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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek dan Lokasi Penelitian 

Dalam sebuah penelitian penetapan Objek dan Lokasi Penelitian sangat penting 

supaya penelitian menjadi terarah pada sasaran yang di inginkan. Objek yang di ambil 

dalam penelitian ini adalah pegawai atau karyawan yang bekerja di perusahaan toko 

bangunan “Bagas” yang bertempat di Jalan Condrokusumo Selatan No27 Ngemplak 

Simongan Semarang Barat. Pemilihan objek karena dalam sebuah perusahaan analisis 

perusahaan sangat pentig untuk meningkatkan ke efektivitasan dalam bekerja, 

komunikasi yang baik, dan jelasanya sebuah pekerjaan yang dilakukan. Dan lokasi 

penelitianyang dekat dengan peneliti menjadi alasan sumber data mudah di peroleh 

baik dari segi waktu, biaya, maupun tenaga. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

Menurut Djarwanto dan Subagyo (1996,107) populasi adalah jumlah dari 

keseluruhan obyek (satuan-satuan/individu-individu) yang karakteristiknya hendak 

diduga. Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak di 

selidiki, dan di anggap bisa mewakili kesuluruhan populasi. 

Berdasarkan pengertian di atas sampel yang di gunakan peneliti adalah sampel 

jenuh karena peneliti mengambil sampel seluruh karyawan yang bekerja toko 

bangunan “Bagas” di Semarang Barat yang berjumlah 14 orang. 
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3.3 Jenis Data 

Berdasarkan sumbernya jenis data di bedakan menjadi 2 yaitu data primer dan 

data sekunder. Terbalik dengan data sekunder yang dalam pengumpulan datanya di 

ambil melalui berbagai sumber yang telah ada. Untuk penelitian ini, jenis data yang di 

gunakan peneliti adalah data primer. Data primer yaitu data yang di ambil secara 

langsung dari narasumbernya melalui wawancara, observasi, maupun teknik 

pengumpulan lain. Dan hasil yang di dapat berupa profil perusahaan, data karyawan, 

struktur organisasi dan informasi lain yang mendukung. Untuk sumber data peneliti 

tidak mendapatkannya karena tidak adanya dokumen. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara peneliti untuk mengumpulkan data 

informasi melalui alat-alat atau instrument seperti: lembar check list, kuesioner, 

wawancara dan angket-angket pengumpulan data lainnya. Dan dalam penelitian ini 

untuk memperoleh data dari responden, peneliti menggunakan teknik-teknik 

pengumpulan data dengan cara : 

 Observasi yaitu peneliti mengumpulkan data dengan mengamati langsung 

sebuah proses dan objek yang di pilih dalam hal ini karyawan yang 

bersangkutan di toko bangunan Bagas Semarang Barat. Selanjutnya dicatat 

untuk menguraikan tugas dan tanggung jawabnya. 

 Wawancara yaitu sebuat metode mendapat informasi dengan cara tatap muka 

atau menanyakan langsung kepada responden atau karyawan toko bangunan 

Bagas yang bersangkutan. Walaupun metode ini membutuhkan banyak waktu 

karena harus menanyakan satu per satu tetapi metode ini sangat bermanfaat 

untuk menggali informasi lebih mendalam mengenai sikap, pengetahuan dan 

pandangan responden mengenai masalah yang di hadapi di dalam 

pekerjaannya. 
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Dari hasil pengumpulan data menggunakan metode-metode di atas akan 

menghasilkan rangkuman atau job dscription (deskripsi pekerjaan) dan job 

specification.(spesifikasi pekerjaan) dalam bentuk table. 

3.5 Alat Analisis 

Dalam penelitian ini alat analisis yang di digunakan peneliti adalah deskriptif 

kualitatif karena pengumpulan data di ambil langsung menggunakan teknik observasi 

dan wawancara.  Cara kerjanya sama dengan yang ada di kerangka pikir bab 

sebelumnya yaitu: 

1. Mengidentifikasi pekerjaan yang ada di perusahaan toko bangunan 

Bagas di Semarang Barat. Identifikasi di sini untuk mencari, 

mengumpulkan, sebuah data informasi dari satu atau beberapa sumber 

untuk selanjutnya di analisis.   

2. Pengumpulan data informasi yang di dapat dari  tekhnik observasi 

maupun wawancara terkait dengan jabatan tertentu. Lalu di analisis 

dan   

3. Masukkan ke dalam Job Description (deskrispi pekerjaan) dan Job 

Spesification (spesifikasi pekerjaan).  


