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 BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Obyek dan Lokasi Penelitian 

Obyek pada penelitian ini adalah Perusahaan Mie Cap Nyonya 

“Panca Jaya” yang berlokasi di Pekalongan Jawa Tengah. Adapun alasan 

dipilihnya perusahaan ini sebagai obyek penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Kesediaan pihak Perusahaan Mie Cap Nyonya “Panca Jaya” untuk menerima 

peneliti  untuk melakukan penelitian. 

2. Pada Perusahaan Mie Cap Nyonya “Panca Jaya” belum pernah dilakukan 

penelitian dengan topik yang diteliti oleh peneliti sekarang. 

 

3.2. Subjek Penelitian  

Subjek pada penelitian ini adalah pemilik pada Perusahaan Mie Cap 

Nyonya “Panca Jaya” yang berjumlah 1 orang, yang bernama Bapak Adi 

Purnomo (berusia 40 tahun). 

 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data pada penelitian ini adalah data primer.  Data primer adalah 

data yang diperoleh langsung dari sumbernya tanpa media perantara (Umar, 

2012: 95). Data primernya berupa data wawancara mengenai kebutuhan 

kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Sumber data pada penelitan ini adalah 
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 pemilik Perusahaan Mie Cap Nyonya “Panca Jaya”. 

 

3.4.  Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode 

wawancara tentang program kesehatan dan keselamatan kerja  Perusahaan Mie 

Cap Nyonya “Panca Jaya”. Menurut Moleong (2007), pencatatan sumber data 

melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil gabungan dari kegiatan 

melihat, mendengar, dan bertanya. Pada penelitian kualitatif, kegiatan ini 

dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh suatu 

informasi yang diperlukan. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Teknik wawancara 

yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara semi 

terstruktur (semistructure interview). Tujuan dari wawancara semi terstruktur 

adalah untuk menemukan permasalah secara lebih terbuka, di mana pihak yang 

diajak wawancara dimintai pendapat, dan ide-idenya. 

 

3.5. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis datanya adalah deskriptif kualitatif. Penelitian 

kualitatif dilakukan pada objek alamiah yang berkembang apa adanya, tidak 

dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi 

dinamika pada objek tersebut. Penelitian kualitatif instrumennya adalah peneliti 

itu sendiri. Menjadi instrumen, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan 
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wawasan luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan 

mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono 

(2014), menjelaskan bahwa: Metode penelitian kualitatif merupakan metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti 

pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana 

peneliti adalah sebagai instrumen kunci, analisis data bersifat induktif/kualitatif, 

dan hasil penelitian kualitatif lebih menekan makna dari pada generalisasi. 

Metode deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti 

status sekelompok manusia, suatu objek, kondisi, sistem pemikiran ataupun 

peristiwa pada masa sekarang. Tipe penelitian ini berusaha menerangkan 

fenomena sosial tertentu. Penelitian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, 

berdasarkan kriteria pembedaan antara lain fungsi akhir dan pendekatannya.  

Berikut ini adalah langkah-langkahnya: 

1. Melakukan wawancara dengan pemilik pada Perusahaan Mie Cap Nyonya 

“Panca Jaya”. 

2. Membuat hasil wawancara. 

3. Mendeskripsikan K3 Perusahaan Mie Cap Nyonya “Panca Jaya”untuk 

menarik kesimpulan dalam menjawab perumusan masalah penelitian. 

4. Langkah selanjutnya, setelah melakukan wawancara, maka peneliti akan 

mendapatkan hasil wawancara. 

 


