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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1.  Subyek dan Obyek Penelitian 

Menurut Arikunto (2010:172) sumber data dalam penelitian adalah subyek 

dari mana data diperoleh, apabila peneliti menggunakan kuesioner dalam 

pengumpulan datanya maka sumber data atau subyeknya disebut responden. 

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Dua Kelinci Pati dari 

setiap subyek akan ditarik data yang berhubungan dengan penelitian ini. Jumlah 

subyek akan ditentukan berdasarkan kebutuhan peneliti untuk penelitian sehingga 

jumlah subyek yang dibutuhkan dapat berkurang ataupun bertambah sesuai 

dengan kebutuhan proses penelitian. 

Obyek penelitian adalah perusahaan yang mengolah kacang PT.Dua Kelinci 

yang beralamat Jl. Raya Pati-Kudus Km. 6,3 Pati 59163 Jawa Tengah. Perusahaan 

ini dipilih sebagai obyek penelitian karena memenuhi kriteria Sumber Daya 

Manusia yang telah ditentukan peneliti sehingga perusahaan ini baik digunakan 

untuk melakukan penelitian dan peneliti juga melakukan praktek kerja lapangan 

selama 1 bulan. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

3.2.1 Jenis Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dimana 

penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk 

meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai 
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instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive 

dan snowbaal, teknik pengumpulan data trianggulasi (gabungan), analisis data 

bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna 

dari generalisasi (Sugiyono, 2010 : 14). Data kualitatif, berupa kuesioner dan 

observasi langsung di PT Dua Kelinci. 

3.2.2 Sumber Data  

 Jenis data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder. 

3.2.2.1 Data Primer 

Menurut Sugiyono (2010:193) sumber primer adalah sumber data yang 

langsung memberikan data kepada pengumpul data atau peneliti. Sumber data 

primer dari penelitian ini adalah informasi yang bersumber langsung dari 

pengamatan peneliti di lokasi penelitian, hasil wawancara dari salah satu kepala 

bagian K3 di HRD dan beberapa karyawan di perusahaan. 

3.2.2.2 Data Sekunder. 

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. 

Sumber data sekunder dari penelitian ini berasal dari dokumen dan arsip-arsip 

yang terkait tentang penelitian yang dilakukan. 

3.3   Populasi dan Sampel 

 Menurut Arikunto (2010:173) populasi adalah keseluruhan subyek 

penelitian, sedangkan sampel (Arikunto, 2010:174) sendiri adalah peneliti 

meneliti sebagian dari populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT 
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Dua Kelinci devisi Snack (Tic Tac), devisi Bijian dan devisi K3 yang berjumlah 

275 orang. Teknik pengambilan sampel ini peneliti memberikan kuesioner kepada 

perusahaan dan perusahaanlah yang menentukan pengambilan sampel setiap 

karyawan dari devisi Snack dan devisi Bijian. Penghitungan sampel menggunakan 

rumus Slovin : 

Keterangan 

 n = Sampel 

 N = Populasi 

 d = Nilai Presisi 

n =
𝑁

1 + 𝑁 (𝑑)2
 

n =
272

1+275(0,1)2  

n =
272

3,72
= 73,11 = 73  

 Jadi, dari populasi 272 karyawan dari devisi Tic Tac, Bijian maka sampel 

yang diperoleh berjumlah 73 karyawan. Sedangkan dari pihak bagian HRD yang 

menangani K3 sendiri berjumlah 3 orang. Maka seluruh sampel yang diperoleh 

dalam penelitian ini adalah 76 karyawan. 

3.4  Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitiannya. Seperti metode angket, wawancara, 

pengamatan atau observasi, dan dokumentasi (Arikunto, 2010 :192). Sedangkan 

dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data 

yaitu dengan : 
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3.4.1 Observasi 

Observasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, 

peraba dan pengecap. Hal ini sebenenarnya adalah pengamatan langsung. 

Observasi ini sebenarnya adalah pengamatan langsung dengan menggunakan 

pedoman instrumen pengamatan maupun tidak menggunakan instrumen 

pengamatan (Arikunto, 2010 :199).  

3.4.2 Kuesioner 

 Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau 

hal-hal yang ia ketahui. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis 

kuesioner terutup, kuesioner tertutup adalah responden tinggal memilih jawaban 

yang telah disediakan di dalam kuesioner. Keuntungan keusioner adalah 

(Arikunto, 2010 :194)  : 

a. Tidak memerlukan hadirnya peneliti. 

b. Dapat dibagi secara serentak kepada banyak responden. 

c.  Dapat dijawab oleh responden menurut kecepatannya masing-masing dan 

menurut waktu senggang responden. 

d.  Dapat dibuat anonim sehingga responden bebas jujur dan tidak malu-malu 

menjawab. 

e.  Dapat dibuat terstandar sehingga bagi semua responden dapat diberi 

pertanyaan yang benar-benar sama. 
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3.4.3 Dokumentasi 

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang 

tertulis. Dalam memperoleh informasi, kita memperhatikan tiga macam sumber, 

yaitu tulisan, tempat dan kertas atau orang. Di dalam melaksanakan metode 

dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti peraturan-

peraturan, dokumen, catatan harian dan sebagainya (Arikunto,  2010: 201). 

3.5  Metode Analisis Data 

 Metode analisis data dalam penelitian ini adalah peneliti terjun langsung ke 

lapangan guna memperoleh data hasil dari observasi dan pembagian kuesioner 

yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini digunakan data kualitatif, 

menurut Arikunto (1998 : 245) penelitian deskriptif merupakan penelitian non 

hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan 

hipotesis.  

3.6  Skala Pengukuran Data 

 Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. 

Skala Likert (Sugiyono, 2014 : 132) digunakan untuk mengukur sikap, pendapat 

dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Kategori 

penelitian dalam skala likert adalah sebagai berikut : 

a. Sangat Setuju (SS) diberi skor 5. 

b. Setuju (S) diberi skor 4. 

c. Kurang Setuju (KS) diberi skor 3. 
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d. Tidak Setuju (TS) diberi skor 2. 

e. Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1. 

3.7  Teknik Analisis Data 

 Analisis deskriptif dilakukan dengan merinci jawaban dari responden dari 

hasil kuesioner yang dikelompokan dalam kategori skor. Jawaban dari kuesioner 

yang bersifat skor diolah dengan menggunakan teknik rentang skala. Menurut 

Umar (2002 : 19) rentang skala dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

 

 Nilai tertinggi - Nilai terendah 

   RS =     

      Jumlah kategori 

 

Langkah-langkah proses perhitungan rentang skala adalah sebagai berikut : 

1. Perhitungan skor menurut kategori adalah dengan cara mengalikan kriteria 

dengan jumlah responden yang memilih. 

2. Menentukan rentang skor terendah dan skor tertinggi dengan mengalikan 

jumlah responden (n) dengan bobot yang paling tinggi dikurangi dengan 

bobot skor rendah, kemudian dibagi dengan jumlah kategori jaaban item 

(m). 

     5 (76) - 1 (76)    304 

Menghitung rentang skala =         =        =  102  

               3       3  
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Tabel 3.1 

Rentang Skala 

Skala Kategori Keterangan Kategori 

280 - 458 Baik 

178 - 280 Cukup Baik 

76 - 178 Kurang Baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


