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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Obyek dan Lokasi Penelitian 

Obyek dari penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. Kresnatel. Lokasi 

penelitian ini dilakukan di PT. Kresnatel yang berada di Jalan Kartini no.9 kota 

Semarang. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi atas obyek atau subyek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang sudah ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik hasil penelitiannya (Sugiyono, 2009: 80). 

Pada penelitian ini, seluruh karyawan kresnatel sebanyak 31 orang menjadi 

populasi. Dari populasi tersebut dapat diambil seluruhnya sebagai sampel dengan 

karakter yang diharapkan mewakili populasi tersebut. Sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi (Sugiyono, 2009: 81). 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini menggunakan dua metode dalam proses mengumpulkan 

data, yaitu: 

1. Kuisioner, Teknik pengumpulan data dengan narasumber mengisi daftar 

pertanyaan dalam kuisioner yang lalu dibagikan pada karyawan PT. 

Kresnatel. 
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2. Wawancara, yaitu dimana bertemu secara langsung dengan narasumber untuk 

mendapatkan informasi dan bertukar informasi melalui tanya jawab. 

Wawancara akan dilakukan kepada pimpinan dan karyawan PT. Kresnatel 

sebanyak 10 orang. 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Data Primer 

Data pada penelitian ini merupakan data primer. Data primer adalah data yang 

didapat langsung dari objek penelitian melalui kuisioner dan wawancara yang 

dilakukan mengenai kepuasan kerja karyawan. 

 

3.5 Skala Pengukuran Data 

Skala pengukuran pada penilitan ini menggunakan skala Likert. Skala yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert. Skala Likert adalah skala yang 

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

orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2009: 93). 

Pengukuran variabel dalam kuisioner diberikan melalui lima jawaban yang 

memiliki nilai pada setiap jawaban yaitu 1-5 (sangat tidak setuju-sangat setuju). 

Pemberian skor pada skala likert dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

a. STS (Jawaban Sangat Tidak Setuju) skor 1 

b. TS (Jawaban Tidak Setuju) skor 2 

c. N (Netral) skor 3 

d. S (Jawaban Setuju) skor 4 
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e. SS (Jawaban Sangat Setuju) skor 5 

 

3.6 Alat Analisis Data 

Alat analisi dalam penilitian ini adalah analisi deskriptif yaitu menganalisa hasil 

data yang berupa keterangan dan penjerlasan dari kusisoner yang sudah diperoleh 

dengan cara mengelompokkan terlebih dahulu hasilnya yang dapat digunakan 

sebagai acuan dalam menganalisa sesuai dengan teori dan permasalahan yang ada. 

Selanjutnya hasil dari analisa tersebut dapat digunakan sebagai dasar pemberian 

saran jika diperlukan. 

Berikut adalah rumus untuk menentukan rentang skala : 

𝑅𝑆 =
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑇𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟 − 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑡 𝑇𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙

𝑚
 

=  
5 − 1

2
 

𝑅𝑆 = 2 

Keterangan:  

m = Jumlah alternatif  jawaban tiap sampel 

Dengan demikian membuat rentagannya dengan menambahkan skor terendah 

dan nilai RS menjadi: 

Tabel 3.1  

Rentang Skala 

 

1,00-2,99 Kepuasan kerja karyawan rendah 

3,00-5,00 Kepuasan kerja karyawan tinggi 

 


