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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1   Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.1.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif.  Penelitian dilakukan 

dengan wawancara dan kemudian hasil wawancara diolah menjadi data. 

Menurut Sugiyono (2015:15) mengemukakan bahwa: 

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, 

(sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrument kunci, 

pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowbaal. 

Teknik pengumpulan dengan tianggulasi (gabungan), analisis data bersifat 

induktif kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari 

pada generalisasi. 

3.1.2 Sifat Penelitian 

  Adapun sifat penelitian ini adalah  deskriptif analitik. Data yang diperoleh 

seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, analisis dokumen, catatan lapangan, 

disusun peneliti dilokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk angka-angka. 

Peneliti segera melakukan analisi data dengan memperkaya informasi, mencari 

hubungan, membandingkan, menemukan pola atas dasar data aslinya.  

3.1.3  Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Sesuai dengan tempat penelitian yang telah di tentukan  oleh peneliti, 

penelitian ini dilakukan di PT. United Can Co Ltd Tanjung Morawa. Waktu 

penelitian dilakukan pada awal bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Maret 

2017. 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



2 
 

3.2  Informan 

 Dalam teknik  pengumpulan data, penulis menyebutkan akan melakukan 

wawancara untuk mengumpulkan data-data yang akan memperkuat analisis 

peneliti.  Narasumber ataupun informan yang akan diwawancarai oleh peneliti 

adalah: 

a.   Production support PT. United Can Co. Ltd Tanjung Morawa 

b.   Kepala bagian produksi di PT. United Can Co. Ltd Tanjung Morawa 

c.   Karyawan bagian produksi di PT. United Can Co. Ltd Tanjung Morawa 

3.3  Teknik Pengumpulan Data 

   Sugiyono (2015:308) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang 

paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti 

tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standart data yang ditetapkan.  

 Pengumpulan data dilakukan dalam berbagain setting, berbagai sumber, dan 

berbagai cara. Pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber 

sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpulan data, dan sumber sekunder merupakan yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpulan data. Untuk mendapatkan data yang di 

butuhkan agar sesuai dengan apa yang diharapkan, maka peneliti menggunakan: 

a.   Wawancara 

Menurut (Sugiyono, 2015:317) wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan 
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untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila 

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. 

Menurut Susan Stainback dalam Sugiyono (2015;317) dengan wawancara 

maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang 

partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di 

mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. 

b.    Observasi 

Menurut  Nasution dalam Sugiyono (2015:318) yaitu: 

observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya 

dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan 

yang diperoleh oleh observasi. Data ini dikumpulkan dan sering dengan 

bantuan sebagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang 

sangat kecil maupun yang sangat jauh dapat diobservasi dengan jelas.  

 

c.    Dokumentasi  

Menurut Sugiyono (2015:329) dokumen merupakan catatan peristiwa 

yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-

karya monumental dari seseorang. 

3.4   Analisis Data 

     Analisis data merupakan hal yang kritis dalam proses penelitian kualitatif. 

Analisis digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga 

hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi. 

  Sugiyono (2012:244) mengemukakan bahwa: 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumetasi, dengan cara 

mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit – unit, 

melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh 

diri sendiri maupun orang lain. 
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Dalam pengambilan analisis data, peneliti menggunakan 2 cara, yaitu: 

a. Analisis sebelum dilapangan, analisis data ini merupakan data sekunder, 

yang digunakan untuk menentukan fokus penelitian yang bersifat 

sementara. 

b. Analisis data di lapangan, merupakan sebuah bukti nyata dari seorang 

peneliti yang telah dilakukan saat meneliti pada periode tertentu. 
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