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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Pada umumnya, penelitian dibedakan menjadi dua jenis penelitian berdasarkan jenis data 

dan analisis datanya, yaitu ada penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Namun diluar dua 

penelitian tersebut, masih banyak lagi jenis – jenis penelitian. Penelitian kuantitatif adalah 

penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka, sedangkan penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang sumber datanya berupa kata, skema, dan penjelasan. Peneliti menggunakan jenis 

penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian dengan cara mendeskripsikan proses seleksi 

di dalam perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa perbankan. 

   3.2  Obyek dan Subyek Penelitian 

 Yang dimaksud obyek dan subyek penelitian adalah, hal yang menjadi sasaran penelitian 

atau himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi, atau barang yang akan diteliti. 

Peneliti akan meneliti perusahaan PT. Bank Perkreditan Rakyat Mranggen Mitra Persada yang 

berlokasi di Jalan Bandungrejo Nomor. 34 Mranggen. Alasan peneliti memilih perusahaan 

tersebut adalah karena peneliti ingin mengetahui proses seleksi yang dilaksanakan di  perusahaan 

tersebut, yang bergerak di bidang usaha jasa perbankan. 
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3.3  Responden Penelitian 

 Responden penelitian adalah, seorang yang mampu menjadi seorang narasumber untuk 

memberikan jawaban atas segala pertanyaan. Peneliti menggunakan responden penelitian 

manajer personalia PT. Bank Perkreditan Rakyat Mranggen Mitra Persada yang akan menjadi 

responden penelitian, dan peneliti juga mengambil data dari tiga belas karyawan terkait dengan 

proses seleksi yang dialami oleh karyawan tersebut. 

3.4  Sumber dan Jenis Data 

 Pada dasarnya sumber data diperoleh dari jenis data yang akan digunakan dalam 

penelitian. Jenis data tersebut ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer 

dikumpulkan melalui wawancara, forum diskusi, maupun penyebaran kuisioner. Sedangkan data 

sekunder diperoleh melalui dari berbagai sumber yang telah ada, bisa berupa bukti, catatan atau 

laporan yang tersusun dalam arsip yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan oleh objek 

penelitian. Pada penelitian ini peneliti menggunakan data primer. Data tersebut diperoleh dari 

hasil wawancara dengan kerangka kuisioner yang sudah dipersiapkan peneliti juga observasi 

untuk mendukung hasil dari data yang diperoleh. 

3.5  Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data menjelaskan cara peneliti untuk mengumpulkan data. Data 

tersebut dapat diperoleh dengan menggunakan alat tertentu seperti wawancara, kuisioner, dan 

observasi. Peneliti menggunakan wawancara dengan menggunakan panduan wawancara dan 

akan melakukan dokumentasi untuk mendukung aktivitas penelitian. Peneliti juga akan merekam 

hasil wawancara agar dapat menangkap hasil wawancara yang telah dilakukan. 
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3.6 Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini 

memberikan penjelasan mengenai proses seleksi yang dilakukan perusahaan yang diperoleh dari 

hasil wawancara dan dokumentasi peneliti terhadap narasumber dan nantinya akan di 

deskripsikan mulai dari siapa yang melakukan seleksi, tahapan apa saja yang dilakukan, siapa 

saja pihak yang berperan dalam proses seleksi dalam perusahaan, tes seleksi apa saja yang 

digunakan perusahaan, peraturan apa saja yang menjadi dasar proses seleksi dalam perusahaan 

hal – hal apa saja yang diperhatikan sebelum melakukan proses seleksi. 
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