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BAB 3 METODE PENELITIAN 

 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif  kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor , 1975 

serta Moleong, 1989 (dalam  Facthan, 2011: 11) penelitian kualitatif adalah prosedur 

penelitian yang menghasilkan deskripsi rinci.  

Deskripsi itu biasanya berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari individu (orang-

perorang) atau sekelompok orang beserta berbagai perilakunya. Deskripsi itu berasal dari 

hasil pengamatan dan atau wawancara secara mendalam dan holistic (utuh-meneluruh) . 

 

3.1 Objek Penelitian dan Lokasi Penelitian 

Objek pada penelitian ini adalah hotel Gets yang terletak di jalan MT. Haryono 

312-316 Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang 

Hotel gets semarang dipilih karena merupakan sebuah hotel besar berbintang 

empat yang berada di kota Semarang sehingga di dalamnya pasti banyak 

membutuhkan karyawan yang berkualitas agar bisa bersaing dengan hotel berbintang 

empat lainnya yang ada di kota Semarang 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang 

dilakukan antara dua orang atau lebih bertatap muka dan mendapatkan 

langsung informasi dan keterangan dari narasumber terkait. Dalam 

wawancara, pertanyaan dan jawaban dilakukan secara lisan. Wawancara 

dapat  dilakukan dengan tatap muka, atau juga juga  melalui perantara 

yaitu dengan telepon maupun pesan singkat. Wawancara dilakukan untuk 

menggali informasi. Melalui tanya jawab kita dapat  memahami cara 

pemikiran orang lain, sehingga kita peroleh gambaran sudut pandang 

narasumber terkait. Sehingga wawancara bisa menggambarkan kenyataan 

seperti dialami oleh narasumber. Selain deskriptif dan berupa narasi, 

wawancara juga bisa berfungsi eksploratif, karena kita dapat menjabarkan 
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permasalahan baru yang belum pernah diselidiki secara mendalam oleh 

orang lain. Key informan yang dijadikan narasumber peneliti adalah 

manajer sumber daya manusia hotel Gets Semarang yaitu ibu Sausan Ayu 

dan dilakukan melalui perantara aplikasi whatsapp  

2. Data Sekunder  

Sumber  sekunder  merupakan  sumber   tidak  langsung memberikan 

data pada pengumpul data,  misalnya lewat  orang  lain  atau  lewat  

dokumen  Sugiyono,  2008 (dalam  Pratiwi , 2017). Sumber data sekunder 

dalam penelitian ini adalah struktur organisasi, visi dan misi perusahaan, 

serta informasi lain yang dibutuhkan melalui website hotel gets semarang. 

Data yang terkumpul digunakan untuk mesdeskripsikan situasi dan 

kondisi di hotel Gets Semarang. 

 

3.3 Analisis Data 

Dalam menguji keabsahan data peneliti menggunakan metode 

Triangulasi. Menurut Sugiyono, 2012  (dalam Ayu & Fakhruddin 2017), 

triangulasi metode adalah penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu 

hal, seperti metode wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan 

metode wawancara. Ada beberapa teknik yang digunakan dalam menguji 

keabsahan data dengan menggunakan metode triangulasi yaitu sebagai berikut 

Moleong, 2005( dalam Rahantoknam & Ratih, 2014):  

1. Menelaah seluruh data dari berbagai sumber  

Seluruh data yang diperoleh dari proses wawancara dengan key informan 

penelitian yaitu ibu Sausan Ayu serta dokumen-dokumen atau data 

perusahaan dibaca, dipelajari, dan ditelaah keterkaitannya satu sama lain 

dengan metode triangulasi sampai data tersebut sah. 

2. Reduksi Data 

Reduksi data adalah suatu  upaya untuk membuat abstraksi. Abstraksi adalah 

usaha untuk membuat rangkuman inti dari proses wawancara dengan 

manajer sumber daya manusia hotel Gets  ibu Sausan Ayu agar proses dan 
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pernyataan tetap sesuai dengan tujuan penelitian. Setelah melakukan reduksi 

data, kemudian data-data disusun dalam satuan-satuan (unitizing).  

3. Kategorisasi 

Kategorisasi adalah sebuah langkah lanjutan dengan memberi coding pada 

gejala-gejala atau hasil-hasil dari seluruh proses penelitian. Kategori disusun 

atas dasar pemikiran, institusi, pendapat, atau kriteria tertentu. Pada 

penelitian ini menggunakan 3 indikator manajemen talenta yaitu 

Recruitment/ merekrut, Developing/ mengembangkan, dan Retain/ 

mempertahankan. 

4. Pemeriksaan Keabsahan Data   

Dalam suatu penelitian kualitatif, pemeriksaan keabsahan data bertujuan 

untuk memastikan bahwa data-data yang diteliti benar-benar alamiah. 

Keabsahan data ini sama halnya dengan uji validitas dan reliabilitas dalam 

penelitian kuantitatif. Keabsahan data memerlukan  teknik pemeriksaan yang 

disebut dengan triangulasi dengan membandingkan data yang diperoleh 

dengan buku terkait manajemen talenta hasil penelitian yang delakukan oleh 

Pella dan Inayati (2011) dengan data hasil wawancara dengan key informan 

yang digunakan peneliti yaitu ibu Sausan Ayu selaku manajer sumber daya 

manusia hotel Gets Semarang. 

5. Penafsiran Data 

Untuk menjawab rumusan masalah pertama dilakukan dengan deskripsi 

analitik, yaitu rancangan dikembangkan dari kategori-kategori yang telah 

ditemukan dan mencari hubungan yang disarankan atau yang muncul dari 

data yang dianalisis kemudian ditafsirkan sesuai dengan konsep dan teori 

mengenai manajemen talenta berdasarkan buku  terkait manajemen talenta 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Pella dan Inayati (2011). 

 

3.4 Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah melalui 

wawancara dengan question guide yang dilakukan melalui aplikasi whatsapp 

karena terkendala kondisi lapangan yang terkena dampak dari pandemik covid 19. 

  


