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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan field research yang 

bersifat studi kasus dan mengambil pendekatan diskriptif kualitatif dengan 

tujuan untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, kejadian atau keadaan yang 

terjadi saat penelitian berlangsung dengan menjelaskan secara sebenar-

benarnya apa yang terjadi di tempat lapangan peneliatian. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Yayasan Rumah Kreatif dan Pintar  Kota 

Banjarmasin yang dimana mengambil Lokasi Penelitian di Jl. Perdagangan Rt. 22 

Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. 

 

C. Subyek dan Objek Penelitian  

1. Subyek Penelitian  

Subyek penelitian ini adalah pengurus yayasan, dan pekerja yayasan 

(pengrajin kerajinan) tersebut yang dapat dijadikan sebagai bahan informasi dalam 

penelitian yang berada di Yayasan Rumah Kreatif dan Pintar Kota Banjarmasin  
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2. Objek Penelitian  

Objek penelitian ini adalah penerapan Manajemen Pemberian 

Upah dan Manajemen Upah Yang Diberikan  Pada Pengrajin Yayasan 

Rumah Kreatif dan Pintar Kota Banjarmasin ditinjau dari segi proses 

pelatihan kerajinan tangan, pengembangan, pemberian kompensasi dan 

dampak pengaruh sistem kompensasi yang diberikan kepada para 

pengrajin. 

 

D. Data dan Sumber Data  

1. Data  

a. Identitas informan di sini yang dimaksud ialah para pengurus 

yayasan dan ibu rumah tangga yang bekerja di Yayasan Rumah 

Kreatif dan Pintar Kota Banjarmasin yang meliputi tentang nama, 

umur, pendidikan, pekerjaan atau jabatan, jenis kelamin dan 

alamat.  

b. Menggali informasi tentang manajemen upah yang diberikan dan 

pengaruh upah yang diberikan kepada para pengrajin Ibu Rumah 

Tangga di Yayasan Rumah Kreatif  dan Pintar Kota Banjarmasin 

meliputi proses pelatihan kerajinan tangan, pengembangan, 

pemberian kompensasi dan pengaruh kompensasi yang diberikan 

kepada para pengrajin. 
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2. Sumber Data 

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah. 

Baik dari internal maupun eksternal yang berupa informan dalam 

mendukung penelitian ini yaitu pihak-pihak yang dianggap penulis dapat 

memberikan keterangan dan tambahan informasi yang berkaitan dengan 

penelitian ini, seperti ketua yayasan atau pengurus yayasan dan Ibu Rumah 

tangga yang berkerja di Yayasan Rumah Kreatif dan Pintar Kota 

Banjarmasin. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi 

dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. 

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

sebagai berikut :  

1. Wawancara  

Instrumen wawancara digunakan dalam penelitian kualitatif 

karena dapat mengungkap informasi lintas waktu, yaitu berkaitan 

dengan dengan masa lampau, masa sekarang, dan masa sekarang dan 

masa akan datang. Wawancara merupakan percakapan antara dua orang 

atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. 

Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat 

dari narasumber yang terpercaya. 
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Lalu tekhnik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini  

adalah wawabcara mendalam adalah proses memperoleh keterangan 

untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka 

antar pewanwancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, 

dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana 

wawancara dilakukan kepada ketua atau pengurus yang mewakili atas 

nama ketua dan anggota di Yayasan Rumah Kreatif dan Pintar Kota 

Banjarmasin yang terkait dalam penelitian ini. 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan sebuah cara yang dipergunakan untuk 

mendapat keterangan dengan melalui pengumpulan, pencarian, 

penyelidikan, pemakaian hingga penyediaan dokumen. teknik 

pengumpulan data informasi yang disimpan untuk dijadikan bukti guna 

mendapat keterangan. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data 

menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk 

dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan yang 

terutama adalah masalah tentang sebuah penelitian. Meteode  Meteode analisis 

data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif 

kualitatif, yang merupakan suatu metode atau prosuder pemecahan masalah yang 

diselidiki dengan menjelaskan, menggambarkan, dan menguraikan keadaaan yang 
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sebenaranya. peneliti menggunakan metode ini dimulai dengan melakukan 

wawancara mendalam dengan informan. Peneliti membuat transkip hasil 

wawancara dengan cara memutar kembali rekaman wawancara kemudian 

menuliskan kata-kata yang sesuai dengan apa yang direkaman tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


