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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah field research (penelitian 

lapangan).
1
 Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara peneliti langsung ke 

lokasi penelitian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.
2
 Adapun 

pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan 

Taylor menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan 

perilaku orang-orang yang diamati.
3
 

 Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu 

penelitian yang tidak mengadakan perhitungan, melainkan menggambarkan hasil 

penelitian yang diperoleh dari lapangan dengan menggunakan kata-kata atau 

kalimat (deskriptif) guna mendapatkan kesimpulan.
4
 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek dalam penelitian ini adalah Direktur, HRD, Kepala Bidang 

Keuangan, dan karyawan PT. Banua Mandiri Pratama. 

                                                           
1
 Supardi, Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 34. 

2
 Suwarjaweni v wiratna, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014) 

hlm. 12. 

 
3
 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif,  (Bandung: CV Alfabeta, 2012), hlm. 54. 

4
 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2007), h. 60 
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2. Objek dalam penelitian ini adalah sistem pengupahan outsourcing pada 

PT. Banua Mandiri Pratama. 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

 Data yang digali dalam penelitian ini meliputi: 

a. Data pokok, yaitu data yang diperoleh melalui hasil penelitian secara 

langsung terhadap objek yang diteliti. Berdasarkan permasalahan yang 

telah dirumuskan dalam penelitian, yaitu: sistem pengupahan outsourcing 

pada PT. Banua Mandiri Pratama dalam perspektif Islam. 

b. Data pelengkap, yaitu data penunjang, berupa informasi yang terkait 

dengan gambaran umum lokasi penelitian, meliputi sejarah singkat 

berdirinya PT. Banua Mandiri Pratama serta keadaan karyawan PT. Banua 

Mandiri Pratama. 

2. Sumber Data 

 Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari: 

a. Direktur  

b. HRD 

c. Kepala bidang keuangan 

d. Karyawan 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 
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1. Wawancara 

 Teknik wawancara dilakukan untuk menggali data yang diperlukan oleh 

peneliti. Wawancara juga dilakukan untuk mencari data yang kurang untuk 

melengkapi data yang sudah ada, dan juga untuk menggali lebih dalam masalah 

yang diteliti. Teknik pelaksanaan wawancara adalah dengan mempersiapkan 

pedoman wawancara untuk memperdalam atau menambah infroman yang 

diperlukan oleh peneliti. Wawancara akan dilakukan dengan menggunakan alat 

bantu baik berupa alat tulis maupun alat rekaman suara, sehingga data wawancara 

dapat disimpan dan ditulis kembali secara menyeluruh. Dalam penelitian ini 

peneliti mengadakan tanya-jawab pada Direktur, HRD, Kepala bidang keuangan, 

dan karyawan PT. Banua Mandiri yang bertujuan untuk mencari informasi 

mengenai sistem pengupahan outsourcing pada PT. Banua Mandiri Pratama, dan 

data penunjang tentang gambaran umum lokasi penelitian. 

2. Observasi 

Metode observasi ini digunakan untuk menggali data dan dilakukan untuk 

mencermati keadaan sekitar lokasi penelitian, dan bukti fisik yang terkait dengan 

pelaksanaan sistem pengupahan outsourcing pada PT. Banua Mandiri Pratama. 

Peneliti mengumpulkan data secara langsung masalah-masalah yang akan 

diteliti, melalui metode ini akan diperoleh tentang situasi dan kondisi dalam 

pelaksanaan sistem pengupahan outsourcing pada PT. Banua Mandiri Pratama. 

3. Dokumentasi 
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 Dokumentasi adalah pengumpulan data untuk memperoleh data yang 

bersumber pada dokumen atau arsip perusahaan yang menjadi tempat penelitian. 

Dokumentasi ini yaitu cara kita untuk mengumpulkan data-data yang 

berhubungan dengan tempat yang diteliti, bisa berupa letak geografis, sejarah 

berdirinya, jumlah siswa, data guru, arsip-arsip, dan sarana-prasarana, sertifikat, 

foto-foto, rekaman, catatan dan lain-lain. Dokumentasi ini dilakukan untuk 

melengkapi dan menguatkan hasil pengumpulan data dari hasil wawancara dan 

observasi. 

