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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi

antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian,

sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya

diolah dan dianalisis.

Menurut Sugiyono (2018), metode penelitian pada dasarnya merupakan cara

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jenis

penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif,

sedangkan metode yang akan dipakai untuk melakukan penelitian ini adalah

deskriptif kualitatif.

Menurut Sugiyono (2018) metode penelitian kualitatif adalah suatu metode

penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretif,

digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti

adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara

triangulasi (gabungan antara observasi, wawancara dan dokumentasi), analisis

data besrsifat induktif / kualitatif dan hasil penelitian bersifat memahami makna,

memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena dan menemukan hipotesis.

Sedangkan penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk
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mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent)

tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

Karena metode ini hanya menjelaskan satu variabel atau lebih tanpa dibandingkan

dengan variabel lain.

Metode deskriptif ini digunakan untuk menjelaskan dan menggambarkan uraian

jabatan (job description), spesifikasi jabatan (job specification), desain pekerjaan

(job design) yang dilakukan di Kantor Konsultan Rekayasa Arsitektur, Interior

dan Enjinering Yongky dan Rekan. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat

menjadi acuan bagi pembuatan desain pekerjaan perusahaan ke depan.

3.2. Jenis Sumber Data

Menurut Uma Sekaran (2016), penelitian adalah penyelidikan atau investigasi

yang terkelola, sistematis, berdasarkan data, kritis, obyektif dan ilmiah terhadap

suatu masalah yang spesifik, yang dilakukan dengan tujuan menemukan jawaban

atau solusi terkait. Intinya penelitian memberikan informasi yang diperlukan

untuk memandu peneliti agar bisa memecahkan masalah secara sukses. Informasi

yang diperoleh bisa berasal dari analisis mendalam terhadap data yang

dikumpulkan dari tangan pertama (data primer), atau data yang sudah tersedia

sebelumnya (data sekunder).

Adapun data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data

sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan langsung (observasi) di
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lapangan, wawancara dengan Pemilik, Manajer Operasional, Manajer Keuangan

dan SDM, Studio Head, maupun Karyawan perusahaan. Berikut sumber data dari

penelitian ini :

Tabel 5. Jenis dan Sumber Data

No Jenis Data Sumber Data

1 Primer Pemilik, Manajer Operasional, Manajer
Keuangan dan SDM, Studio Head, Karyawan

2 Sekunder
Uraian Jabatan, Spesifikasi Jabatan dan teori-
teori mengenai uraian jabatan dan spesifikasi
jabatan

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data

yang memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Terdapat beberapa teknik pengumpulan data dalam sebuah penelitian, antara lain :

observasi, wawancara, dokumentasi, maupun gabungan dari ketiganya

(triangulasi). Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian

ini :
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Tabel 6. Teknik Pengumpulan Data

Instrumen Pengumpulan

Data
Proses Pengumpulan Data

A. Data Primer
1. Wawancara dengan

Pemilik, Manajer
Operasional, Manajer
Keuangan dan SDM,
Studio Head dan Karyawan

Tanya jawab dilakukan untuk mendapatkan
data primer mengenai latar belakang masalah
dan hal-hal lainnya yang terkait masalah
penelitian, serta data-data yang dibutuhkan
terkait dengan penelitian ini

2. Observasi Observasi dilakukan melalui pengamatan
langsung terhadap masalah yang diteliti

B. Data Sekunder
1. Studi Literatur Studi literatur dilakukan melalui pengambilan

data dari dokumen-dokumen yang
berhubungan masalah penelitian

3.4. Analisis Data

Setelah teknik pengumpulan data sudah dilakukan, maka langkah berikutnya

adalah melakukan analisis data. Menurut Sugiyono (2018), analisis data adalah

proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil

wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan

data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa,

menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari

dan membuat kesimpulan, sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun

orang lain.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah analisis yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis

berdasarkan data yang diperoleh kemudian dikembangkan menjadi hipotesis
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(Sugiyono ; 2018). Penelitian ini menggunakan teori atau konsep manajemen

sumber daya manusia untuk mengetahui situasi yang dapat diamati agar

selanjutnya dapat dibuat suatu solusi bagi permasalahan yang ada.


