
46 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Obyek Penelitian  

Lokasi penelitian berada di Jalan Pemuda No. 90-92, Sekayu, Semarang, 

Jawa Tengah. Obyek penelitian adalah semua karyawan yang telah mengikuti 

pelatihan Magang Bakti bagian frontliner PT. Bank Central Asia Tbk. KCU 

Pemuda Semarang. Alasan dipilihnya PT. Bank Central Asia Tbk. KCU 

Pemuda Semarang sebagai bahan penelitian karena PT. Bank Central Asia 

Tbk. memiliki prestasi dalam memberdayakan sumber daya manusianya, dan 

mampu bertahan di persaingan bisnis yang semakin kompetitif, serta selalu 

memberikan layanan berkualitas kepada nasabahnya melalui sumber daya 

manusianya yang unggul dan terlatih, sehingga menjadikan PT. Bank Central 

Asia sebagai perusahaan pilihan (employer of choice) di Indonesia. 

3.2 Populasi dan Sampel  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2014:115). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan bagian 

frontliner sebanyak 51 orang karyawan.  

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling 

yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 
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2014:122). Kriteria penentuan sampel yang dilakukan berdasarkan karyawan 

bagian frontliner yang telah mengikuti pelatihan Magang Bakti periode 

Januari - Februari 2017. Dari hasil data karyawan bagian frontliner yang telah 

mengikuti pelatihan Magang Bakti periode Januari - Februari 2017 terdapat 40 

karyawan yang memenuhi kriteria tersebut. 

3.3 Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan 

data yang berasal langsung dari responden. Data responden sangat diperlukan 

untuk mengetahui tanggapan responden. Dalam penelitian ini, data diperoleh 

secara langsung dengan membagikan kuesioner kepada karyawan. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pengisian 

kuesioner yang telah disusun oleh peneliti dan diberikan secara langsung 

kepada karyawan PT. Bank Central Asia Tbk. KCU Pemuda Semarang dalam 

bentuk pernyataan maupun pertanyaan yang bersifat tertutup dan terbuka. 

Tabel 3.1 Format kuesioner yang digunakan untuk mengevaluasi reaksi 

peserta pelatihan 

No Pertanyaan Tingkat Kepuasan Jumlah 

SP P RR TP STP  

1        

dst        
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3.4.1 Skala Pengukuran 

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

skala Likert. Skala likert berhubungan dengan sikap seseorang atau 

sekelompok terhadap sesuatu mengenai kejadian sosial. Kategori skala 

Likert dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.2 Kategori skala Likert 

Kategori Bobot 

Sangat Puas (SP)   5 

Puas (P) 4 

Ragu-Ragu (RR) 3 

Tidak Puas (TP) 2 

Sangat Tidak Puas (STP) 1 

                Sumber: Diolah peneliti, 2017 
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3.5 Teknik Analisis Data  

Alat analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah analisa deskriptif. 

Analisa deskriptif adalah analisa yang digunakan untuk menganalisa data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku 

untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2014:206). Analisa deskriptif yang 

digunakan adalah dengan cara menggambarkan atau mendeskrpsikan hasil 

data kuesioner  yang telah diisi oleh responden yaitu karyawan bagian 

frontliner PT. Bank Central Asia Tbk. KCU Pemuda Semarang, yang 

selanjutnya dikelompokan ke dalam tabel kategori evaluasi reaksi yang telah 

dibuat, kemudian langkah terakhir analisa adalah dengan menginterpretasikan 

data dari tabel tersebut. Analisis tersebut didasarkan pada jawaban-jawaban 

dari responden dengan apa yang terjadi diteori evaluasi reaksi dari 

Kirkpatrick. Rumus rentang skala menggunakan rumus : 

 

RS = 
(𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖)−(𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑇𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ)

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖 𝐽𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛
 

RS = 
5−1

2
 = 2 

Tabel 3.3 Kategori Evaluasi Reaksi Pelatihan 

Rentang Skala Evaluasi Pelatihan 

1,00-2,99 Tidak Puas 

3,00-5,00 Puas 

 


