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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian 

Metode berasal dari kata methodos, bahasa Latin, sedangkan methodos itu sendiri 

berasal dari akar kata meta dan hodos. Meta berarti menuju, melalui, mengikuti, sesudah, 

sedangkan hodos berarti jalan, cara, arah. Dalam pengertian yang lebih luas metode 

dianggap sebagai cara-cara, strategi untuk memahami realitas, langkah-langkah 

sistematis untuk memecahkan rangkaian sebab-akibat berikutnya. Sebagai alat, sama 

dengan teori, metode berfungsi untuk menyederhanakan masalah sehingga lebih mudah 

untuk dipecahkan dan dipahami (Ratna, Nyoman Kuntha 2010, hlm.84). 

Menurut (Raco, 2010, hlm.5) metode penelitian adalah didefinisikan sebagai 

suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistem (memiliki tujuan tertentu baik 

praktis maupun teoritis). Sedangkan menurut (Sutedi, 2011, hlm.53), dalam kegiatan 

penelitian metode dapat diartikan sebagai cara atau prosedur yang harus ditempuh untuk 

menjawab masalah penelitian. Fungsi metode adalah untuk memperlancar pencapaian 

tujuan secara lebih efektif dan efisien.  

Alat, prosedur, dan teknik yang dipilih dalam melaksanakan penelitian (dalam 

mengumpulkan data) adalah definisi dari metode penelitian. Metode penelitian dapat 

dikelompokkan berdasarkan kriteria teknik dan prosedur. Secara umum, pendekatan 

metodologi penelitian dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu metode penelitian 

kuantitatif dan kualitatif. Menurut para ahli dari tahun 1914-1931 terdapat empat buah 

metode yang disukai yaitu metode eksperimen, sejarah, deskriptif dan kuesioner 

(Djajasudarma, 2006, hlm. 4-5) 

Metode yang sesuai dengan masalah yang diteliti yaitu metode penelitian 

kualitatif. Menurut (Sutedi, 2011, hlm.23) penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

datanya bukan berupa angka-angka dan tidak perlu diolah dengan menggunakan metode 

statistik. Metode kualitatif, digunakan untuk meneliti kondisi objektif yang alamiah. 

Hasil penelitian kualitatif lebih bersifat makna daripada generalisasi. Dengan kata lain, 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna (Suryana, 2010, hlm.40). 
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Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif yang 

bersifat deskriptif analitis yang berusaha menjabarkan suatu bentuk proses kegiatan 

penelitian, serta menjabarkan hasil yang telah dilakukan dalam penelitian. Metode 

penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menjabarkan suatu 

fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab 

masalah secara aktual. Penelitian deskriptif mencakup menjabarkan, memotret segala 

permasalahan yang dijadikan pusat perhatian peneliti dan kemudian dijabarkan apa 

adanya (Sutedi, 2011,hlm. 58) 

Sedangkan menurut (Moleong, 2006, hlm.34), metode penelitian deskriptif adalah 

suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu 

sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari 

penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara 

sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar 

fenomena yang diselidiki. 

(Sugiyono, 2009, hlm.30) menambahkan bahwa metode penelitian analisis 

deskriptif yaitu penelitian yang mencari penyelesaian masalah dengan cara 

menggambarkan dan menganalisa kondisi yang sedang berlangsung. Dengan kata lain, 

penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-

masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan hasil penelitian yang kemudian diolah dan 

dianalisis untuk diambil kesimpulannya.  

Dalam metode kualitatif, data tersebut didapat melalui hasil wawancara, observasi, 

dokumen resmi dari perusahaan, dan studi pustaka. Data tersebut kemudian dianalisis, 

sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Metode deskriptif analisis 

dilakukan dengan cara mendeskripsikan, dengan maksud untuk menemukan unsur-

unsurnya, kemudian dianalisis, bahkan juga diperbandingkan (Ratna, Nyoman Kuntha 

2004, hlm.53). 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yang bersifat 

deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Menurut (Sutedi, 2011, 

hlm.61) studi kasus merupakan penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus 

tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas.  
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Kasus yang dimaksud dapat berupa kasus tunggal atau jamak, dapat berupa 

individu, kelompok, atau masyarakat tertentu. Studi kasus cenderung mengkaji variable 

yang relatif banyak pada unit sampel yang relatif kecil (Ratna, Nyoman Kuntha, 2010, 

hlm.192). 

