
BAB III 

METODE PENELITIAN  

3.1 Metode Penelitian 

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) metode 

penelitian yaitu: 

a. Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Menurut Sugiyono, (2012:89) penelitian ini dilakukan dengan mempelajari, 

meneliti berbagai bahan bacaan yang berhubungan dengan judul penelitian 

yang akan dilakukan dan dijadikan sabagai landasan pembahasan teori. 

Dalam hal ini dimaksudkan bahwa penulis mencari beberapa bahan atau 

sumber bacaan berupa buku, majalah, artikel atau apapun yang bisa dijadikan 

sebagai referensi dalam pembuatan tulisan ilmiah ini. 

b. Metode Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penelitian dilakukan dengan mengamati secara langsung perusahaan yang 

menjadi objek penelitian. 

3.2  Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mempermudah, maka penulis memperoleh dan mengumpulkan data 

melalui:  

1. Observasi  

Observasi menurut Arikunto (2010:199), meliputi kegiatan pemuatan 

perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seuruh alat indra. 
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2. Wawancara 

Menurut Sugiyono (2012:137), wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan masalah yang harus diteliti dan juga apabila ingin mengetahui 

hal-hal dari responden yang lebih mendalam. 

Wawancara dilakukan dengan mengadakan tanyajawab langsung dengan 

pimpinan, staff dan karyawan perusahaan. 

3.3  Teknik Analisis Data 

Pengumpulan data yang dilakukan baik secara kualitatif maupun 

kuantitatif akan diolah dan dianisis sehingga dapat ditarik kesimpulannya, metode 

yang digunakan terdiri dari: 

1. Metode Deskriptif 

Menurut Sugiyono (2012:29), Metode deskriptif adalah metode yang 

digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian 

tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. 

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, 

mengklasifikasikan data sehingga menjalankan suatu prosedur yang 

dijalankan, kemudian dibandingkan denagn teori-teori yang ada untuk melihat 

kesesuainnya. 

2. Metode Deduktif 

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengambil suatu 

kesimpulan yang bertitik tolak dari kesimpulan umum yang berupa teori yang 

kebenarannya telah diterima secara umum menuju pada kesimpulan yang 
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khsusus berupa fakta yang berlaku pada praktek, selanjutnya membandingkan 

kedua kesimpulan tersebut sehingga memberikan gambaran yang jelas, baik 

penyesuaian maupun penyimpangan antara keduanya. 

3.4.  Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di PT. Balai Lelang Sukses Mandiri 

(BALESMAN) yang berlokasi di Jl. Karya No. 207D, Karang Berombak, Kec. 

Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara 20117. 

3.5.  Jadwal Penelitian 

 Adapun waktu bagi penulis melakukan penelitian ini dengan rincian 

sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Jadwal Penelitian 

No Jenis Kegiatan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt 

1 Penyusunan Proposal          

2 Pengumpulan Data          

3 Penulisan Skripsi          

4 Bimbingan Skripsi          
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