tidak 

dipublikasikan. Waktu yang peneliti butuhkan dalam  mengevaluasi data lebih 

terbatas dan sedikit dibandingkan data primer. Kekurangan data sekunder 

adalah jika data yang dipakai berganti atau sudah kadaluarsa dan tidak 

relevan, maka bisa mempengaruhi hasil penelitiannya. 

3.4.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode 

wawancara yaitu tatap muka secara langsung kepada responden. Adapun pada 

pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-

kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi. 

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan sangat penting dalam 

penelitian.  

Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang 

memiliki kredibilitas tinggi, dan sebaliknya. Oleh karena itu, tahap ini tidak 

boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur dan ciri-ciri 

penelitian kualitatif (sebagaimana telah dibahas pada materi sebelumnya). 
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Pada situasi yang alami (Creswell, 1998:15). Sehingga peneliti lebih 

mudah untuk mengambil dan mendapatkan informasi dengan responden yang 

bersangkutan dan data yang diterima baik primer dan sekunder harus valid, 

ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk teknik pengumpulan data: 

 

 

a . Interview (Wawancara) 

 Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara ini adalah 

metode yang dimana peneliti dan responden atau subjek yang ingin diteiliti saling 

bertukar pikiran, tanya jawab sehingga dapat mendapatkan makna dalam suatu 

masalah. Teknik interview ini juga bisa dilakukan dengan pihak yang bersangkutan 

tetapi tidak semua responden berminat.  

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang bersifat langsung ( face to 

face). Wawancara ini bersifat terbuka agar mendapatkan informasi yang akurat. 

Peneliti menggunakan metode ini supaya dapat melihat langsung kejadian dan 

informasi yang diteliti lebih jelas dan benar. Penelitian ini dilakukan secara langsung 

dengan pihak Hotel Golden Tulip Legacy Surabaya, yaitu :  

 

1. Bapak William Hanly selaku Human Resources Supervisor  

2. Ibu Maria Rossa selaku Admin Human Resources  
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3. Ibu Veronica selaku Admin Of Department of Engginering  

4. Ibu Putri Veni selaku Staff Of Counting  

5. Ibu Yudhit Ayuningthias selaku Sales Coordinator  

6. Ibu Nastasia Novelin selaku Staff Of Marccom 

7. Bapak Kharisma Yudianto selaku Executive Sales  

8. Ibu Dini selaku Staff Of Counting  

9. Bapak Robi selaku Staff of Counting ( Purcashing ) 

 

 

a. Observasi 

Pengumpulan data observasi adalah teknik penelitian yang dasar. Observasi bisa 

dilakukan didalam dua metode penelitian yaitu kualitatif dan kuantitatif. Observasi 

memahami suatu kejadian yang apa adanya.  Observasi ini bisa meneliti perilaku 

manusia, proses kerja juga gejala alam. Observasi juga meneliti tentang objek yang 

diteliti berupa narasi atau deskripsi. 

b. Dokumentasi  

Dokumentasi hanya berupa foto – foto atau video yang ada dilapangan, baik 

waktu dilokasi magang, maupun waktu proses wawancara di Hotel Golden Tulip 

Legacy Surabaya. 
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3.4.4 Teknik Analisis Data 

Menurut KBBI, pengertian analisis adalah penguraian suatu pokok dari 

berbagai bagian, penelaahan bagian itu sendiri dan juga hubungan antar bagian demi 

memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman secara keseluruhan. Teknik 

analisis data adalah kemampuan menguraikan suatu proses kejadian yang sedang 

terjadi atau peneliti melakukan penguraian kejadian atau informasi yang sudah di 

dapatkan.  

Menurut McLeod (2007:74), analisis sistem adalah penelitian terhadap sistem 

yang telah ada dengan tujuan untuk merancang sistem baru atau memperbaharui 

sistem yang telah ada. Tujuan adanya analisis data adalah untuk mendapatkan 

kesimpulan dan solusi dari masalah tersebut. Setelah peneliti menemukan dan 

menyimpulkan, peneliti dapat menganalisis data dilakukan dimulai dari sejak 

merumuskan masalah, menjelaskan, sampai peneliti terjun langsung ke lapangan 

untuk mengetahi kondisi lingkungan yang sedang terjadi. Peneliti bertanggung jawab 

menganalisis data sampai peneliti selasai melakukan penelitiannya.  

Pada tahap ini peneliti menggunakan penelitian metode kualitatif yang dimana 

peneliti mengumpulkan data langsung selagi wawancara maupun data atau langkah 

yang diperlukan selanjutnya adalah menganalisa data di lapangan maupun yang sudah 

dapat informasinya. Setelah mengumpulkan data yang dibutuhkan, langkah 

selanjutnya adalah menganalisa data dalam bentuk metode kualitatif, tahap – tahap 

menganalisa data dalam metode kualitatif yaitu : 
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a. Mengolah Data  

Data yang sudah didapat atau dikumpulkan kemudian akan diolah kembali 

untuk menjadi data yang lebih sederhana sehingga data yang ditulis peneliti bisa 

membuat pembaca lebih ringan dan dapat dibaca dengan mudah. Setelah data diolah, 

maka data tersebut akan disusun dengan baik dan rapi supaya dapat dianalisis ke 

tahap selanjutnya.  

b. Reduksi Data  

Reduksi data adalah proses penelitian yang dilakukan secara pemilihan pada 

penyederhanaan data kasar atau gagasan kasar yang muncul di catatan pada saat 

peneliti menulis penelitiannya. Dan peneliti bisa memilah gagasan yang tidak perlu 

sehingga dari reduksi tersebut peneliti bisa menarik sebuah kesimpulan dari data yang 

sedang dibahas. 

c. Penyajian Data  

Data yang disajikan harus jelas dan sesuai, penyajian data yang peneliti 

berbentuk naratif, sehingga lebih bisa mempermudah untuk mengolah data yang 

sudah direduksi dan akhirnya untuk dapat menarik kesimpulan 

d. Menarik Kesimpulan 

Menarik kesimpulan adalah tahap yang terakhir, tahap ini dilakukan setelah 

semua data yang diperoleh sudah baik dan benar. Tahap ini juga adalah tahap terakhir 
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dari pengolahan data yang pada akhir kesimpulan ini yang akan menjadi jawaban dari 

permasalahan yang diteliti. 

 

 

  

  

 

 

 

Gambar 3.3 Teknik Analisis Data 

Sumber : Data diolah ( 2020) 

 

 

Mengolah Data 

Menarik Kesimpulan 
Reduksi Data 

Penyajian Data 