 

3.2 Objek Penelitian 

Sebagaimana dijelaskan dalam batasan masalah, penulis mengambil lokasi 

penelitian di PT. Hino Motors Manufacturing Indonesia yang terletak di daerah Kawasan  

PT. Hino Motors Manufacturing Indonesia adalah sebuah perusahaan manufaktur yang 

khusus memproduksi mobil-mobil besar, beroperasi pada produksi, perakitan kendaraan 

dan komponennya dengan menggunakan merek dagang "Hino". Perusahaan mulai 

beroperasi komersial pada tahun 1984. Perusahaan beroperasi sebagai anak usaha dari 

Hino Motors Ltd., perusahaan otomotif berbasis di Tokyo, Jepang. 

3.2.1  Kondisi Umum PT.Hino Motors Manufacturing Indonesia 

Secara umum kondisi PT. HMMI yang terletak di Kawasan Industri Kota Bukit 

Indah, Blok D1 No.1 Purwakarta sangat strategis sebagai perusahaan manufaktur. 

Lokasi PT. HMMI mudah diakses oleh kendaraan besar, seperti bus dan truk. Fasilitas 

penunjang juga cukup lengkap dan nyaman. Dalam penelitian ini  peneliti melakukan 

penelitian di Hino Learning Center (HLC) dan office yang berada di dalam   PT.HMMI.  
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Gambar 3. 1 Denah Office PT.HMMI 
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Gambar 3. 2 Denah Hino Learning Center PT.HMMI 

 (Sumber : PT. Hino Motors Manufacturing Indonesia) 
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3.2.2 Struktur Organisasi PT.Hino Motors Manufacturing Indonesia  

Bagan 3. 1 Struktur Organisasi PT.HMMI 

     DIRECTORATE   DIVISION 

 Board of Director 

President Director : 

Kazushi Ehara  

Director: 

Seijiro Imaizumi 

Tsutomu Mitsumoto 

Hitoshi Omata 

Josef Utamin 

Tetsuo Matsushita 

Kenji Fujita 

Yoshihisa Kurita 

Safety, Health, and 

Environment 

Internal Audit 

Safety &Health 

Administration Human Resources Development 

Environment 

General Affair 

Information & Technologi 

Corporate & Exsternal Affair  

Business Planning 

Finance & Accounting Finance 

General Accounting & 

Account Payable 

Tax 

Costing 

Production Plant Administration 

Body Production 

Assy Production 

Machining & Unit 

Production 

Production Engineering 

Quality Control 

Hino Product 

Investigation 
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3.1 Populasi dan Sampel 

3.1.1 Populasi 

Menurut (Sugiyono, 2013, hlm.11), populasi diartikan sebagai wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. Berdasarkan pengertian populasi tersebut maka populasi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan yang bekerja di PT. Hino 

Motors Manufacturing Indonesia Kawasan Industri Kota Bukit Indah, 

Purwakarta, Jawa Barat.  

 

Board of Director Prod. Plan & Project PPC & EXIM 

Project Management & 

Administration 

Technical  Engineering 

Quality Assurance 

Purchasing 

DIRECTORATE DIVISION 

 (Sumber : PT.Hino Motors Manufacturing Indonesia) 

Bagan 3. 1 Struktur Organisasi PT.HMMI 
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3.1.2 Sampel 

Menurut (Sugiyono, 2013, hlm.116) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan 

peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya 

karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan 

sampel yang diambil dari populasi tersebut. Teknik yang digunakan peneliti 

untuk memilih sampel adalah Purposive Sampling yaitu teknik untuk 

menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang 

bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif (Sugiyono, 

2009, hlm.54).  

Pertimbangan dalam menentukan sampel adalah adanya pengetahuan 

dan pemahaman karyawan mengenai budaya kaizen yang diterapkan 

perusahaan serta karyawan yang menerapkan bahasa Jepang di dalam kegiatan 

bekerja sehari-hari di dalam perusahaan. Maka dari itu peneliti memutuskan 

untuk memilih satu responden dari setiap perwakilan divisi di PT.Hino yang 

keseluruhannya berjumlah 30 orang. Selain itu, 30 orang tersebut juga sudah 

dipercayai oleh perusahaan untuk mempelajari bahasa Jepang bersama Tensai 

Nihongo Bunka Gakuin setiap hari Senin hingga Kamis pada sore hari seusai 

mereka bekerja.   

