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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

 

3.1 Obyek dan Lokasi 

 

- Obyek Penelitian : 

Yang menjadi obyek penelitian adalah anggota majelis gereja GBT Jemaat 

Kota Kudus 

-Lokasi Penelitian : 

Lokasi penelitian akan dilakukan di Gereja GBT Jemaat Kota Kudus 

jl.A.Yani no. 9 Kudus 

 

3.2 Populasi, dan teknik sampling  

 

Menurut Sekaran (2006:121) populasi mengacu pada keseluruhan kelompok 

orang, kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti investigasi. Pada penelitian ini 

populasinya adalah Majelis gereja GBT Jemaat Kota Kudus. 

Sample adalah sebagian dari populasi. Sample terdiri atas sejumlah anggota yang 

dipilih dari populasi, Sekaran (2006:123). Dalam penelitian ini populasi yang 

digunakan adalah seluruh majelis gereja GBT Jemaat Kota Kudus yang berjumlah 
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25 orang dan mengunakan sampling jenuh, karena mengunakan seluruh majelis 

gereja. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

 

 Dalam penelitian ini menugnakan data primer. Sumber data primer adalah 

sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Menurut 

Sekaran (2006 : 62), Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh dari 

tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variable minat untuk tujuan 

spesifik studi. Beberapa contoh sumber data primer (primary data) adalah 

responden individu, kelompok focus dan panel yang secara khusus ditentukan 

oleh peneliti dan dimana pendapat bisa dicari terkait persoalan tertentu dari waktu 

ke waktu, atau sumber umum seperti majalah atau buku tua.Internet juga dapat 

menjadi sumber data primer jika kuesioner disebarkan melalui internet 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

 

 Menurut Sekaran (2006:65) metode pengumpulan data merupahkan bagian 

integral dari desain penelitian seperti ditunjukan dalam bagian figure. Ada 

beberapa metode pengumpulan data, masing-masing dengan kelebihan dan 

kekurangannya. Masalah yang diteliti dengan penggunaan metode yang tepat 

sangat meningkatkan nilai penelitian. Pada penelitian ini metode pengumpulan 
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data mengunakan wawancara dan kuisioner. Wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin mengetahui jawaban langsung dari 

responden. Adapaun kuisioner merupahkan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara member seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya menurut Sugiyono (2016:199). Pada 

penelitian ini mengunakan penelitian kuisioner tertutup dan kueisioner terbuka 

yang nantinya akan langsung dijawab oleh responden untuk dapat langsung 

mengetahui hasilnya. 

 

3.5 Skala Pengukuran Data 

 

 Skala yang digunakan pada penelitian ini adalah skala likert. Menurut 

Sugiyono (2016:134) Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan 

persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Untuk 

keperluan analisis kuantitatif setiap isntrumen yang mengunakan skala likert 

mempunyai gradasi dari sangat setuju samapai sangat tidak setuju. Maka jawaban 

itu dapat di beri skor seperti berikut : 
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a. Sangat Setuju (SS) diberi skor  5 

b. Setuju (S) diberi skor    4 

c. Netral (N) diberi skor   3 

d. Tidak Setuju (TS) diberi skor  2 

e. Sangat Tidak Setuju (STS diberi skor 1  

 

3.6 Alat Analisis Data 

 

 Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini mengunakan statistik 

deskriptif, yang digunakan untuk mengolah data dengan cara mendeskripsikan 

hasil data yang telah terkumpul. Menurut Sugiyono (2016:207) adalah statistik 

yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bemaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penelitian yang 

dilakuakan Pada populasi (tanpa diambil sampelnya) jelas akan mengunakan 

statistik deskriptifnya dalam analisinya. Teknik analisi data mengunakan 

kuantitatif deskriptif dengan hasil mean. 
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 Rentang Skala =  Nilai Tertinggi – Nilai Terendah 

       Jumlah Kategori 

 Rentang Skala = 5 – 1    = 1.33       

         3 

 

3.6.1 Tabel Kategori Menurut Interval Analisi Deskriptif 

 

Skor Kategori Motivasi 

1,00-2,33 Rendah 

2,34-3,67 Sedang 

3,68-5,00 Tinggi 

 

 

 

 

 

 
 




