
BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu.1 Metode yang digunakan penulis 

dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif. metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan 

pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen 

kunci, teknik pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan), analisis data 

bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan 

makna daripada generalisasi.2 

Proses penulisan dalam penelitian ini berfokus pada implementasi 

pengendalian mutu (quality control) di PD. Tamansari chicken processing 

Kota Tasikmalaya. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan jawaban mendalam 

mengenai permasalahan yang ada, maka desain penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah desain penelitian kualitatif deskriptif dengan 

metode survei. Metode survei yang digunakan penulis dalam penelitiannya 

adalah dengan cara menyusun pertanyaan yang diajukan kepada responden 

untuk mendapatkam informasi yang dibutuhkan. 

                                                 
1 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2017), hlm. 2. 
2 Ibid., hlm. 9. 



B. Sumber Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data yaitu; 

1. Sumber Data Primer 

Data primer adalah informasi atau data yang diperoleh dari sumber 

pertama.3 Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data dari observasi 

langsung ke tempat penelitian yaitu PD. Tamansari chicken processing Kota 

Tasikmalaya, dan wawancara langsung dengan kepala bagian departemen 

quality control, dan  Manajer produksi PD. Tamansari chicken processing 

Kota Tasikmalaya.  

2. Sumber Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan 

oleh pihak lain sebelumnya. Selain tersedia ditempat dimana penelitian itu 

dialakukan, data sekunder juga tersedia diluar instansi atau lokasi 

penelitian.4 Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang penulis 

peroleh adalah data yang dimiliki PD. Tamansari chicken processing dan 

bahan kepustakaan berupa studi literatur yang berkaitan dengan penerapan 

manajemen mutu (quality control). 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan 

                                                 
3  Jonathan Sarwono dan Tusty Martodiredjo, Riset Bisnis Untuk Pengambilan 

Keputusan Ed 1. (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2008), hlm. 153. 
4   Anwar Sanusi, Metodologi Penelitian Bisnis, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm.  

13. 



data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka  peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.5 

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada 

kondisi natural, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih 

banyak pada wawancara mendalam, observasi berperan serta dan 

dokumentasi.6 

3. Wawancara  

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan 

makna dalam suatu topik tertentu.7 

Adapun metode wawancara yang dilakukan peneliti dalam 

penelitian ini adalah wawancara semi-struktur. Wawancara ini sudah 

termasuk kategori wawancara mendalam (in-dept interview). Tujuan dari 

wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih 

terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-

idenya.8 Wawancara dilakukan kepada kepala divisi quality control 

produksi PD. Tamansari chicken processing, manajer produksi dan kepala 

HRD PD. Tamanasari chicken processing Kota Tasikmalaya. 

                                                 
5 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2017), hlm. 224 
6 Ibid., hlm. 225 
7 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2017), hlm. 231 
8 Ibid., hlm. 233 



4. Observasi 

 Dalam observasi ini, peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari 

orang yang sedang diamati atau digunakan sebagai sumber data penelitian. 

sambil melakukan pengamatan, peneliti juga ikut melakukan apa yang 

dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan 

observasi ini, data yang diperoleh akan lebih lengkap.9 Dalam hal ini peneliti 

ikut berperan sebagai karyawan staff quality control produksi PD. 

Tamansari chicken processing. 

5. Dokumentasi 

 Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data penelitian 

kualitatif yang secara garis besar akta dan data tersimpan dalam bahan yang 

berbentuk dokumentasi. Adapun beberapa dokumentasi tersebut dapat 

berupa surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat dan lain sebagainya 

sebagai penunjang penyimpanan data.10 

 Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel 

(dapat dipercaya) apabila didukung oleh foto atau dokumentasi saat 

wawancara atau observasi. 

D. Instrumen Penelitian  

Dalam penelitian kuantitatif, instumen utamanya adalah peneliti 

sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka 

                                                 
9 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2014), hlm. 227 
10 V. Wiratna Sujarweni, Metode Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami, 

(Yogyakarta:  Pustaka Baru, 2014), hlm. 33 



kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang 

diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang 

telah ditemukan melalui observasi dan wawancara.11 Adapun, instrumen 

pendukung dalam penelitian ini diantaranya adalah daftar objek penelitian 

yaitu karyawan produksi dan quality control PD. Tamansari chicken 

processing. 

E. Teknik Analisis data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif. 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki 

lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai di lapangan.12  

6. Analisis sebelum di lapangan 

Pada tahap ini, penulis melakukan analisis data sebelum masuk ke 

lapangan. Analisis dilakukan terhadap data yang diperoleh dari hasil studi 

pendahuluan dan juga data sekunder yaitu berupa data-data perusahaan PD. 

Tamansari chicken processing yang nantinya digunaan untuk menentukan 

fokus penelitian. 

7. Analisis data di lapangan  

Pada tahap ini, analisis data dilakukan penulis pada saat 

pengumpulan data perlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data 

dalam periode tertentu. Pada saat melakukan wawancara kepada 

narasumber, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban 

                                                 
11 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2017), hlm. 223 
12 Ibid., hlm. 245 



narasumber. Bila jawaban narasumber terasa belum memuaskan, maka 

peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai mendapat data yang 

dianggap kredibel. 

F. Uji Kredibilitas Data 

Dalam penelitian ini, uji kredibilitas data yang dilakukan peneliti 

adalah uji kredibilitas triangulasi teknik. Triangulasi teknik untuk menguji 

kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang 

sama dengan teknik yang berbeda.13 Dalam penelitian ini, peneliti 

mengecek data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan 

observasi, dan dicek kembali dengan dokumentasi. Sehingga peneliti 

berharap data yang diperoleh valid, baik dari sudut pandang yang sama 

maupun berbeda-beda. 

G. Waktu dan Tempat Penelitian  

8. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dialakukan di PD. Tamansari chicken processing Kota 

Tasikmalaya 
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9. Waktu Penelitian 
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