  

3.1.3 Gambaran Umum Responden  

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan gambaran mengenai karyawan     

yang menjadi responden, pengambilan data penelitian juga dilakukan dengan    

menggunakan kuesioner. Kuesioner yang diberikan yaitu 10 pernyataan 

mengenai penerapan budaya kaizen serta 15 pernyataan mengenai penggunaan 

bahasa Jepang di PT.Hino Motors Manufacturing Indonesia. Selain itu, peneliti 

memperoleh data mengenai profil responden yang dikelompokan berdasarkan 

divisi, jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan terakhit, status karyawan, serta 

lamanya bekerja. Adapun gambaran umum karyawan PT.Hino Motors 

Manufacturing Indonesia yang dijadikan responden adalah sebagai berikut : 
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Tabel 3. 1 Klasifikasi Responden Berdasarkan Divisi 

Directorate Division Jumlah 

Production Hino Product Investigation 2 

 Production Engineering Division 2 

 Machining & unit production 2 

 Plant Administration Division 2 

 Quality Control Division 2 

 Body Production (Welding) 1 

 Assy Production 1 

Prod. Plan & Project Project Management & Administration 2 

 PPC & EXIM 2 

Technical Engineering 1 

 Quality Assurance 1 

 Purchasing 1 

Administration Human Resources Development 1 

 Business Planning 1 

 General Affair 1 

 Corporate & External Affair 1 

Finance & 

Accounting 

Finance 1 

 General Accounting & Account Payable 1 

 Tax 1 

 Costing 1 

Safety & Health 

Environment 

Safety & Health 1 

 Environment 1 

Total 23 Divisi 30 

(Sumber : Hasil pengolahan data, Juni 2018) 
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Tabel 3.2  

Klasifikasi responden berdasarkan jenis kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah % 

Laki-laki 24 80 

Perempuan 6 20 

Total 30 100 

(Sumber : Hasil pengolahan data, Juni 2018) 

 

Berdasarkan tabel 3.2 diatas, dapat dilihat bahwa jumlah responden laki-laki 80% 

lebih banyak dibandingkan responden perempuan 20%. Hal ini menunjukan bahwa 

karyawan PT. PT.Hino Motors Manufacturing Indonesia Jepang didominasi oleh 

karyawan laki-laki.  

Tabel 3.3  

Klasifikasi responden berdasarkan usia 

Usia Jumlah % 

21-30 tahun 9 30 

31-40 tahun 18 60 

Diatas 40 tahun 3 10 

Total 30 100 

(Sumber : Hasil pengolahan data, Juni 2018) 

 

Berdasarkan tabel 3.3 diatas, dapat diketahui bahwa terdapat 3 rentang usia. 

Responden dengan usia 31-40 tahun merupakan responden terbanyak sebesar 80% , usia 

21-30 tahun dengan presentase sebesar 30% dan usia diatas 40 tahun sebesar 10%. 

Dengan demikian menunjukan bahwa karyawan PT. PT.Hino Motors Manufacturing 

Indonesia didominasi karyawan yang berusia 31-40 tahun. 
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Tabel 3.4  

Klasifikasi responden berdasarkan pendidikan terakhir 

Tingkat Pendidikan Jumlah % 

SMA 5 15 

D3 5 15 

S1 20 70 

Total 30 100 

(Sumber : Hasil pengolahan data, Juni 2018) 

 

Berdasarkan tabel 3.4 diatas, dapat diketahui bahwa karyawan dengan tingkat 

pendidikan S1 dengan presentase 70% merupakan responden terbanyak. Tingkat 

pendidikan SMA dengan D3 memiliki jumlah presentase yang sama yaitu 15%. Hal ini 

menunjukan bahwa karyawan PT. Hino Motors Manufacturing Indonesia didominasi 

dengan tingkat pendidikan S1. 

