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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Adapun metodologi penelitian ini menggunakan Metodelogi penelitian

Kualitatif dan Deskriptif, Metodelogi penelitian kualitatif adalah: metode

penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk

meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen)

dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data

dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif,

dan hasil penelitian lebih menekankan makna generalisasi.1

Sedangkan penelitian Deskriptif melukiskan variabel, satu demi satu.

Penelitian deskriptif hanya memaparkan situasi atau peristiwa. Peneliti tidak

mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat

preduksi.2

B. Lokasi danPenelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Bank PD.BPR Sarimadu Pusat Bangkinang,

yang beralamat jalan DI. Panjaitan Bangkinang. Penulis melakukan penelitian ( 16

Mei 2015- 17 Juni 2015).

1 Moleong, J. Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
2004). H. 248

2 Rakmat, Jalaluddin. Metode Penelitian komunikasi. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
2005). H. 25
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C. Subjek Dan Objek Penelitian

1. Subjek adalah kelompok responden yang memiliki pengetahuan,

memahami dan lebih berpengalaman mengenai objek penelitian. Dalam

penelitian ini peneliti menggunakan informan sebagai subjek informasi.

Dalam hal ini peneliti menggunakan sampel purposive. Sampel

purposive ialah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti3. Subjek

penelitian ini adalah pimpinan dan 2 orang karyawan termasuk

operasionalnya Bank PD. BPR Sarimadu Pusat Bangkinang dan juga 1

orang nasabah. Jadi subjeknya berjumlah 4 orang.

2. Objek penelitian ini adalah Aktivitas Human Relations Karyawan Bank

PD. BPR Sarimadu Pusat Bangkinang Dalam Melayani Nasabah.

D. Sumber Data

1. Data Primer , merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek

penelitian perorangan, kelompok dan organisasi4. Sebagai data primer

dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara dan dokumen Bank PD BPR

Sarimadu Pusat Bangkinang.

2. Data sekunder dari penelitian ini adalah dokumentasi, buku dan hasil

wawancara dengan informan pelengkap atau sekunder.

3 Suharsimi Arikunto. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta. PT.
Rineka Cipta. H. 131

4 Ruslan Rosady. Manajemen Public Relations dan media komunikasi. (Bandung Rosda
Karya. 2007). H. 29
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E. Informan Pelitian

Yang menjadi informan penelitian ini adalah:

1. Informan kunci atau informan utama adalah pimpinan dan karyawan dan

Bank PD. BPR Sarimadu berjumlah 2 orang

2. Informan sekunder atau pelengkap adalah nasabah dari Bank PD. BPR

Sarimadu.

F. Teknik Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka peneliti

menggunakan teknik sebagai berikut: 5

1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan mengadakan pertanyaan dengan

menggunakan pedoman wawancara kepada karyawan, pimpinan

perusahaan, dimana peneliti dan karyawan terlibat dalam kehidupan

sosial lebih dalam, guna mendapatkan data untuk penelitian ini.

2. Observasi

Penulis melakukan pengamatan secara langsung kelapangan untuk

mengetahui tentang human relationscustomer service Bank PD. BPR

Sarimadu Pusat Bangkinang dalam Melayani nasabah.

3. Dokumentasi

Dilakukan dengan mengambil data-data atau data yang diperoleh dari

berbagai literatur dan istansi yang terkait dengan penelitian ini.

5 Maleong J. Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
2004, hal. 97
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G. Validitas Data

Setelah penelitian dilakukan, maka selanjutnya perlu dilakukan validitas

data atau pengujian dan pemeriksaan keabsahan data. Tringulasi adalah teknik

pemeriksaan data (Moleong, 2004: 330). Validitas data yang penulis gunakan

dalam penelitian ini yaitu tringulasi data. Tringulasi data adalah teknik

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu

untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. 6

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tringulasi data dengan

narasumber, yaitu membandingkan hasil wawancara informan dari karyawan

Bank PD. BPR Sarimadu Pusat Bangkinang dengan nasabah, sehingga dapat

diperoleh data yang akurat.

H. Teknik Analisis Data

Dalam menganilisis data penulis menggunakan pendekatan kualitatif,

dengan menggunakan jenis analisis deskriptif. Dimana peneliti menggambarkan

fanomena-fanomena yang ada dilapangan, menginterprestasikan, yang kemudian

akan melahirkan asumsi-asumsi yang digunakan untuk mengukuhkan dengan

teori-teori kemudian dari data tersebut akan diperoleh sebuah kesimpulan.

6 Moleong, J. Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
2004). H. 330-331


