
BAB 3 METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian menurut tujuannya adalah 

penelitian deskriptif. Penelitian deksriptif yaitu 

penelitian yang berusaha untuk menggambarkan 

pemecahan masalah yang ada sekarang 

berdasarkan data. Menggunakan pendekatan 

kualitatif karena penelitian ini memerlukan 

interview mendalam untuk mengetahui kendala 

yang nantinya akan muncul dan tidak 

memerlukan kesimpulan yang terlalu luas. 

Dengan menggunakan pendekatakan kualitatif 

dapat mengungkapkan persoalan penelitian. 

 

3.2 Sumber Data 

Untuk mendapatkan data yang tepat, maka 

perlu ditentukan siapa saja narasumber yang 

memliki kompetensi dan sesuai dengan 

kebutuhan data. Berikut adalah beberapa 

narasumber yang akan diwawancarai dalam 

penelitian ini : 

(1) Pihak Manajemen 



Pihak manajemen meliputi dari HRD 

Manager dan Accounting Manager.  

(2) Pihak Karyawan 

Pihak karyawan meliputi dari karyawan 

tetap yang bekerja di Hotel Santika Premiere 

Semarang dengan lama bekerja minimal 2 

tahun bekerja di Hotel Santika Premiere 

Semarang. Terdiri dari 2 karyawan F&B, 1 

karyawan F.O, 1 karyawan HRD. 

 

3.3 Metode pengumpulan data 

Wawancara adalah metode yang memiliki 

tujuan menghimpun data yang dilakukan dengan 

tanya jawab secara lisan dengan berhadapan 

muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah 

ditetapkan. Kelebihan dari metode wawancara 

adalah diantaranya dapat melakukan kontak 

langsung dengan peserta yang akan diwawancarai, 

data dapat diperoleh secara mendalam, 

narasumber bisa menjelaskan lebih luas, 

pertanyaan yang tidak jelas dapat diulang dan 

diarahkan yang lebih dapat dimengerti. Hasil 

wawancara digunakan sebagai data primer dan 

akan didukung oleh dokumen yang ada di Hotel 

Santika Premiere Semarang sebagai data 



sekunder. Dokumen yang digunakan adalah 

dokumen tentang balanced scorecard. 

 

3.4 Teknik analisis data 

Hasil akhir penelitian harus valid dan reliable 

dan sesuai dengan tujuan penelitiannya. Oleh 

karena itu dalam penelitian ini untuk 

mendapatkan data yang valid dilakukan dengan 

triangulasi. Triangulasi adalah teknik yang dapat 

digunakan untuk pemeriksaan data dengan 

memanfaatkan sumber data lain sebagai 

pembanding keakuratan data yang digunakan. 

Triangulasi dengan sumber yang dilaksanakan 

pada penelitian ini adalah membandingkan hasil 

wawancara terhadap antar narasumber maupun 

dengan isi dokumen yang ada. 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, 

dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil 

wawancara dan didukung oleh dokumen yang ada. 

Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara 

kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. 

Langkah-langkah kegiatan analisis yang 

digunakan menurut Bungin (2003) dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

(1) Pengumpulan Data 



Dalam penelitian ini pengumpulan data 

dilakukan menggunakan metode 

wawancara terhadap narasumber dan akan 

didukung oleh dokumentasi yang ada di 

Hotel Santika Premiere Semarang. 

Mengumpulkan data dapat dilakukan 

dengan merekam dan mencatatat saat 

wawancara. 

(2) Reduksi Data 

Dalam penelitian ini reduksi data 

dilakukan baik saat wawancara dengan 

cara membuat catatan kecil, menarik 

kesimpulan, dan membuang hasil yang 

terlalu melebar keluar dari topik. 

(3) Pemaparan Data 

Hasil dari wawancara dan setelah 

dilakukan reduksi data akan dipaparkan 

kedalam sebuah teks naratif dan tabel 

dengan tujuan supaya lebih mudah dibaca 

dalam menarik kesimpulan. 

(4) Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan 

Dalam penelitian ini antara pemaparan 

data penarikan kesimpulan terdapat 

kegiatan analisis data yang dilakukan 

berlanjut, berulang dan terus-menerus.  


