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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Penulis mengambil lokasi untuk penelitian ini pada Lembaga 

Yayasan Pendidikan Almaarif Singosari Malang, yang berlokasi di Jl. 

Masjid No. 33 Telp. (0341) 458181 Singosari 65153 Malang merupakan 

Perguruan Swasta sebagai mitra Pemerintah dalam melaksanakan Program 

Pendidikan Nasional yang terdiri dari TK, MI, SDI, MTS, SMPI, MA, 

SMAI, SMK.   

3.2 Jenis Dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, Menurut  Nawawi  

(1996:73)  penelitian  kualitatif adalah penelitian  yang menggambarkan  

suatu  permasalahan  dengan  menggambarkan  atau melukiskan  keadaan  

obyek  penelitian  pada  saat  sekarang,  berdasarkan fakta-fakta  yang  

tampak  atau  sebagaimana  adanya  terhadap  kelompok manusia atau 

peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa sekarang. Untuk keperluan 

pengumpulan data dipergunakan cara bekerja yang sistematik, terarah dan 

dapat di pertanggungjawabkan  secara  kualitatif.  

Penelitian kualitatif yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan 

dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan gambar, kata-kata yang disusun 

dalam kalimat, misalnya kalimat hasil wawancara selengkap mungkin 
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kepada pihak karyawan atau pihak yang menyeleksi karyawan tenaga kerja 

di Lembaga Yayasan Pendidikan Almaarif Singosari.  

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan studi kasus yaitu 

penelitian yang penelaahnya kepada suatu kasus yang dilakukan secara 

intensif, mendalam, mendetail, dan komprehensif. (Faisol, 1990:22) 

 

3.3 Data dan Jenis Data 

 Sumber Data 

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis 

memperolehnya dari 2 (dua) sumber data yaitu : 

1) Sumber data primer 

Data  primer  adalah  data  yang  diperoleh  secara  langsung  dari 

sumbernya  diamati  dan  dicatat  untuk  pertama  kalinya  oleh peneliti  

(Marzuki,  2000:55)  adapun  sebagai  data  primer  yang dalam hal ini 

dilakukan dengan melalui interview dan observasi.      

Dalam hal ini penulis memperoleh sumber data melalui penelitian 

langsung pada lokasi penelitian yang telah ditentukan serta wawancara 

langsung pada pihak yang bersangkutan atau yang berhubungan langsung 

dengan analisis sistem rekrutmen tenaga kerja di Lembaga Yayasan 

Pendidikan Almaarif Singosari. 

2) Sumber Data Sekunder 

Data  sekunder adalah  data  yang  bukan  diusahakan  sendiri 

pengumpulan-nya oleh peneliti (Marzuki, 2000:56), diperoleh dari 
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dokumen-dokumen dan laporan yang berhubungan dengan proses 

rekrutmen.  

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari perpustakaan 

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, serta perpustakaan fakultas ekonomi 

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang bersangkutan dengan 

permasalahan yang dikaji serta studi pustaka terhadap literatur , tulisan-

tulisan dalam bentuk lain yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini Untuk 

mengumpulkan data-data yang diperlukan oleh peneliti adalah: 

a) Observasi   

Observasi  adalah  suatu  kegiatan  yang  dilakukan  dengan 

mengamati  dan  mencatat  secara  sistematis  terhadap  gejala  atau 

fenomena yang diselidiki (Marzuki, 2000:58)  

Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  yaitu  dengan 

mengadakan pengamatan langsung pada obyek atau sasaran yang 

berhubungan  dengan  masalah  yang  diteliti.  Untuk  mengetahui secara 

langsung bagaimana Analisis Sistem Rekrutmen Pada Tenaga kerja di 

Lembaga Yayasan Pendidikan Almaarif Singosari. 

b) Interview ( wawancara ). 

  Menurut  Sumarsono  (2004:71)  Wawancara  adalah  suatu 

percakapan  atau  tanya  jawab  dengan  mengajukan  sejumlah  pertanyaan 
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secara  lisan  untuk  dijawab  secara  lisan  pula  dengan  tujuan  untuk 

mengumpulkan  informasi  tentang  konstruksi  yang  terjadi  sekarang 

mengenai orang, kejadian, aktifitas dan sebagainya, terutama yang terkait 

dengan  penelitian.   

  Dalam  hal  ini  peneliti  akan  melakukan  wawancara yang 

dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, meminta 

keterangan-keterangan serta penjelasan-penjelasan secara lisan sehingga 

diperoleh keterangan secara langsung  dari  responden yang termasuk 

dalam responden. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan terbuka yakni 

Penulis langsung melakukan wawancara tanpa membuat daftar 

pertanyaaan terlebih dahulu.  

c) Studi Kepustakaan dan Dokumentasi. 

 Dokumentasi  adalah  tehnik  atau  metode  pengumpulan  data 

dengan  cara  mengambil  data  dari  dokumen-dokumen  yang  ada  baik 

berupa catatan, transkrip, agenda maupun yang lain (Arikunto, 1997:236). 

 Dalam Pengumpulan data sekunder ini penulis menggunakan 

penelusuran kepustakaan atau studi pustaka, buku-buku yang terkait 

dengan permasalahan yang dikaji, dan data-data tertulis lainnya yang 

berhubungan dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis. 
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3.5 Metode Analisis Data 

Data dianalisi secara deskriptif yang sebagian besar dari wawancara dengan 

informan yang terdiri dari; sekertaris, tata usaha, catatan dianalisis untuk 

memperoleh tema yang dideskripsikan dan diilustrasikan, termasuk kutipan-

kutipan dan rangkuman dari dokumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