Tabel 3.5  

Klasifikasi responden berdasarkan status karyawan 

Status Karyawan Jumlah % 

Tetap 28 90 

Kontrak 2 10 

Total 30 100 

(Sumber : Hasil pengolahan data, Juni 2018) 

 

Berdasarkan tabel 3.5 diatas, dapat diketahui bahwa mayoritas karyawan tetap 

memiliki presentase lebih banyak yaitu 90% ,dibandingkan dengan karyawan kontrak 

dengan presentase 10%. Hal ini menunjukan bahwa karyawan di PT. Hino Motors 

Manufacturing Indonesia didominasi oleh karyawan tetap. 
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Tabel 3.6 

Klasifikasi responden berdasarkan Lamanya Bekerja 

Lama bekerja Jumlah % 

< 5 tahun 4 13 

5-10 Tahun 21 70 

              >10 tahun 5 17 

Total 30 100 

(Sumber : Hasil pengolahan data, Juni 2018) 

Berdasarkan tabel 3.6 diatas, dapat diketahui bahwa mayoritas responden 

merupakan karyawan yang sudah bekerja selama 5-10 tahun dengan presentase sebesar 

70%, kemudian >10tahun dengan presentase 17% dan < 5 tahun dengan presentase 13% . 

Hal ini menunjukan bahwa karyawan PT. Hino Motors Manufacturing Indonesia 

didominasi karyawan yang sudah lama bekerja 5-10 tahun. 

 

3.4 Instrumen Penelitian 

Menurut (Sutedi, 2011, hlm.155) instrumen penelitian yaitu alat yang digunakan 

untuk mengumpulkan atau menyediakan berbagai data yang diperlukan dalam kegiatan 

penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara dibuat untuk menghindari penyimpangan dari tujuan semula, 

apalagi dalam wawancara yang memerlukan uraian bebas, responden terkadang 

memberikan uraian secara panjang yang bisa memancing pewawancara ke arah 

pembicaraan tersebut. Dengan adanya pedoman wawancara, arah pembicaraan bisa 

dikendalikan sesuai dengan tujuan semula.  

Bentuk pedoman wawancara bisa berupa daftar pertanyaan yang disesuaikan 

dengan tujuan wacana itu sendiri. Atau berupa daftar topik yang akan ditanyakan 

secara langsung. Dalam pelaksanaannya, data bisa dihimpun dengan cara ditulis 

secara langsung, dan akan lebih baik jika dibantu dengan menggunakan alat perekam, 
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atau bila memungkinkan dengan menggunakan video kamera dan sejenisnya (Sutedi, 

2011, hlm.170). 

Supaya hasil wawancara dapat terekam dengan baik, dan peneliti memiliki bukti 

telah melakukan wawancara kepada informan atau sumber data, maka peneliti 

menggunakan bantuan alat-alat sebagai berikut : 

a. Buku catatan 

Berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data.  

b. Alat perekam ( Tape recorder )  

Berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan ketika 

wawancara berlangsung.  

c. Camera  

Berfungsi untuk memotret ketika peneliti sedang melakukan pembicaraan 

dengan informan.  

2. Pedoman Observasi 

Untuk memperlancar dan memperoleh data yang diperlukan melalui kegiatan 

observasi, peneliti perlu membuat pedoman observasi sebagai instrumennya.  Data 

penelitian bisa diperoleh melalui pengamatan (observasi) baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Observasi langsung dilakukan oleh peneliti untuk terjun ke 

lapangan. Sedangkan observasi tidak langsung dilakukan dengan menggunakan alat 

seperti rekaman video dan sebagainya (Sutedi, 2011, hlm.172). . 

3. Angket / Kuesioner 

Angket merupakan salah satu instrument pengumpul data penelitian yang 

diberikan kepada responden (manusia dijadikan subjek penelitian). Teknik angket ini 

dilakukan dengan cara pengumpulan datanya melalui pertanyaan tertulis yang 

disusun dan disebarkan untuk mendapatkan informasi atau keterangan dari 

responden (Faisal, dlm Sutedi 2011, hlm.164). Pada penelitian ini dilakukan dengan 

cara menyebarkan kuesioner kepada responden yaitu dalam hal ini karyawan 

PT.Hino Motors Manufacturing Indonesia.  
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      Tabel 3.7 

    Kisi-kisi Bahan  Angket 

 Dimensi Indikator 

Budaya 

Kaizen 

(Konsep 5S) 

 

Seiri 整理 

(Ringkas) 

 

- Melakukan pemilahan antara barang-barang yang masih 

diperlukan dan tidak secara rutin 

 Seiton 整頓

(Rapi) 

 

- Melakukan penyimpanan fungsional dengan menyimpan 

barang di tempat yang tepat atau dalam tata letak yang benar. 

