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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 

penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang 

digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, yang menekankan pada 

makna daripada generalisasi, dimana peneliti menjadi instrumen kunci dan  

(Sugiyono, 2016:1). Objek alamiah yang dimaksud berarti obek tidak memerlukan 

manipulasi maupun perubahan terhadap variabel-variabel yang ada, namun 

menggambarkan atau menjelaskan suatu kondisi dengan apa adanya (Sugiyono, 

2016:2). Hasil dari penelitian kualitatif berbentuk paragraf deskriptif yang berisi 

kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka (Sugiyono, 2016: 

9). Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, 

dan dokumentasi. Peneliti menggunakan triangulasi sejak mengumpulkan data, 

menganalisa, sekaligus meguji kredibilitas data (Sugiyono, 2016:126). Triangulasi 

diartikan sebagai teknik pengumpulan data dari berbagai sumber, dengan berbagai 

cara dan berbagai waktu. Ketiga macam triangulasi yaitu triangulasi sumber, 

triangulasi teknik, dan triangulasi waktu (Sugiyono, 2016: 127). 

 Peneliti menggunakan triangulasi sumber, yaitu mengecek data yang 

diperoleh dari sumber yang berbeda. Penelitian ini menggali lebih dalam 

mengenai Standar Operasional Prosedur sistem produksi pada Folatre. 
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3.2 Subjek Penelitian dan Objek Penelitian  

 Peneliti mengumpulkan data dari tiga narasumber yaitu M. Radhi Aufar, 

CEO Folatre; Ibu Carolina Kumalasari, pemilik perusahaan sejenis yaitu CV 

Surya; dan ahli SOP yaitu Ibu Maria Asumpta Evi Marlina. Penentuan subjek 

penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yang melibatkan 

beberapa kriteria tertentu dalam penentuannya. Purposive sampling merupakan 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sesuai dengan tujuan 

penelitian sehingga layak dijadikan sampel (Noor, 2011:155).  

 Kriteria Perusahaan Sejenis :  

1) Perusahaan mengandalkan supplier dalam produksi atau memiliki reseller yang 

melakukan produksi di pabriknya. 

2) Sudah memiliki SOP sebagai panduan kerja dalam produksinya. 

3) Skala bisnis yaitu perusahaan kecil. 

 Kriteria Ahli SOP :  

1) Seorang akademis maupun praktisi dalam bidang garment dengan pengalaman 

usaha dibidang tersebut. 

2) Pernah membuat SOP pada perusahaan dan mengerti langkah-langkah 

pembuatannya. 

 Penelitian ini menggunakan tiga orang subjek penelitian, yaitu: 1) M. 
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Radhi Aufar, CEO dari perusahaan Folatre; 2) Ibu Carolina Kumalasari, pemilik 

dari perusahaan sejenis yaitu CV Surya; dan Ibu Maria Asumpta Evi Marlina 

yang merupakan ahli SOP. Objek penelitian ini adalah Standar Operasional 

Prosedur pada sistem produksi Folatre.  

3.3 Metode Pengumpulan Data  

 Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan peneliti dari sumber 

penelitian yaitu M. Radhi Aufar, CEO Folatre; Ibu Carolina Kumalasari, pemilik 

dari perusahaan sejenis yaitu CV Surya; dan Ibu Maria Asumpta Evi Marlina, ahli 

SOP. Data sekunder adalah data yang berkaitan dengan proses produksi pada 

bisnis, diambil dengan mengumpulkan data-data yang sudah ada. 

3.3.1 Wawancara  

 Bungin (2013:133) menjelaskan bahwa metode wawancara adalah sebuah 

proses tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden 

untuk memperoleh keterangan demi tujuan penelitian. Wawancara yang dilakukan 

peneliti adalah wawancara terstruktur atau tertutup, dimana pewawancara akan 

memberikan pertanyaan yang sifatnya mengkonfirmasi dari observasi yang sudah 

dilakukan oleh peneliti. Pertanyaan wawancara (lampiran B) telah disusun 

berdasarkan literatur yang relevan untuk mendukung pembelajaran. Beberapa 

pendapat ahli seperti Budihardjo (2016), Purnamasari (2015), dan Santosa (2014) 

telah diambil dalam menyiapkan pertanyaan wawancara. Setelah melakukan 

wawancara, peneliti akan memperoleh informasi tambahan dan data-data 
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mengenai SOP dalam produksi dari perusahaan benchmark dan ahli SOP sehingga 

peneliti mendapat masukan mengenai hal-hal apa saja yang dapat diterapkan 

dalam perusahaan Folatre. Informasi dan data-data yang akan didapatkan oleh 

peneliti melalui wawancara antara lain: bagaimana proses pembuatan SOP, hal-

hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam merancangkan SOP, bagaimana proses 

produksi di perusahaan, dan informasi lain yang berkaitan dengan perancangan 

SOP sistem produksi perusahaan. 

