
 

25 

 

BAB III  

METODE PENELITIAN  

3.1.   Obyek dan Lokasi Penelitian  

 Obyek pada penelitian ini adalah tim manajemen dalam usaha 

mempertahankan karyawannya dan khususnya karyawan bagian produksi. Lokasi 

penelitian yang dilakukan di PT. MCU.  

3.2.   Populasi dan Sampel/Subyek Penelitian  

3.2.1.   Populasi  

 Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal 

minat yang ingin peneliti investigasi (Sekaran, 2007:121). Yang menjadi populasi 

dalam penelitian ini adalah tim manajemen dankaryawan bagian produksi yang 

berjumlah 60 tenaga kerja di PT. MCU.  

3.2.2.   Sampel/Subyek Penelitian  

 Sampel adalah sebagian dari populasi, yang dalam penelitian diharapkan 

dapat mewakili populasi. Penelitian ini menggunakan sampel yang diambil 

dengan teknik  Purposive Sampling merupakan teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel (Sekaran, 2007:136). 

Pengambilan sampel dalam hal ini terbatas pada orang tertentu dengan 

karakteristik sebagai berikut:  
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1. 4 orang Tim Manajemen yang memahami benar PT. MCU berdasarkan 

jenjang karir yang minimal sudah menjabat sebagai kepala bagian.  

2. 21 karyawan bagian produksi yang masa kerjanya minimal 10 tahun, jenis 

kelamin dan usia minimal 30 tahun. .  

Tim Manajemen tersebut terdiri dari Manajer, Personalia, Ka. Tu/Kantor, dan  

Ka. Produksi PT. MCU yang dapat memberikan informasi yang akurat sesuai 

yang diinginkan. Karena selain direktur hanya Tim Manajemen yang paham 

tentang PT. MCU. Sedangkan 21 Karyawan dapat memberikan konfirmasi 

kebenaran informasi yang telah diberikan Tim Manajemen. .  

3.3.   Jenis dan Sumber Data  

 Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer. Data Primer 

adalah data yang diperoleh langsung dari pihak yang bersangkutan atau obyeknya 

(Sekaran, 2007:65). Data Primer tentang usaha untuk mempertahankan karyawan 

serta diperoleh dari Tim Manajemen dan Karyawan PT. MCU. 

3.4.   Metode Pengumpulan Data  

 Metode pengumpulan data menggunakan wawancara (interview) dan 

kuesioner. Wawancara (interview) bisa meliputi tatap muka, telepon, bantuan 

komputer, dan media elektronik. Wawancara (interview) adalah mewawancarai 

responden untuk memperoleh informasi mengenai isu yang diteliti (Sekaran, 

2007:66-67). Wawancara dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, 

dan dilakukan melalui tatap muka. Sedangkan kuesioner adalah dafrar pertanyaan 
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tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya yang akan responden jawab, biasanya 

dalam alternatif yang didefinisikan dengan jelas (Sekaran, 2007:82).  

3.5.   Skala Pengukuran Data  

 Skala yang digunakan untuk pengukuran data dalam penelitian ini 

menggunakan Skala Likert, respon terhadap sejumlah item yang berkaitan dengan 

konsep atau variabel tertentu kemudian disajikan kepada tiap responden (Sekaran, 

2007: 32). Jawaban setiap item instrument yang menggunakan skala likert 

memiliki gradasi dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju dengan mempunyai 

bobot nilai/skor sebagai berikut:  

Tabel. 3.1. Bobot Nilai/Skor 

Jawaban Bobot Nilai/Skor 

SS (Sangat Setuju)  5 

S (Setuju)  4 

KS (Kurang Setuju)  3 

TS (Tidak Setuju)  2 

STS (Sangat Tidak Setuju)  1 

 

3.6.   Teknik Analisis Data  

 Teknik analisis data yang digunakan untuk mendapatkan data yang 

diperlukan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. 

Analisis deskriptif merupakan jenis penelitian yang menggambarkan apa yang 
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dilakukan oleh perusahaan berdasarkan fakta-fakta yang ada untuk selanjutnya 

diolah menjadi data (Sugiyono, 2005 : 21). Penyajian data dijabarkan ke dalam 

bentuk tabel-tabel yang dilandaskan pada pernyataan perusahaan mengenai usaha 

yang telah dilakukan untuk mempertahankan karyawannya, serta jawaban dari 

responden/tanggapan karyawan dalam memberikan konfirmasi atas kebenaran 

dari pernyataan perusahaan tersebut, sehingga dapat diketahui kondisi yang 

sebenarnya di PT. MCU dalam usahanya untuk mempertahankan karyawan.  

Teknik analisis data dalam penelitian ini terdiri dari 3 tahap, yaitu:  

1. Melakukan tabulasi berdasarkan persepsi Tim Manajemen  

2. Pernyataan yang di hasilkan dari tabulasi berdasarkan Tim Manajemen 

akan dibuat kuesioner untuk karyawan  

3. Menganalisis keselarasan antara jawaban persepsi Tim Manajemen dengan 

persepsi Karyawan  

 Dalam penelitian ini untuk mengetahui usaha yang dilakukan PT. MCU 

dalam mempertahankan karyawannya termasuk kategori tinggi, sedang atau 

rendah menggunakan rentang skala,  

Cara menentukan kategori menggunakan Rentang Skala adalah sebagai berikut:  

Rentang Skala =  Skor Tertinggi – Skor Terendah  

    Jumlah Kategori  

Rentang Skala =  (5 – 1) : 3 =  1,3  
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Tabel 3.2. Rentang Skala Penentuan Kategori  

Rentang Skala  Kategori Mempertahankan Karyawan  

1 – 2,3  Rendah  

2,4 – 3,7  Sedang  

3,8 – 5  Tinggi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