 Seiso 清楚

(Resik) 

 

- Membersihkan peralatan dan daerah kerja secara teratur 

- Menjaga kondisi mesin/ peralatan yang siap pakai dalam 

keadaan bersih.   

 Seiketsu 清潔 

(Rawat)   

 

Terus-menerus dan secara berulang-ulang memelihara 

pemilahan, penataan, dan pembersihan di tempat kerja. 

 Shitsuke 躾け

(Rajin) 

 

- Pemahaman tentang budaya kaizen 

- Disiplin dalam bekerja 

- Menciptakan suasana kerja yang kondusif dengan dukungan 

dan kondisi kerja yang baik 

Penggunaan 

bahasa 

Jepang  

Pentingnya 

penggunaan 

Bahasa Jepang 

di dunia kerja 

- Perusahaan memfasilitasi karyawan untuk belajar bahasa 

jepang 

- Adanya pelatihan bahasa Jepang bagi karyawan 

- Karyawan merasa perlu untuk mempelajari bahasa 

jepang  

- Karyawan mampu mempraktekkan bahasa Jepang 

sederhana dengan rekan kerja 

- Mengetahui permasalahan dalam mempelajari bahasa 
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Jepang 

4. Pengukuran Hasil Angket dengan Skala Sikap 

Menurut (Sutedi, 2011, hlm.175-176) instrumen skala dapat digunakan untuk 

mengukur sikap, minat, perhatian, atau penilaian dari responden terhadap sesuatu hal. 

Umumnya bentuk skala ini dibuat dengan menyajikan beberapa kalimat yang berupa 

pernyataan untuk disikapi oleh responden dengan cara memilih kriteria yang telah 

ditentukan. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala sikap. Skala 

sikap biasanya disajikan dalam bentuk pernyataan untuk disikapi oleh responden, 

apakah menolak atau mendukungnya berdasarkan pada kriteria atau kategori tertentu. 

Pernyataan yang disajikan dapat berupa pernyataan positif atau pernyataan negatif 

yang harus disikapi oleh subjek dengan menggunakan skala Likert.  

5. Dokumentasi 

Studi dokumentasi dilakukan dengan cara meninjau catatan-catatan serta 

dokumen-dokumen yang ada misalnya sejarah dan profil perusahaan, struktur 

organisasi, dan jumlah karyawan. Studi dokumentasi juga dilakukan dengan cara 

meninjau data literatur, buku-buku referensi, jurnal, internet, majalah, dan sumber-

sumber lain yang mendukung penelitian. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang 

memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2009, hlm.62) .Teknik pengumpulan 

data yang dilakukan adalah sebagai berikut. 

1. Studi Kepustakaan  

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data berupa buku-buku, 

jurnal, dan penelitian terdahulu (jitsurei) guna menunjang kelancaran proses 

penelitian. 

2. Studi Lapangan  
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Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik observasi, 

dokumentasi serta wawancara kepada karyawan PT. Hino Motor Facturing 

Indonesia . 

a. Teknik Observasi  

Observasi merupakan salah satu teknik yang paling banyak dilakukan 

dalam penelitian. Observasi juga menyajikan sudut pandang menyeluruh 

mengenai kehidupan sosial budaya tertentu. Observasi melibatkan tiga objek 

sekaligus, yaitu : a) lokasi tempat penelitian berlangsung, b) para pelaku dengan 

peran-peran tertentu, c) aktivitas para pelaku yang dijadikan sebagai objek 

penelitian (Ratna, Nyoman Kuntha ,2010, hlm.217-220).  

b. Teknik Wawancara  

Esterberg (dalam Sugiyono, 2009, hlm.72) mendefinisikan wawancara 

sebagai berikut “a meeting of two persons to exchange information and idea 

through question and responses, resulting in communication and joint 

construction of meaning about a particular topic” Wawancara adalah 

merupakan pertemuan dua orang untuk betukar informasi dan ide melalui tanya 

jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. 

Sedangkan menurut (Ratna, Nyoman Kuntha 2010, hlm. 222) wawancara 

adalah cara – cara memperoleh data dengan berhadapan langsung, bercakap-

cakap, baik antara individu dengan individu maupun individu dengan kelompok. 

