
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Obyek dan Subyek Penelitian. 

  Obyek penelitian ini adalah PT. Aseli Dagadu Djogdja Jl. IKIP 

PGRI No.50, Sonopakis, Yogyakarta - Kota Yogyakarta Daerah Istimewa 

Yogyakarta 55182 Indonesia. Sedangkan subyek penelitian ini adalah 

HRD (Human Resources Development), Karyawan perusahaan dan 

Administrasi perusahaan. 

B. Jenis Data. 

  Data yang digunakan  dalam penelitian  ini adalah data primer, 

yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari responden 

terpilih pada lokasi penelitian, berupa jawaban dari pertanyaan penelitian. 

C. Teknik  Pengambilan Sampel. 

  Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Teknik 

Purposive Sampling. Purposive Sampling merupakan suatu teknik 

pengambilan sampel yang didasarkan atas tujuan dan dan pertimbangan 

tertentu dari peneliti. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pegawai  “PT. Aseli Dagadu Djogdja” dengan kriteria sebagai berikut : 

1. Pegawai yang berusia 17-60 tahun. 

2. Pegawai tetap yang sudah bekerja lebih dari 6 bulan. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

  Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah sebagai 

berikut: 

 



1. Observasi  

Metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara 

langsung maupun tidak langsung terhadap aktivitas yang berhubungan 

dengan implementasi 5S dalam konsep Kaizen di PT.Aseli Dagadu 

Djogdja. 

2. Wawancara  

Peneliti melakukan tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan 

pihak perusahaan Dagadu, khususnya dengan bagian yang berhubungan 

dengan objek penelitian. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu metode pengumpulan dengan bentuk dokumen, 

catatan, file, foto, vidio, maupun recording mengenai implementasi 

Kaizen di perusahaan Dagadu. 

E. Uji Validitas Penelitian Kualitatif 

1. Uji Kredibilitas 

Uji ini dilakukan dengan peningkatan ketekunan melalui pengamatan 

secara lebih cermat dan berkesinambungan. Melalui proses ini, 

diharapakan data dan urutan peristiwa dapat dilaporkan secara pasti dan 

sistematis. 

2. Uji Dependabilitas dan Konfirmabilitas 

Pengujian ini dilakukan dengan cara audit terhadap keseluruhan proses 

penelitian. Pengujian dapat dilakukan oleh auditor dependen atau 

pembimbing terhadap keseluruhan aktivitas penelitian dalam 



melakukan penelitian. Sedangkan pengujian konfirmabilitas dilakukan 

agar penelitian ini dapat dikatakan obyektif dan disepakati oleh banyak 

orang.  Pengujian ini dilakukan dengan tanya jawab kepada beberapa 

responden penelitian. 

3. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber adalah teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan berbagai sumber data yang ada. Hal ini bertujuan 

untuk mengumpulkan data sekaligus untuk menguji kredibilitas data.  

Nilai dari teknik pengumpulan data dengan triangulasi adalah untuk 

mengetahui data yang diperoleh convergent (meluas), tidak konsisten 

atau kontradiksi. Triangulasi sumber dalam penelitian ini dengan 

mengambil data dari, Hrd, Karyawan dan Administrasi. (Sugiyono 

2014). 


