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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif – kualitatif. 

Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang 

berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan 

masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran 

kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan 

melakukan studi pada situasi yang alami (Creswell, 1998:15). Bogdan dan 

Taylor (Moleong, 2007:3) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif 

merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. 

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, 

peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, 

menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas. 

Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian 

kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang 

tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, 

untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan.   
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B. Fokus Penelitian  

Fokus Penelitian ini adalah peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Lampung dalam Penetapan Upah Minimum Provinsi Lampung 

melalui tugas pokok dan fungsinya yang terkait dengan : 

1. Penetapan dan pengawasan atas pelaksanaan upah minimum  

2. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi. 

3. Pelayanan administrative yang meliputi : 

a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan petunjuk teknis penetapan 

UMP. 

b. Menyiapkan bahan rencana survey KHL dan survey kemampuan 

perusahaan membayar upah. 

c. Merencanakan dan melaksanakan sidang Dewan Pengupahan 

Provinsi dalam rangka penetapan UMP. 

serta membahas faktor – faktor yang mempengaruhi penetapan UMP, 

efek yang di timbulkan secara sektoral provinsi. 

 

 
C. Lokasi Dan Waktu Penelitian  

Lokasi penelitian ini adalah di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 

Provinsi Lampung dan waktu penelitian ini di rencanakan pada Bulan April 

2014. 

 

D. Informan 

 Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1.  Kepala Bidang HI dan Pengawasan Tenaga Kerja, Dinas 

Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Lampung selaku Ketua 

Dewan Pengupahan Provinsi Lampung. 

2.  Unsur Serikat Pekerja perwakilan Provinsi Lampung yang terdiri dari 

Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi Lampung, Serikat 

Buruh Lampung (SBL), Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI) 

Provinsi Lampung, Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Provinsi 

Lampung selaku anggota Dewan Pengupahan Provinsi Lampung. 

3. Unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Lampung 

4. Unsur Akademisi tentang Pengupahan 

5. Unsur Praktisi/ Pakar Pengupahan Provinsi Lampung. 

 

E. Jenis Data Penelitian 

 Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Data Primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber penelitian 

dan lokasi penelitian 

2. Data Sekunder yaitu data tambahan yang diperoleh dai berbagai 

sumber yang terkait dengan penelitian seperti buku atau literatur 

lainnya 

 

F. Teknik pengumpulan data 

 Teknik pengumpulan data dilakukan sebagai berikut : 

1. Wawancara yaitu teknik yang digunakan untuk memperoleh data 

melalui percakapan /tanya jawab langsung dengan para informan yang 
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terkait dengan masalah penelitian,dengan menggunakan pedoman 

wawancara 

2. Dokumentasi yaitu teknik untuk mendapatkan data dengan cara 

mencari sumber informasi dari berbagai sumber dan referensi yang 

berkaitan dengan penelitian seperti buku,arsip dan internet 

 

G. Teknik Pengolahan data 

 Teknik pengolahan data dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 

1. Editing yaitu proses dalam memperoleh data ringkasan atau suatu 

rangkaian atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan . 

2. Intepretasi ,tahap ini dilakukan dengan memberikan interpretasi atau 

penjabaran berbagai data yang diperoleh sesuai dengan fokus 

penelitian. 

 

H. Teknik Analisa Data 

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih 

mudah dibaca dan di interpretasikan (sofian effendi dan Chris 

Manning,1995:33). Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisa kualitatif yang berpinjak dari data yang di dapat dari hasil 

wawancara langsung serta dokumentasi ,melalui tahapan sebagai berikut : 

1. Reduksi data 

Reduksi data yaitu tahap pemulihan data kasar dan masih mentah yang 

berlangsung terus -  menerus selama penelitian berlansung melalui tahapan 

pembuatan ringkasan.Data yang direduksi memberi gambaran yang tajam 
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tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneiti dalam mencari 

kembali data yang diperoleh bila diperlukan. 

2. Penyajian data 

Seperangkat hasil reduksi data kemudian diorganisasikan dalam bentuk 

matriks,grafik,atau bisa pula berbentuk naratif saja (display data) 

3. Verifikasi data(kesimpulan) 

Verfiasi data penelitian yaitu menarik kesimpulan berdasarkan data yang 

diperoleh dari berbagai sumber ,kemudian peneliti mengambil kesimpulan 

yang bersifat sementara sambil mencari data yang mendukung atau 

menolak kesimpulan.Kesimpulan harus senantiasa di uji selama penelitian 

berlangsung dalam hal in dengan cara penambahan baru. 

 