 Untuk lebih jelasnya mengenai data, sumber data, dan teknik 

pengumpulan data yang digunakan, dapat dilihat pada tabel matriks berikut ini. 

 

MATRIKS DATA, SUMBER DATA, DAN TEKNIK PENGUMPULAN 

DATA 

NO DATA SUMBER 

DATA 

TEKNIK 

PENGUMPULAN 

DATA 

1 Sistem pengupahan 

outsourcing pada PT. 

Banua Mandiri 

Pratama. 

Direktur,  

HRD, 

Kepala bidang 

keuangan, dan 

Karyawan 

Wawancara, 

Observasi, dan 

Dokumentasi 

 

5 Gambaran umum 

lokasi penelitian 

Direktur,  

HRD, 

Wawancara, 

Observasi, dan 
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meliputi: 

a. Sejarah singkat 

berdirinya PT. 

Banua Mandiri 

Pratama. 

b. Keadaan 

karyawan PT. 

Banua Mandiri 

Pratama 

c. Keadaan 

lingkungan 

perusahaan. 

Kepala bidang 

keuangan, dan 

Karyawan 

Dokumentasi 

 

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Setelah data dalam penelitian ini terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah 

melaksanakan pengolahan data. Pengolahan data dilakukan melalui tahapan 

sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu penulis mencatat kemali data yang telah terkumpul untuk 

mengetahui apakah semua data sudah lengkap dan dapat dipahami. 

b. Klasifikasi, yaitu menyusun dan mengelompokkan data sesuai dengan 

jenis-jenis data yang diperlukan. 
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c. Interpretasi, yaitu memberikan penafsiran terhadap data yang diperoleh 

dari lapangan secara kualitatif. 

 

 

2. Analisis Data 

Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif 

yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka.
5
 

Penelitian deskriptif ini memusatkan perhatiannya pada fenomena yang 

diselidiki dengan cara melukiskan dan mengklasifikasikan fakta atau karakteristik 

fenomena tersebut secara faktual dan cermat. Dalam rangka mendeskripsikan 

fenomena tersebut deperlukan observasi yang intensif. Jadi penelitian deskriptif 

menekankan gambaran objek yang diselidiki dalam keadaan sekarang (pada waktu 

penelitian dilakukan). 

Oleh karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka 

analisa datanya dilakukan selama proses pengumpulan data sedang berlangsung 

dan dilakukan setelah pengumpulan data selesai. 

Analisa data adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan. Analisa 

data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh 

dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga mudah 

difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. 

 

 

                                                           
5
 Sudarwan Danim, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h.51. 
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F. Prosedur Penelitian 

 Prosedur penelitian yang dilakukan peneliti melalui beberapa tahapan, 

berikut tahap penelitian yang akan dilakukan: 

1. Tahap pendahuluan 

a. Penjajakan awal ke lokasi penelitian. 

b. Membuat desain proposal. 

c. Berkonsultasi dengan dosen pembimbing. 

d. Mengajukan desain proposal dan meminta persetujuan. 

2. Tahap persiapan 

a. Mengadakan seminar setelah proposal disetujui. 

b. Memperbaiki proposal berdasarkan saran dosen pembimbing. 

c. Memohon surat riset untuk melakukan penelitian. 

d. Menyiapkan pedoman observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

3. Tahap pelaksanaan 

a. Melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

b. Mengumpulkan dan mengolah data 

c. Menganalisis data 

4. Tahap penyempurnaan penelitian 

a. Penyusunan laporan penelitian dan hasil penelitian. 

b. Konsultasi dengan dosen pembimbing mengenai laporan yang telah 

disusun serta diadakan koreksi dan perbaikan hingga disetujui. 
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c. Membuat laporan dalam bentuk skripsi yang utuh, kemudian 

diperbanyak dan selanjutnya mengadakan sidang munaqasyah untuk 

disetujui dan disempurnakan. 