3.3.2 Observasi  

 Menurut Bungin (2013:142), observasi adalah kemampuan seseorang 

untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta 

dibantu dengan panca indra lainnya. Bungin menjelaskan bahwa apa yang 

dimaksud dengan metode observasi adalah metode pengumpulan data yang 

digunakan untuk menghimpun data penelitian yang diamati oleh peneliti. Tujuan 

peneliti menggunakan metode observasi yaitu agar peneliti dapat menyajikan 

gambaran realistis kejadian dan dapat mengevaluasi secara langsung untuk 

pengukuran aspek tertentu. Pada penelitian ini, observasi dilakukan dengan 

pengamatan secara langsung proses produksi Folatre sehingga peneliti dapat 

menemukan solusi untuk permasalahan yang ada. Observasi juga dilakukan pada 

proses produksi perusahaan sejenis untuk memberikan gambaran akan alur proses 

produksi yang efektif dan efisien. Peneliti menggunakan observation checklist 

(lampiran E dan F) sebagai alat untuk mengecek apakah prosedur yang diperlukan 

dalam observasi ini sudah didapat. 
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3.3.3 Dokumentasi  

  Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk 

menelusuri data historis (Bungin, 2013: 153). Bungin menyebutkan bahwa sifat 

utama dari data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberikan 

peluang kepada peneliti untuk hal-hal yang telah silam. Peneliti memilih metode 

dokumentasi untuk dijadikan sebagai bukti data internal perusahaan yang 

membantu penelitian. Bentuk dokumen berupa nota penjualan, feedback 

customer, transkrip wawancara, catatan kerja perusahaan Folatre dan dokumen 

SOP dari perusahaan sejenis yang dapat membantu penyusunan SOP produksi 

Folatre. 

3.4 Kredibilitas Data 

 Dalam penelitian kualitatif, perlu dilakukan pengujian data untuk 

menentukan kredibilitas data. Pengukuran keabsahan melalui pengujian 

kredibilitas perlu dilakukan mengingat keabsahan dalam penelitian kualitatif 

diperlukan bukti agar hasil penelitian tidak diragukan kebenarannya. Peneliti 

menggunakan metode member check  dan triangulasi untuk mengukur 

kredibilitasnya.  Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh 

peneliti kepada pemberi data (Sugiyono, 2016:129). Tujuan dari member check 

adalah mengetahui apakah data yang diperoleh sesuai dengan yang diberikan 

pemberi data.  
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 Peneliti juga menggunakan triangulasi untuk memastikan keabsahan data 

yang diperoleh. Sugiyono (2015:443) berpendapat bahwa triangulasi dalam 

pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber 

dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Pada penelitian ini, peneliti akan 

menggunakan triangulasi teknik yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

3.5 Teknik Analisis Data  

 Dalam penelitian kualitatif, aktivitas analisis data dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya 

sudah jenuh (Sugiyono, 2016:87). Aktivitas dalam analisis data yaitu data 

reduction, data display, dan conclusion drawing/verification (Sugiyono, 2016: 

92).  

1) Data reduction : Data mengenai SOP yang didapatkan dari perusahaan sejenis 

dan ahli SOP di reduksi, kemudian data tersebut dihubungkan dengan SOP 

produksi Folatre dengan cara memilah data yang sesuai dan mendukung proses 

produksi Folatre.  

2) Data display : Proses penyajian data dilakukan agar peneliti dapat melihat data-

data yang mendukung dan relevan, kemudian menyusun data tersebut dan 

melakukan uji coba dari teori-teori yang berkaitan sehingga mendapatkan 

rancangan SOP sementara. 

3) Conclusion drawing/verification : Penarikan kesimpulan, kemudian melakukan 

perancangan SOP yang baru. 
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3.6 Tahapan Penelitian  

1) Menganalisa permasalahan yang ada dalam proses produksi di 

perusahaan Folatre 	

2) Menentukan rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian	

3) Mengumpulkan dan menganalisa keterkaitan penelitian dengan tiga 

penelitian terdahulu 

4) Mengumpulkan teori-teori yang relevan dengan penelitian 

5) Membuat daftar pertanyaan mengenai standar operasional prosedur 

sistem produksi untuk narasumber yang akan diwawancarai 

6) Mengumpulkan data dengan melakukan wawancara kepada CEO 

perusahaan Folatre, pemilik perusahaan sejenis, dan ahli SOP 

7) Membuat daftar checklist mengenai hal-hal apa saja yang sudah/belum 

ada dalam proses produksi di Folatre dan perusahaan sejenis 

8) Melakukan observasi pada proses produksi di Folatre dan perusahaan 

sejenis 

9) Mengumpulkan dokumen-dokumen dari Folatre dan perusahaan sejenis	

10) Membuat rekap data yang dikumpulkan dari hasil wawancara, observasi, 

dan dokumentasi 

11) Melakukan data reduction, dengan mengklasifikasi informasi yang 

didapat dari perusahaan sejenis berupa kelemahan dan kelebihan dari 

SOP yang sudah diterapkan oleh perusahaan tersebut 

12) Melakukan data display, dengan memilah data yang relevan dengan 

melakukan uji coba dari teori-teori yang didapatkan dari ahli SOP untuk 
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menjadi SOP sementara 

13) Melakukan conclusion drawing, dengan menetapkan aktivitas apa saja 

yang dapat diterapkan pada Folatre 

14) Menganalisa hasil pengumpulan data wawancara dan observasi dari 

pemilik perusahaan sejenis dan ahli SOP 

15) Merancangkan Standar Operasional Prosedur bagi sistem produksi di 

perusahaan Folatre 

16) Memberikan kesimpulan dan saran pada hasil keseluruhan penelitian 

 