Sebagai mekanisme komunikasi pada umumnya wawancara dilakukan sesudah 

observasi. Meskipun demikian, dalam praktik di lapangan kedua teknik 

berlangsung dalam kondisi saling melengkapi. Tidak mungkin melakukan 

observasi tanpa wawancara sama sekali.  

Dengan kata lain, pada saat seorang peneliti melakukan wawancara pada 

dasarnya ia sudah melakukan observasi, baik secara langsung dengan 

melakukan prosedur seperti diatas, maupun tidak langsung, misalnya melalui 

penelitian-penelitian pendahuluan. Data observasi digali melalui situasi, data 

wawancara digali melalui orang. 

Pada penelitian ini peneliti mewawancarai Departement Head dan Section 

Head dari salah satu divisi di PT. Hino Motors Manufacturing Indonesia yaitu 
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Hino Product Investigation Division yang merupakan divisi khusus untuk 

menangani tentang pendidikan dan pelatihan karyawan mengenai penerapan 

budaya kaizen.  

Selain itu peneliti juga mewawancarai tiga karyawan dari 30 orang karyawan 

yang menjadi sampel penelitian yaitu karyawan yang mengikuti kelas bahasa 

Jepang di PT.HMMI. 

c. Teknik Kuesioner  

Menurut (Sugiyono, 2013, hlm.199), kuesioner yaitu teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Pada penelitian ini 

dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden yaitu dalam 

hal ini karyawan di PT.Hino Motors Manufacturing Indonesia.  

b. Teknik Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. 

Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, 

biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya,  foto, 

peta, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Teknik dokumen merupakan 

pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian 

kualitatif (Sugiyono,2009, hlm.82). Pada penelitian ini dokumentasi dilakukan 

dengan cara meninjau catatan-catatan serta dokumen-dokumen yang ada 

misalnya sejarah perusahaan, struktur organisasi, dan jumlah karyawan PT.Hino 

Motors Manufacturing Indonesia.  

 

3.6 Teknik Pengolahan Data 

a. Reduksi Data 

Reduksi berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada 

hal-hal yang penting, dan membuang yang tidak perlu. Mereduksi data dilakukan 

agar mempermudah pemahaman terhadap data yang telah terkumpul (Sugiyono 

2009:92). 

b. Penyajian Data 
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Penyajian data dapat berupa narasi dan grafik. Penyajian data disusun 

secara singkat, jelas, terperinci, dan menyeluruh sehingga memudahkan dalam 

memahami aspek yang diteliti. 

c. Menarik Kesimpulan  

Penarikan kesimpulan bertujuan untuk mencari makna atau penjelasan terhadap 

data yang telah terkumpul. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

a. Penetapan Skala  

Munurut (Sugiyono, 2013, hlm.133) skala likert yaitu skala yang digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang 

tentang fenomena sosial. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan 

skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang 

berupa kata-kata antara lain : sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, 

sangat tidak setuju.  

Untuk keperluan analisis, maka jawaban itu dapat diberi skor, yaitu : 

Pertanyaan Positif Pertanyaan Negatif 

Sangat Setuju = 5 Sangat Setuju = 1 

Setuju = 4 Setuju = 2 

Kurang Setuju = 3 Kurang Setuju = 3 

Tidak Setuju = 2 Tidak Setuju = 4 

Sangat Tidak Setuju =1 Sangat Tidak Setuju = 5 

Selanjutnya dicari rata-rata pada tiap responden, untuk memudahkan 

penilaian dari rata-rata tersebut maka dibuat interval. Dalam penelitian ini 

peneliti menentukan banyaknya kelas interval sebesar 5. 

Rumus yang digunakan sebagai berikut : 

 

                         

Panjang Kelas Interval :  Rentang 

       Banyak Kelas Interval 
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                         Dimana : Rentang = Nilai tertinggi – Nilai Terendah 

                                         Banyaknya Interval = 5             

 

Panjang Kelas Interval =  

    

    = 0,8 

                        Dikatergorikan :  

 1,00 – 1,79 = Sangat Tidak Baik 

 1,80 – 2,59 = Tidak Baik 

 2,60 – 3,39 = Cukup Baik 

 3,40 – 4,19 = Baik 

 4,20 – 5,00 = Sangat Baik 

5 – 1 

5 


