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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian field research, 

yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan atau dilingkungan tertentu.
41

 Dalam 

penelitian ini penulis melakukan studi langsung ke lapangan untuk memperoleh 

data yang konkrit tentang analisis sistem pengupahan pada KSPS Logam Mulia. 

Tujuan dalam penelitian ini adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan 

secara sistematis, faktual atau akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antara fenomena yang diselidiki.
42

  

Untuk mengetahui analisis pengupahan pada KSPS Logam Mulia dengan 

menggunakan unsur pokok yang harus ditemukan sesuai dengan masalah yang 

ada, rumusan masalah tujuan, dan manfaat penelitian dan menghasilkan karya 

ilmiah yang berbobot dan sesuai kriteria dengan karya ilmiah, maka dalam 

penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif pada 

hakikatnya ialah mengamati orang dalam hidupnya, berinteraksi dengan mereka, 

berusaha memahami bahasa, dan tafsiran mereka tentang dunia dan sekitarnya.
43

 

B. Sumber Data 

 Sampel sebagai sumber data atau sebagai informasi sebaiknya yang 

memenuhi kriteria sebagai berikut: mereka yang menguasai atau memahami 

sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu tersebut bukan sekedar 

diketahui tetapi juga dihayati, mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung 

atau terlibat pada kegiatan yang telah diteliti, mereka yang mempunyai waktu 

yang memadai untuk diminta informasi, mereka yang cenderung menyampaikan 

informasi hasil kemasannya sendiri dan mereka yang pada mulanya tergolong 
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“cukup asing” dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan 

narasumber.
44

 

Dalam penelitian ilmiah ini memerlukan data yang menyangkut cara kerja 

untuk memahami dan mengolah objek yang diteliti. Data harus diperoleh dari 

sumber yang tepat agar data yang terkumpul yang relevan dengan masalah yang 

diteliti sehingga tidak menimbulkan kekeliruan. Untuk memperoleh data yang 

akurat, mula-mula yang dilakukan penelitian terhadap data sekunder yang 

kemudian dilanjutkan dengan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. 

1. Sumber Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian dengan menggunakan 

alat pengukur atau alat pengambil data langsung pada sumber obyek sebagai 

informasi yang dicari.
45

 Sumber data primer dapat diperoleh dari hasil 

wawancara langsung dengan manajer dan pekerja di KSPS BMT Logam 

Mulia.  

2. Sumber Data Sekunder 

Adalah data yang diperoleh lewat pihak lain tidak langsung diperoleh 

peneliti dari subyek penelitinya.
46

 Data sekunder ini berupa data-data laporan 

yang berkaitan dengan kegiatan pengupahan serta data-data lain yang 

mendukung proses penelitian tersebut seperti website KSPS BMT Logam 

Mulia, majalah, dan artikel. 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi  penelitian yaitu tempat yang dijadikan obyek penelitian. Lokasi 

penelitian ini berada di KSPS BMT Logam Mulia yang beralamat Jl. Raya 

Klambu no 30 Kec. Klambu Kab. Grobogan.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi 

dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian dilapangan.
47
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Penelitian ini bersifat field research, karena data-datanya diperoleh dengan cara 

mengadakan penelitian lapangan. Adapun metode pengumpulan data yang penulis 

gunakan adalah sebagai berikut:  

1. Metode Observasi 

Metode observasi adalah teknik yang dilakukan secara langsung dan 

pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.
48

 

Karena penelitian yang penulis lakukan adalah jenis penelitian kualitatif, maka 

observasi yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah observasi terus 

terang atau tersamar. Dalam hal ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan 

data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang 

melakukan penelitian.
49

 Penulis juga menggunakan observasi partisipasi pasif 

(passive partisipation) yaitu peneliti datang ke tempat penelitian tetapi tidak 

ikut terlibat dalam kegiatan ditempat penelitian. Dengan partisipasi pasif ini, 

penulis dapat mengamati sistem pengupahan pada KSPS BMT Logam Mulia 

untuk mendapatkan data yang lengkap. 

2. Metode Wawancara (interview) 

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan 

ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu 

topik tertentu.
50

 Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan adalah 

wawancara yang tidak berstruktur (unstructured interview), yaitu wawancara 

yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang 

telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. 

Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar 

permasalahan yang akan ditanyakan.
51

 Dalam penelitian ini, peneliti 

melakukan wawancara dengan Bapak Agus Suryono, S.Ag. selaku manajer 

operasional, Bapak Agus Sugiarto, S.E. selaku manajer audit dan personalia, 

Bapak Bisri Musthofa, S.E. selaku karyawan marketing, dan Ibu Andriyas 

                                                           
48

Sutrisno Hadi, Metodologi Research I, YPF Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1983, 

hlm.136 
49

Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R& D, 

Op.Cit., hlm. 405-406. 
50

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dengan R & D, Op. Cit., hlm. 317. 
51

Ibid, hlm. 320. 



33 
 

Wijayanti, S.H. selaku teller pusat KSPS BMT Logam Mulia. Metode ini 

digunakan penulis untuk mengetahui lebih mendalam sistem pengupahan pada 

KSPS BMT Logam Mulia. 

3. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data mengenai hal-

hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buka, surat kabar, majalah 

prasasti, notulen rapat dan sebagainya.
52

 Studi dokumen merupakan pelengkap 

dari penggunaan metode observasi dan interview dalam penelitian kualitatif. 
53

 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode dokumentasi untuk 

memperkuat dan memperjelas informasi-informasi yang penulis dapatkan dari 

hasil observasi dan interview. 

E. Uji Keabsahan Data 

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility 

(validitas internal), uji transfability (validitas eksternal), uji dependability 

(reliabilitas) dan uji conformability (obyektifitas).
54

 Namun yang diutamakan 

adalah uji kredibilitas data. Uji kredibilitas data dilakukan antara lain dengan 

perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan 

teman sejawat, member check dan analisis kasus negatif.
55

 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan 

data dari berbagai sumber dengan berbagai teknik dan waktu. Dengan demikian 

terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.
56

 

Dalam penelitian ini, uji kredibilitas data penulis dilakukan dengan cara 

triangulasi, yaitu dengan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai 

teknik dan waktu.
57

 Dalam hal ini, penulis menggunakan triangulasi sumber yang 

berarti untuk menguji kredibilitas dan dilakukan dengan cara mengecek data yang 
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diperoleh melalui beberapa sumber yakni manajer dan karyawan KSPS BMT 

Logam Mulia. 

F. Analisis data 

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk mudah 

dibaca dan diinterpretasikan.
58

 Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan 

adalah teknik analisis domain. Analisis domain berguna untuk mencari dan 

memperoleh gambaran umum atau pengertian yang bersifat menyeluruh. Hasil 

yang diharapkan ialah pengertian ditingkat permukaan mengenai domain tertentu 

atau kategori-kategori konseptual.
59

 

Dengan analisis domain kita dapat memperoleh gambaran yang umum dan 

menyeluruh dari obyek/penelitian atau situasi sosial. Ditemukan berbagai domain 

atau kategori dan diperoleh dengan pertanyaan grand dan minitour. Peneliti 

menetapkan domain tertentu sebagai pijakan untuk penelitian selanjutnya. Makin 

banyak domain yang dipilih, maka akan semakin banyak waktu yang diperlukan 

penelitian.
60

 

Adapun langkah-langkah analisis yang dilakukan selama dilapangan adalah: 

1. Reduksi Data  

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

menfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang 

yang tidak perlu. Dengan demikian, akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas mengenai data yang benar-benar diperlukan dan mempermudah penulis 

dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam hal ini, penulis 

mereduksi data dengan membuat kategori dengan rumusan masalah yang telah 

dirumuskan sebelumnya.
61

 Hal-hal yang didapatkan dari data lapangan 

mengenai sistem pengupahan pada KSPS BMT Logam Mulia. 
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2. Penyajian Data (Display) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data atau menyajikan data. Karena penelitian ini adalah 

kualiatif deskriptif, maka data dalam penelitian ini akan disajikan dalam 

bentuk kata-kata atau uraian singkat. Dengan mendisplaykan data, maka akan 

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
62

 Yaitu tentang 

sistem pengupahan pada KSPS BMT Logam Mulia. 

3. Verifikasi (Cloncusion Drawing) 

Setelah data direduksi dan disajikan, langkah selanjutnya adalah 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam penelitian ini, penarikan 

kesimpulan juga sekaligus menjawab rumusan masalah yang telah 

dirumuskan sebelumnya. Tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang 

telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian 

kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah berada 

dilapangan.
63
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