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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Obyek dan Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah karyawan sales (bagian 

penjualan) dan supervisor pada PT Kimia Farma Trading & Distribution 

Semarang yang beralamat pada Jalan Gedongsongo Timur No. 1, Manyaran, 

Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah. 

 

3.2 Populasi dan sampel 

Menurut Supranto (2008:22) populasi adalah sekumpulan dari seluruh 

elemen sejenis yang dapat dibedakan karena mempunyai karakteristik yang 

berbeda satu dengan yang lainnya. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan 

sales (bagian penjualan) pada PT Kimia Farma Trading & Distribution Semarang 

yang berjumlah 12 orang dan 1 orang supervisor sebagai pihak perusahaan untuk 

mengatasi stres kerja yang dialami karyawan sales (bagian penjualan). 

 Menurut Supranto (2008:23) sampel adalah sebagian dari populasi. Karena 

sedikitnya jumlah karyawan sales (bagian penjualan) pada PT Kimia Farma 

Trading & Distribution Semarang yaitu 12 orang maka semuanya diteliti dengan 

dijadikan sampel dan 1 orang supervisor menggunakan desain sampel sensus, 

menurut Supranto (2008:23) sensus adalah cara pengumpulan data dengan 

meneliti seluruh populasi. 
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3.3 Jenis dan sumber data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu 

data yang diperoleh secara langsung dari responden yang diteliti di lapangan 

terhadap kuesioner yang dibagikan yang berisi pernyataan-pernyataan dan 

pertanyaan-pertanyaan mengenai judul yang diteliti. Sumber data di dalam 

penelitian ini adalah 12 orang karyawan sales (bagian penjualan) dan 1 orang 

supervisor pada PT Kimia Farma Trading & Distribution Semarang 

 

3.4 Metode pengumpulan data 

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

menggunakan kuesioner. Responden memberikan pilihan jawaban terhadap 

kuesioner yang berisi pernyataan-pernyataan kemudian responden juga menjawab 

kuesioner yang berisi tentang pertanyaan-pertayaan yang sudah disediakan. 

Menurut Supranto (2008:26) kuesioner adalah daftar pernyataan dan pertanyaan 

yang disusun secara sistematis yang diajukan pada setiap responden. 
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3.5 Skala pengukuran data 

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 

Likert. Menurut Kuncoro (2003:157) skala likert adalah skala dimana responden 

menyatakan tingkat setuju atau tidak setuju mengenai berbagai pernyataan 

mengenai perilaku, objek, orang, atau kejadian.  

Contoh pilihan yaitu: 

1. Pilihan Sangat Setuju (SS) diberi skor 5 

2. Pilihan Setuju (S) diberi skor 4 

3. Pilihan Netral (N) diberi skor 3 

4. Pilihan Tidak Setuju (TS) diberi skor 2 

5. Pilihan Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1 

 

3.6 Teknik analisis data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis deskriptif. Menurut 

Kuncoro (2003:172) analisis deskriptif bertujuan untuk menyimpulkan data 

mentah dalam jumlah besar sehingga hasilnya dapat ditafsirkan. Mengelompokan 

atau memisahkan komponen atau bagian yang relevan dari keseluruhan data juga 

merupakan salah satu bentuk analisis agar mudah di kelola. 
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Dalam analisis deskriptif menggunakan rentang skala (RS), rentang skala 

dilakukan dengan rumus : 

 

 

 

Berikut ini adalah hasil pengujian rentang skala (RS) 

 

            = 2 

Maka dari hasil tersebut dapat diketahui kategori penyebab stres kerja 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Kategori tingkat penyebab stres 

Range kategori Tingkat penyebab stres  

1,00-3,00 Tingkat penyebab stres rendah 

3,01-5,00 Tingkat penyebab stres tinggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
        

     
 

 


