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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian  

Menurut Sugiyono (2009) obyek penelitian merupakan suatu atribut atau 

sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah 

karyawan di bagian penjualan PT SMT Indosat Tbk Semarang. Menurut Nasution,  

(2003: 43) lokasi penelitian menunjukkan pada pengertian tempat atau lokasi 

sosial penelitian yang dicirikan oleh adanya unsur yaitu pelaku, tempat, dan 

kegiatan yang dapat di observasi. Lokasi dari penelitian ini adalah di kantor PT 

SMT Indosat Tbk Semarang Jalan Pandanaran No.131 Gedung Indosat Lantai 2 

Semarang, Jawa Tengah 50134. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Sugiyono (2009:215) menekankan populasi sebagai wilayah generalisasi 

yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Sebelum peneliti melakukan penelitian maka peneliti harus 

melihat besarnya populasi bagian penjualan yang ada di PT SMT Indosat Tbk. 

Populasi penelitian yang dimaksudkan adalah objek dan jumlah subjek yang 
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sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sehingga dapat di teliti 

dan dapat ditarik kesimpulan. Dari penjelasan tersebut maka populasi dari 

penelitian ini adalah karyawan yang bekerja di bagian penjualan PT. SMT Indosat 

Tbk Semarang yang 6 orang. 

 

3.2.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2009.215). Teknik sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan sampling jenuh atau yang sering disebut dengan 

sensus. Sampling jenuh (sensus) adalah teknik penentuan sampel bila semua 

anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah 

populasi relatif kecil (Sugiyono, 2009:218). Sampel yang dapat diambil dalam 

penelitian ini adalah sebanyak 6 orang responden. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  data primer. Data primer 

yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya (Sugiyono, 

2009:225). Pada penelitian ini data primer diperoleh langsung dari responden 

(karyawan bagian penjualan PT SMT Indosat Tbk).  

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini adalah kuesioner merupakan daftar pertanyaan 
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yang harus dijawab atau daftar isian yang harus diisi oleh responden dan 

wawancara  (Sugiyono, 2009:225). Pada penelitian ini menggunakan kuesioner 

yang harus diisi oleh responden yang digunakan untuk mengukur motivasi kerja 

karyawan bagian penjualan PT SMT Indosat Tbk. 

Pertanyaan yang disajikan dalam kuesioner berupa pertanyaan tertutup dan 

pertanyaan terbuka. Pertanyaan tertutup dibuat dengan menggunakan skala 

ordinal, untuk memperoleh data yang jika diolah menunjukkan tingkat persepsi 

responden tentang variabel yang diukur. Sedangkan pertanyaan terbuka 

diperlukan untuk mendukung secara kualitatif dari data kuantitatif yang diperoleh 

dan akhirnya dapat digunakan sebagai implikasi manajerial. 

Kuesioner dalam penelitian ini terdiri dari 10 item, dengan rincian item 

nomor 1-3 tentang indikator need of achievement (kebutuhan berprestasi); item 

nomor 4-7 tentang need of affiliation (kebutuhan berafiliasi); dan item nomor 8-10 

tentang need of power (kebutuhan kekuasaan). Alternatif jawaban dalam 

kuesioner ini ada lima yaitu Sangat Setuju (SS) dengan skor 5, Setuju (S) dengan 

skor 4, Netral (N) dengan skor 3, Tidak Setuju dengan skor 2 dan Sangat Tidak 

Setuju dengan skor 1. 

 

3.5 Metode Analisis Data 

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. 

Analisis deskriptif yaitu teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagai mana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 
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umum atau generalisasi dengan menggunakan bahasa verbal dan tidak 

menggunakan angka (Umar, 2002). Analisis data dengan teknik analisis 

deskriptif, masih bersifat non statistik dan kalaupun dikemukakan juga sedikit 

penggunaan angka-angka, masih sangat sederhana yaitu frekuensi dan presentase 

(Arikunto, 2005). 

 Langkah-langkah dalam analisis penelitian ini sebagai berikut: 

1. Melakukan skoring 

2. Membuat tabel tabulasi data berdasarkan jawaban responden 

3. Menghitung frekuensi jawaban yang diperoleh dari jumlah responden yang 

menjawab pada masing-masing jawaban. 

4. Mengalikan frekuensi dengan skor yang dimiliki sesuai jawaban kuesioner. 

5. Menjumlahkan semua skor yang telah dikalikan oleh frekuensi sehingga 

menghasilkan total skor yang nantinya di rata-rata untuk mengetahui hasil 

setiap kebutuhan motivasi. 

6. Membuat rentang interval 

Setelah didapat rata-rata dari masing-masing variabel kemudian dibandingkan 

dengan kriteria yang penulis tentukan berdasarkan nilai terendah dan nilai 

tertinggi dari hasil kuesioner. Nilai terendah dan tertinggi dari masing-masing 

variabel diambil dari banyaknya pertanyaan dalam  kuesioner dikalikan dengan 

nilai terendah dan nilai tertinggi yang telah penulis terapkan. Karena data yang 

dihasilkan dari penelitian ini skalanya masih ordinal, maka data yang berskala 

ordinal tersebut harus ditransformasi terlebih dahulu ke dalam skala interval 

dengan dicari rata-rata dari setiap jawaban responden, untuk memudahkan 
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penilaian dari rata-rata tersebut, maka dibuat interval. Dalam penelitian ini 

penulis menentukan banyak kelas interval sebesar 3. Rumus yang digunakan 

menurut Sudjana (2000) adalah sebagai berikut : 

P =  

Keterangan: 

P     : Panjang Kelas Interval 

Rentang      : Nilai Maksimum – Nilai Minimum 

Banyak Kelas interval  : 3 

Pada penelitian ini digunakan Skala Likert dengan nilai maksimum = 5 dan 

nilai minimum = 1, sehingga panjang kelas interval (P) sebagai berikut: 

P =  (5-1) / 3 = 1,33 

Berdasarkan panjang kelas interval di atas, maka disusun kategori sebagai 

berikut:  

1,00 – 2,33  = Rendah 

2,34 – 3,66  = Sedang 

3,67 – 5,00    = Tinggi 
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