
 
 

17 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan pada PT. Taspen yang berada di Jl. 

Raden Intan, Polowijen, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126 pada 

tahun 2018. Peneliti memilih lokasi tersebut karena sesuai dengan judul 

dan juga data – data yang diperoleh dari PT. Taspen merupakan data yang 

valid sekaligus bisa di pertanggung jawabkan. Karena itu peneliti ingin 

mencari hal baru yang jarang diteliti. Khususnya pada kegiatan tunjangan 

hari tua pada pemerintahan 

 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu 

pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan 

mengenai status terakhir dari subjek penelitian. Penelitian deskriptif 

digunakan untuk mengumpulkan data peserta pensiunan pada PT. Taspen 

kantor cabang Malang. 
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C. Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Data 

Jenis data yang disajikan adalah data kuantitatif dan kualitatif. 

Data kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik 

(angka). Sedangkan data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur 

dalam skala numerik. 

Data kuantitatif digunakan untuk mengkaji dan menjabarkan 

perkembangan program Tabungan Hari Tua yang telah dilaksanakan 

di tahun 2016 – 2017 pada PT. Taspen Kantor Cabang Malang. 

Sedangkan data kualitatif digunakan untuk mengkaji dan menjabarkan 

mekanisme dalam melakukan klaim program Tabungan Hari Tua.. 

2. Sumber Data 

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh 

lembaga pengumpul data dan dipublikasikan berupa majalah “sekapur 

sirih” kepada masyarakat pengguna data. Data sekunder yang 

diperlukan dalam penelitian ini adalah data jumlah data peserta 

pension pada PT. Taspen Kantor Cabang Malang. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun 

dokumen, memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, 
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mencatat dan menerangkan, menafsirkan dan menghubungkan dengan 

fenomena lain. 

Teknik ini digunakan di dalam pengumpulan data tentang 

jumlah peserta pensiun pada PT. Taspen Kantor Cabang Malang. 

 

2. Interview 

Interview diartikan wawancara antar orang, yaitu antara peneliti 

dengan responden yang diarahkan oleh pewawancara untuk tujuan 

memperoleh informasi yang relevan (Kuncoro, 2003). Jadi dalam hal 

ini peneliti melakukan Interview dengan salah satu pegawai PT. 

Taspen Kantor Cabang Malang, dalam bidang Sumber Daya Manusia 

(SDM).  

Teknik pengumpulan data Interview digunakan untuk 

memperoleh informasi tentang mekanisme klaim pembayaran 

Tabungan Hari Tua (THT). 

 

E. Teknik Analisa Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan analisis 

deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Analisis adalah kegiatan 

menyimpulkan data mentah dalam jumlah yang benar sehingga hasilnya 

dapat ditafsirkan. 

Analisis deskriptif kuantitatif digunakan  untuk menjabarkan data 

yang diperoleh dalam skala numerik (angka). Sedangkan analisis 
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deskriptif kualitatif digunakan untuk mendiskripsikan mekanisme klaim 

pembayaran Tabungan Hari Tua (THT).  

Analisis Deskriptif kuantitatif mengenai perkembangan jumlah 

peningkatan peserta pada tahun ke tahun dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

                    
 


