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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Objek dan Lokasi Penelitian 

Objek yang peneliti ambil adalah semua pemangku jabatan periode 

2017/2018 di organisasi HMPSM Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang yang berlokasi di Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur, 

Semarang, Jawa Tengah, 50234. 

 

3.2. Populasi 

Dalam penelitian ini, populasi yang peneliti ambil adalah jabatan 

yang di lakukan oleh seluruh anggota yang ada di organisasi HMPSM dengan 

respondennya yaitu berjumlah 18 orang. Seluruh populasi yang di ambil 

peneliti adalah sebagai sample jenuh dikarenakan jumlah responden 

berjumlah sama dengan populasi. 

  

3.3. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. 

Data penelitian yang digunakan peneliti adalah data primer yang yang 

diperoleh langsung dari seluruh anggota yang ada di organisasi HMPSM 

dengan cara wawancara dan kuesioner. 

 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan 

peneliti adalah dengan cara wawancara serta dengan cara kuesioner yang di 

bagikan dan isi oleh seluruh anggota HMPSM. 

 

3.5. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang di gunakan peneliti adalah analisis 

deskriptif kualitatif dikarenakan metode pengumpulan data yang digunakan 
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adalah dengan cara wawancara dan kuesioner serta langkah analisis 

berdasarkan pada kerangka pikir yaitu: 

 

3.5.1. Menentukan Posisi Jabatan  

Partisipan dalam penelitian ini adalah semua pemegang jabatan 

(job holder) pada susunan HMPSM. Semua jabatan tersebut yang nantinya 

akan diukur dan dibuatkan rancangan atau desain analisis jabatan sebagai 

usulan bagi HMPSM untuk meningkatkan kompetensi masing-masing 

pemegang jabatan.  

 

3.5.2. Menganalisis Jabatan 

Analisis Jabatan merupakan prosedur yang digunakan untuk 

menentukan tugas dari posisi dalam perusahaan dan karakteristik orang 

yang akan dipekerjakan. Analisis jabatan menghasilkan informasi untuk 

menulis deskripsi jabatan (tugas, tanggung jawab, wewenang, koordinasi 

dengan jabatan lain, fungsi jabatan, kondisi kerja) dan spesifikasi jabatan 

(kemampuan intelektual diukur dengan IPK, keterampilan, tuntutan 

mental, pelatihan, karakter) 

Sebagai contoh, untuk menganalisis jabatan divisi Akademis pada 

HMPSM, peneliti perlu menganalisis semua jabatan dari semua anggota 

yang ada di dalam divisi tersebut agar deskripsi jabatan dan spesifikasi 

jabatan apa yang cocok untuk divisi tersebut. 

 

3.5.3. Merancang Deskripsi Pekerjaan dan Spesifikasi Pekerjaan 

Setelah melakukan analisis pekerjaan, maka perlu dilakukan 

pengembangan dari deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan agar 

HMPSM dapat semakin bisa meningkatkan kompetensi dari setiap 

masing-masing pemegang jabatan.  

 

 

 




