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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu  

penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung kelapangan untuk menggali dan 

memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.
1
 Dimana 

dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data 

yang berhubungan dengan manajemen sumber daya manusia pada home industry 

pupur dingin cap bunga tanjung. 

Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu jenis penelitian yang menghasilkan 

penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosuder-

prosuder statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya.
2
 Adapun pendekatan 

penelitian yang digunakan adalah sosiokultura yaitu metode penelitian yang 

berusaha menggambarkan dan menginterprestasi objek sesuai dengan apa adanya 

yang berkaitan dengan segi sosial dan budaya masyarakat sekitar. Untuk 

memberikan gambaran tentang bagaimana penerapan manajemen sumber daya 

manusia pada home industry pupur dingin cap bunga tanjung. 
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B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian bertempat di Jl. Mufakat, RT.02, RW.01, Desa Manarap 

Baru, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik usaha home industry pupur 

dingin cap bunga tanjung. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah 

Manajemen Sumber Daya Manusia pada Home Industry pupur Dingin Cap Bunga 

Tanjung. 

D. Teknik Pemgumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu dengan melakukan 

wawancara langsung dengan pemilik usaha: 

Wawancara adalah bentuk komonikasi antara dua orang, melibatkan 

seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan 

mengajukan pertanyaan- pertanyaan, berdasarkan tinjauan tertentu.
3
 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Setelah data-data yang diperlukan sudah tergali dan terkumpul, 

maka langkah selanjutnya mengolah data tersebut menggunakan teknik-

teknik sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu mengecek dan mengoreksi data tentang manajemen 

sumber daya manusia yang terkumpul dari hasil wawancara bahasa 

lisan untuk diolah dalam bentuk paparan bahasa tulisan. 
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b. Deskripsi, yaitu menguraikan data dan menyusun kembali data yang 

telah dihimpun dalam uraian sistematis. 

2. Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan penelitian deskripsi kualitatif, dimana 

data yang diperlukan dari hasil wawancara dengan informan dan 

dokomentar dibahas secara mendalam dengan mengacu pada landasan 

teoritis.  

 

 




