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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian 

deskriptif kualitatif artinya data yang diperoleh akan dikumpulkan dan 

diwujudkan secara langsung dalam bentuk deskripsi atau gambaran tentang 

suasana atau keadaan objek secara menyeluruh dan apa adanya berupa kata-kata 

lisan atau tertulis dari orang atau perilaku yang diamati (Moleong, 2017). Jadi, 

penelitian deskriptif kualitatif adalah hasil penelitian dari kegiatan pengamatan di 

lapangan (observasi) dan wawancara yang berupa kata-kata tertulis. 

 

3.2 Obyek dan Lokasi Penelitian 

Obyek pada penelitian ini adalah Program Pelatihan Jabatan Fungsional 

Perawat Jenjang Ahli Angkatan I Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah. Alasan 

mengambil penelitian di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 

Provinsi Jawa Tengah adalah karena Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Daerah merupakan lembaga pemerintah yang strategis melakukan 

pelatihan, dan pihak Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 

Provinsi Jawa Tengah  terbuka dalam memberikan informasi kepada peneliti. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data (Key Informants) 

Jenis data pada penelitian ini adalah data primer. Data yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Uma (2011:242) data 

primer adalah data yang diperoleh dari  tangan  pertama  untuk  analisis  

berikutnya  untuk  menemukan  solusi  atau  masalah  yang  diteliti.  Sedangkan 

data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari 

sumber yang telah ada. Dalam  penelitian  ini  data  yang  diperoleh langsung  

(data  primer)  berupa wawancara dan pengamatan langsung (observasi) di 
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lapangan. Key informants pada penelitian ini adalah satu Kepala Sub Bidang 

Perangkat Pembelajaran dan Tenaga Pengembangan Kompetensi, satu Kepala Sub 

Bidang Pengendalian Mutu dan Kerjasama, dua pegawai di Bidang Sertifikasi 

Kompetensi dan Penjamin Mutu. Satu Kepala Sub Bidang Pelatihan Penjenjangan 

Jabatan Fungsional dan satu pegawai di Bidang Pengembangan Kompetensi 

Jabatan Fungsional di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 

Provinsi Jawa Tengah. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dilakukan melalui pengambilan data primer 

berupa wawancara dan observasi. Sedangkan untuk pengambilan data sekunder 

berupa dokumentasi. Menurut Moleong (2017) teknik pengumpulan data adalah 

teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

melakukan tanya jawab langsung kepada responden untuk menjawab pertanyaan.  

Dalam hal ini yang menjadi responden adalah  satu Kepala Sub Bidang 

Pengembangan Perangkat Pembelajaran dan Tenaga Pengembangan Kompetensi 

di Bidang I, dua pegawai di Bidang I, dua pegawai di Bagian Umum Dan 

Kepegawaian, satu Kepala Sub Bidang Pelatihan Pembentukan Jabatan 

Fungsional, Kepala Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional di Bidang III dan 

dua pegawai di Bidang III Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 

Provinsi Jawa Tengah. 

 

3.5 Alat Analisis Data  

 Alat analisis data yang digunakan adalah dengan analisis deskriptif 

kualitatif. Menurut (Afifuddin & Saebani 2012:149) langkah-langkahnya adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengorganisasikan Data.  

Peneliti melakukan wawancara secara mendalam terkait dengan 

pertanyaaan tentang deskripsi program pelatihan Training of Trainer di 
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Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa 

Tengah. 

2. Menguji asumsi atau permasalahan yang ada terhadap data. 

Setelah mendapatkan hasil wawancara peneliti meninjau kembali 

berdasarkan teori penyusunan program pelatihan atau pengembangan 

terdiri atas bermacam-macam tahap, yaitu: (Munandar, 2014) 

a) Tahap 1: Identifikasi kebutuhan pelatuhan atau studi pekerjaan (job 

study) 

b) Tahap 2: Penetapan sasaran pelatihan atau pengembangan 

c) Tahap 3: Penetapan kriteria keberhasilan dengan alat ukurnya 

d) Tahap 4: Penetapan metode pelatihan / penyajiannya 

e) Tahap 5: Pencobaan dan revisi 

f) Tahap 6: Implementasi dan evaluasi 

3. Mencari alternatif penjelasan bagi data. 

Setelah mendapatkan hasil penelitian, peneliti memberikan 

penjelasan dan kesimpulan yang telah didapat dari kaitannya permasalahan 

yang dikaji. Jika ada data yang menyimpang peneliti harus memberikan 

penjelasan data yang bersifat alternatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


