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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Obyek dan Lokasi Penelitian 

      Penelitian ini dilaksanakan pada penginapan Allegria yang berlokasi di Jalan 

Binagriya Raya No 11, Pekalongan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Obyek dari 

penelitian ini adalah karyawan yang bekerja di penginapan Allegria. 

3.2 Populasi dan Sampel 

      Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek / subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang 

lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang 

dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau 

objek itu. (Sugiono,2015:117). Penentuan populasi dalam suatu penelitian mutlak 

digunakan agar penelitian dapat dilakukan terarah dan sistematis. Populasi dari 

penelitian ini adalah karyawan yang bekerja di Penginapan Allegria yang berjumlah 

8 orang. 

Bentuk sampel yang digunakan adalah Sampling jenuh yaitu teknik penentuan 

sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering 

digunakan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian 

yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil, istilah lain 

sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel 

(Sugiono,2015:124). 
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

      Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yakni sumber data 

yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2015:193). 

Data primer ini didapatkan secara langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat 

untuk pertama kalinya. Kemudian data sekunder yakni sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat 

dokumen (Sugiyono, 2015:193). 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

      Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 

2015:193). Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan dengan 

cara menyebar kuesioner serta wawancara 

3.5 Skala Pengukuran Data  

      Responden diminta untuk mengisi setiap butir pertanyaan dengan skala 1 

hingga 5 skala Likert, pemberian skor untuk setiap pilihan jawaban adalah sebagai 

berikut: 

Skor 5 mewakili sangat setuju (SS) diberi skor 5 

Skor 4 mewakili setuju (S) diberi skor 4 

Skor 3 mewakili netral (N) diberi skor 3 

Skor 2 mewakili tidak setuju (TS) diberi skor 2 

Skor 1 mewakili sangat tidak setuju (STS) diberi skor 1 
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3.6 Teknik Analisis Data 

Analisis Deskriptif 

      Analisis deskriptif adalah analisis yang menunjukan deskripsi atau gambaran 

atas beberapa pertanyaan yang ada dalam kuesioner yang digunakan untuk 

membantu dalam analisis deskriptif dihitung menggunakan rentang skala 

(Sugiono,2015;207) dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

𝑅𝑆 =
Nilai terbesar − nilai terkecil

jumlah interval
 

𝑅𝑆 =
5 − 1

2
 

RS = 2 

Penilaian dilakukan sebagai berikut : 

Rentang 

skala 

Kategori 

Burnout 

1,00 – 2,99 Rendah 

 

3,00 – 5,00 Tinggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




