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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, 

Moleong (2007, h. 17) mengungkapkan bahwa pendekatan 

fenomenologis berusaha memahami arti peristiwa dan kaitannya 

terhadap orang-orang yang berada dalam situasi tertentu. Metode 

fenomenologis menekankan pada pengalaman subyektif atau 

pengalaman fenomenologikal. 

Pada penelitian mengenai internalisasibudaya kaizenpada 

karyawan PT. Astra International Daihatsu Semarang, metode yang 

hendak digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif.Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007, h. 4) mendefinisikan 

metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang diamati.Penelitian kualitatif merupakan suatu 

aktifitas ilmiah yang direncanakan dan dilakukan secara sistematik, 

logis, rasional dan terarah untuk menjawab rasa ingin tahu 

berdasarkan data yang dikumpulkan secara metodologis (Hamidi, 

2004, h, 16). 

Penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif 

dengan pendekatan studi kasus lebih menekankan aspek subyektif 

dan perilaku orang dengan masuk ke dalam dunia konseptual subyek 

yang ditelitinya.Pemilihan desain penelitian ini didasarkan atas 
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beberapa pertimbangan, diantaranya penelitian kualitatif digunakan 

untuk mendeskripsikan latar dan interaksi yang kompleks dari 

informan dan juga memberikan informasi yang lebih mendalam, 

sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih besar 

dibandingkan dengan teknik kuantitatif.Metode ini cocok untuk 

menggali informasi-informasi yang melatarbelakangi perilaku 

tertentu atau pendapat informan mengenai masalah tertentu. Di 

samping itu, alasan pragmatis juga menjadi pertimbangan dalam 

penelitian ini, yaitu biaya murah, waktu yang cukup singkat, dan 

rancangan dapat dimodifikasi selama penelitian berlangsung 

(Moleong, 2007, h. 9) 

Menurut Richie dalam Moleong(2007, h.6)penelitian kualitatif 

merupakan suatu upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan 

perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, 

dan persoalan tentang manusia yang diteliti. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa definisi dari penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa 

yang dialami subjek penelitian pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah 

(Moleong, 2007:6) 

Pada penelitian Internalisasi Budaya Kaizen dalam Kinerja 

Karyawan PT. Astra International Daihatsu Semarang ini 

menggunakan metode penelitian kualitatif  karena dalam penelitian 

kualitatif memperoleh sumber informasi dari jawaban-jawaban yang 

diberikan oleh subyek ketika melakukan wawancara. Melalui tanya-
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jawab yang sifatnya verbal tersebut, peneliti memperoleh informasi 

mengenai perilaku dalam bekerja, serta memahami bagaimana 

karyawan tersebut mendalami budaya kaizen pada perusahaannya.  

 

B. SUBJEK PENELITIAN 

Menurut Arikunto (2007, h.152) Subjek penelitian merupakan 

sesuatu yang sangat penting kedudukannya didalam penelitian, 

subjek penelitian harus ditata sebelum peneliti siap untuk 

mengumpulkan data. Subjek penelitian dapat berupa benda, hal atau 

orang. Dengan demikian, subjek penelitian pada umumnya manusia 

atau apa saja yang menjadi urusan manusia. Oleh sebab itu, subjek 

penelitian adalah karyawan PT. Astra  Internasional  Daihatsu 

Semarang dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Bekerja di PT. Astra International Daihatsu Semarang 

2. Memiliki posisi sebagai Service, HRD dan Kepala Bagian. 

3. Berusia 28-40 tahun 

4. Minimal 3 tahun bekerja 

 

C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Moleong (2007, h.9) menyatakan bahwa metode dan tipe 

pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yaitu wawancara dan 

observasi, karena beberapa pertimbangan. Sedangkan menurut 

Hamidi (2004, h. 100) menyatakan bahwa metode pengumpulan data 

kualitatif merupakan proses pemindahan butir - butir yang telah 

diungkapkan dalam proposal penelitian tentang metode penelitian 
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yang mencerminkan kalimat - kalimat laporan dan bukan 

perencanaan. Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. 

Menurut Moleong (2007, h.186) wawancara merupakan 

percakapan dengan maksud tertentu yang berkaitan dengan apa yang 

diteliti dan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) sebagai yang mengajukan pertanyaan dan yang 

diwawancarai (interviewe) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan yang diberikan oleh peneliti. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara baku 

terbuka. Jenis wawancara ini adalah wawancara yang menggunakan 

seperangkat pertanyaan baku. Urutan pertanyaan, kata-kata, dan cara 

penyajiannya sama untuk setiap responden. Keluwesan mengadakan 

probing (pertanyaan mendalam) terbatas, tergantung pada situasi 

wawancara dan kecakapan pewawancara. 

Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk mengungkap 

beberapa hal, antara lain : 

a. Dengan cara seperti apa perusahaan menanamkan 

nilai-nilai budaya organisasi kepada karyawan. 

b. Mengapa perusahaan menerapkan budaya kaizen. 

c. Perilaku apa yang menunjukan karyawan sudah 

menerapkan budaya kaizen. 

d. Jangka waktu untuk menerapkan budaya kaizen. 
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e. Bagaimana perusahaan menanamkan budaya kaizen 

pada karyawan. 

f. Kesulitan subjek dalam penerapan budaya kaizen. 

g. Persepsi subjek tentang budaya kaizen. 

h. Bagaimana kerja tim subjek dengan karyawan lain 

dalam menerapkan budaya kaizen. 

i. Bagaimana dampak yang dirasakan subjek dalam 

menerapkan budaya kaizen. 

j. Interaksi sosial subjek dengan lingkungan kantor. 

D. UJI KEABSAHAN DATA 

Uji keabsahan dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan 

dengan cara perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamat, 

pemeriksaan teman sejawat melalui diskusi analisis kasus negatif, 

kecukupan referensial, pengecekan anggota (Moleong 2007, h. 327).  

Pada teori Moleong (2007, h. 327-344), dalam penelitian ini, 

uji keabsahan data dilakukan dengan metode: 

1. Perpanjangan  Keikutsertaan 

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam 

pengumpulan data.Keikut sertaan tidak hanya dilakukan 

dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan 

keikutsertaan peneliti pada latar penelitian. Perpanjangan 

keikutsertaan peneliti akan memungkinkan meningkatkan 

derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Hal tersebut 

penting artinya karena penelitian kualitatif berorientasi 

pada situasi,sehingga dengan perpanjangan keikutsertaaan 
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dapat memastikan apakah kontek itu dipahami dan 

dihayati. Disamping itu membangun kepercayaan antara 

subjek dan peneliti memerlukan waktu yang cukup lama. 

2. Ketekunan pengamat 

Ketekunan pengamat bermaksud menemukan ciri-ciri 

dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan 

persoalan yang sedang di cari dan kemudian memusatkan 

diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain, 

ketekunan pengamatan akan menghasilkan kedalaman 

pemahaman terhadap permasalahan. 

3. Triangulasi data 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap 

data tersebut. Triangulasi meliputi triangulasi sumber, 

triangulasi metode, dan triangulasi data/analisis. 

Triangulasi sumber dilakukan dengan caracross-check 

data dengan fakta dari sumber lainnya dan menggunakan 

kelompok informan yang berbeda. Triangulasi ini 

dilakukan dengan cara mencari orang-orang yang terlibat 

dalam proses produksi ini, yaitu pekerja dan pemilik unit 

usaha. Selain itu, informasi lain diperoleh dari pekerja 

lainnya di luar informan dengan cara wawancara tidak 

terstruktur. 
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Triangulasi metode dilakukan dengan cara 

menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data. 

Selain menggunakan metode wawancara mendalam 

(indepth-interview) terhadap informan, juga dilakukan 

observasi untuk memastikan kondisi yang sebenarnaya. 

Triangulasi data/analisis dilakukan dengan cara 

meminta umpan balik dari informan yang berguna untuk 

alasan etik serta perbaikan kualitas laporan, data, dan 

kesimpulan yang ditarik dari data tersebut. Untuk 

triangulasi data, peneliti mengecek kembali jawaban yang 

diberikan informan dengan cara menyanyakan kembali 

maksud dari jawaban informan untuk memastikan 

kebenaran jawaban.  

E. TEKNIK ANALISADATA 

Menurut Brogdan dan Biklen (Moleong, 2007: 248), analisis 

data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, memilah menjadi satu satuan 

yang dapat dikelolanya, mensintesiskannya, mencari dan 

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang 

dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.  

Menurut Seiddel (Moleong, 2007:248), proses analisis data 

kualitatif sebagai berikut : 

a. Mencatat dan menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu 

diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri 
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b. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, 

mensintetiskan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya 

c. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu 

mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan 

hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum. 

 

Pendapat lain yaitu Janice McDurry (Moleong, 2007:248), 

membagi tahapan analisi data kualitatif sebagai berikut : 

a. Membaca/ mempelajari data, menandai, kata-kata kunci dan 

gagasan yang ada dalam data 

b. Mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-

tema yang berasal dari data 

c. Menulis model yang ditemukan 

d. Koding yang telah dilakukan 

 

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

analisi data kualitatif menggunakan pendekatan induktif umum 

dengan maksud memungkinkan temuan-temuan penelitian muncul 

dari keadaan umum, tema-tema dominan dan signifikan yang ada 

dalam data, tanpa mengabaikan hal-hal yang muncul oleh struktur 

metodologisnya (Moleong, 2007, h. 296). 

Langkah-langkah yang dilakukan antara lain : 

a. Membaca laporan verbatim berkali-kali untuk menemukan 

tema dan kategorinya 



33 

 
 

b. Tema dan kategori yang muncul dikembangkan lagi melalui 

mambaca verbatim kembali dan mempertimbangkan 

kemungkinan makna dan bagaimana hal itu sesuai dengan 

tema yang dikembangkan 

c. Membuat kerangka koding awal secara sederhana berdasarkan 

pada topik yang didiskusikan dalam wawancara 

d. Membaca dengan teliti dan sistematis koding yang telah 

dibuat serta verbatim untuk menemukan tema umum yang 

muncul. 




