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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metodologi penelitian adalah suatu rangkaian atau rancangan yang digunakan 

oleh penulis dalam mengambil data untuk penelitian yang dilakukan. Dalam 

metodologi penelitian ini akan dijabarkan cara pengambilan data sampai pada 

tahapan analisa yang akan dilalui oleh penulis dalam melakukan penelitiannya. 

3.1 Lokasi/Objek penelitian 

Penelitian ini  mengambil lokasi di Desa Teratak  Kecamatan  Rumbio Jaya 

Kabupaten Kampar pada kelompok sentral usaha pandai besi di Desa tersebut. 
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3.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian 

Tabel 3 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel Dimensi Indikator Skala 

Analisis strategi 

peningkatan 

kualitas 

sumberdaya 

manusia 

menurut (jons 

1928)dalam 

(sarwonom1993) 

 
1. pelatihan 

 

 

 
2. Pengembangan 

keterampilan 

 

 

 

 
3. Penghargaan/kompe

nsasi 

 

 

 

 
4. Fasilitas 

 

 

 

 
5. Hubungankerja 

 

 

 

 

 

 

 
1. Pelatihan yang  
2. Diberikan oleh 

pemerintah 

 
3. Perajin pandai besi 

memiliki pengembangan 

skill dalam menciptakan 

barang 

 
4. Suatu hasil yang dicapai 

oleh perajin dalam jumla 

h tertentu dengan 

perbandingan standar 

ada atau ditetapkan 

usaha tersebut 

 
5. Peralatan dalam 

pekerjaan sudah 

memenuhi standar 

 
6. Terjalin hubungan yang 

baik antara sesame 

perajin kelompok sentral 

usaha pandai besi 

 

Ordina

l 
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3.3 Populasi dan Sampel 

 Adapun yang menjadi populasi dan sampel dari penelitian ini 

adalah seluruh kelompok usaha pandai besi yang ada di Desa Teratak 

Kecamatan Rumbio Jaya. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan 

karakteristik populasi yang diambil untuk diselidiki dan diteliti 

Produktivitas 

usaha menurut 

Payaman 

Simanjuntak 

1. Kualitas 

 

 
2. hasilpencapain 

 

 

 
3. Etoskerja/semangat

kerja 

 

 
4. waktu 

 

 
5. saranadanperalatan 

 

 
6. Tingkat kesalahan 

 

 
7. Tingkat pendidikan 

 

 
8. efisiensi 

 

 

 

1. mutu suatu produk yang 

dihasilkan atau suatu 

kemampuan perajin pandai 

besi dalam menyelesaikan 

pekerjaan secara teknis 

dengan perbandingan 

ditetapkan oleh usaha. 

2. Perajin pandai besi berusaha 

untuk pencapaian barang 

yang dihasilkan baik 

3. para perajin pandai besi 

memiliki etos kerja yang 

baik 

4. suatu aktivitas diselesaikan 

pada waktu yang ditentukan. 

5. Peralatan dalam pekerjaan 

sudah memenuhi standar 

6. Tingkat kesalahan dalam 

proses produksi besi 

7. rat-rata tingkat pendidikan 

masih rendah 

8. perbandingan hasil dengan 

sumberdaya yang dicapai 

Ordina

l 
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(Sugiyono,2009). Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini 

adalah seluruh kelompok usaha pandai besi yang ada di Desa Teratak, 

sebanyak 38 kelompok usaha. Metode ini disebut juga metode sensus, 

yang menggunakan seluruh anggota populasi sebagai sampel penelitian 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data yang diperlukan pada penelitian ini, menurut sumbernya dapat 

dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: 

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan cara 

wawancara dari obyek penelitian yaitu pada bagian personalia atau SDM 

pada  usaha pandai besi di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya, ruang 

lingkup Desa Teratak tersebut, permasalahan yang ada pada kantor 

tersebut khususnya informasi serta data-data yang diperlukan dalam 

penelitian ini yang berhubungan dengan produksi pandai besi di Desa 

Teratak Kecamatan Rumbio Jaya. 

2. Data sekunder, yaitu perolehan data yang dikumpulkan dari pihak lain, 

baik literatur-literatur maupun bacaan-bacaan serta buku-buku perkuliahan 

yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai 

berikut: 

1) Observasi metode atau cara-cara yang menganalisis dan mengadakan 

pencatatan secara sistematis terhadap usaha tersebut. 
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2) Wawancara, proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya 

jawab sambil bertatap muka secara langsung dengan pimpinan kelompok 

usaha pandai besi. 

3) Kusioner, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara menyusun 

daftar pertanyaan yang telah penulis siapkan dan mengajukan daftar 

pertanyaan tersebut kepada para responden untuk menjawab pertanyaan 

yang telah disediakan. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini menggunakan metode diskriptif kualitatif. Metode 

deskripif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia , 

suatu objek, suatu kondisi, suatu pemikiran, ataupun sistem pemikiran , 

ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. 

  


