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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A.  Jenis dan Pendekatan Penelitian  

  Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah peneitian yang bersifat 

kualitatif, sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa data lisan dari orang-orang, dan perilaku yang diamati.
29

 

 

B.  Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Bhayangkara TK III yang 

beralamat Jl. Kartini No.14 simpang empat kota pekanbaru. Pemilihan lokasi 

ini didasari atas pertimbangan bahwa persoalan-persoalan yang diteliti ada 

dilokasi ini. Sedangkan dari segi waktu dan biaya, lokasi penelitian ini tidak 

terlau sulit untuk peneliti jangkau karena peneliti tinggal di pekanbaru. Adapun 

waktu pelaksanaan penelitian berlangsung bulan April-Mei 2017.  

 

C. Sumber Data 

1. Data Primer 

  Data primer yaitu, data yang diperoleh langsung dari lapangan 

melalui observasi, wawancara dan dokumentasi guna mengetahui 

Bimbingan Karir Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Di Rumah Sakit 

Bhayangkara TK III Pekanbaru. 

                                                             
29

 Lexy J. Moleong Penelitian Kualitatif. (Bandung: PT. Remaja Rodakarya 

Offset, 2012) Hal. 6 
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2. Data Sekunder 

  Data sekunder yaitu yang diperoleh dari dokumentasi Rumah Sakit 

Bhayangkara Tk III Kota Pekanbaru yang terkait dengan penelitian ini dan 

buku-buku diperpustakaan yang berkaitan dengan penlitian ini. 

  

D. Informan Penelitian 

Informan adalah orang yang memberikan informasi. Dengan 

pengertian ini maka informan dapat dikatakan sama dengan responden.
30

 

Informan dalam penelitian ini adalah pegawai yang memberikan bimbingan 

dan beberapa karyawan yang berada di Rumah Sakit Bhayangkara Tk III. 

Berhubung populasi pada penelitian ini tidak banyak, maka yang dijadikan 

sampel yaitu 2  orang pembimbing dan pendukung lain 3 oarang karyawan. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam peneltin ini, penulis 

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu : 

a. Observasi 

      Observasi yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung 

mengenai kegiatan yang akan diteliti.
31

  Teknik observasi ini digunakan 

untuk mengamati Pelaksanaan Bimbingan Karir Dalam Meningkatkan 

                                                             
30

 Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. ( Jakarta: 

PT Rineka Cipta, 2006). Hal. 145 
31

 Arikunto, Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktek, Hal-156 
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Kinerja Karyawan di Rumah Sakit Bhayangkara Tk III  Kota 

Pekanbaru. 

b. Wawancara 

        Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan pewancara 

untuk memperoleh informasi dari terwancara.
32

 Peneliti mengadakan 

wawancara dengan karyawan  Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Kota 

Pekanbaru. 

c. Dokumentasi 

         Yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, 

buku, agenda, dan sebagainya.
33

 Dokumentasi dilakukan untuk 

mendapatkan fakta-fakta penting yang berkaitan dengan masalah yang 

ditelitin dalam bentuk dokumen-dokumen. 

  Dalam penelitian ini, pengumpulan data diambil dengan 

menggunakan teknik rekam. Alat rekam yang digunakan saat penelitian 

adalah handphone OPPO NEO 9 warna emas yang bermodel A37f, 

dengan spesipikasi ukuran layar 5,5 inch, baterai 900/2100 MHz. 

  Pengumpulan data dilakukan pada tempat yang berbeda dan 

waktu yang berbeda. Pertemuan pertama pada hari rabu jam 10:20 Wib, 

tanggal 21 April 2017 dan pertemuan kedua hari Senin jam 09:40 Wib, 

tanggal 08 Mei 2017 oleh pembimbing dan pertemuan ketiga hari 

Selasa jam 09:05 Wib, tanggal 9 Mei 2017 oleh karyawan di RS 

Bhayangkara pekanbaru 

                                                             
32 Arikunto, Hal-155 
33

 Arikunto, Hal-231 
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F. Validitas Data 

 Dalam  penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dalam mencapai 

validitas data. Terknik triangulasi  adalah teknik penarikan keabsahan data 

dengan memanfaatkan penggunaan sesuatu yang lain diluar data itu untuk 

keperluan peneyelesaian atau sebagai pembanding terhadap datayang sudah 

ada. Adapun tehnik triangulasi menurut denzin (dalam Lexy J.Moleong) ada 

empat triangulasi sebagai tehnik pemeriksaan yang memanfaatkan 

penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.
34

 

 Dimana dalam penelitian ini menggunakan triangulasi dengan sumber 

yang artinya membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan 

suatu sumber infromasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda 

dalam metode penelitian kualitatif. Yang di antaranya antara lain: 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa 

yang dikatakan secara pribadi. 

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. 

d. Membandingkan hasil wawancara dengan suatu dokumen yang 

berkaitan. 

                                                             
34

 Lexy J.Moleong, 2008. Metode Penelitian Kantor Urusan Agama Kecamatan 

litatif. Bandung PT. Remaja Rosdakarya Hartono. 2008. SPSS 16.0 Analisa Data statistik 

dan penelitian Yogyakarta:Pustaka pelajar. Hlm.115 
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e. Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang yang berpendidikan tinggi, orang yang 

berada dan orang yang berada dalam pemerintahan.
35

 

 Dari kelima data tersebut peneliti menggunakan metode   

membandingkan data hasil penelitian dengan data wawancara. 

 

G.  Teknik Analisa Data 

 

           Setelah data terkumpul, akan dianalisis dengan menggunakan teknik 

deskriptif kualitatif, data yang diperoleh dilapangan dianalisis melalui reduksi 

data, yaitu memilih data yang pokok dan penting. Selanjutnya data disajikan  

secara naratif. Penyajian narasi adalah penyajian data yang ditampilkan dalam 

bentuk kalimat cerita panjang.
36

 

 

                                                             
35

 Ibid 
36 Hartono, 2008. SPSS 16.0 Analisis Data Statistika dan Penelitian . Yogyakarta: 

pustaka pelajar. Hlm-11 


