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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Obyek dan Lokasi Penelitian 

 Pada penelitian ini yang dijadikan sebagai obyek di dalam penelitian 

adalah karyawan CV.Sinar Jaya. Lokasi pada penelitian ini dilakukan di CV. 

Sinar Jaya yang bertempat di jalan WR.Supratman Kav 526 Semarang. Jawa 

Tengah.  

3.2 Populasi dan Sampel 

 Menurut Kuncoro,2001: bab 3 (dalam Kuncoro,2009: 118) populasi adalah 

kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang,objek,transaksi,atau 

kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajarinya menjadi objek penelitian. 

Menurut Sugiyono (2014 : 81) sampel merupakan bagian dari jumlah dan 

karakterstik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Populasi dalam penelitian ini 

adalah karyawan CV.Sinar Jaya Semarang sebanyak 7 orang karena jumlah 

populasi yang ada di perusahaan tersebut relatif kecil sehingga semua populasi 

dijadikan responden didalam penelitian ini atau disebut dengan penelitian sensus. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini dipergunakan dengan pengumpulan data, Menurut 

Sugiyono (2014: 137-142 ) ada dua metode yang digunakan yaitu: 
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1. Kuesioner  

Teknik pengumpulan data dengan memberi pertanyaan atau pertanyaan 

tertulis kepada responden sebagai pengumpulan data yang berisi daftar 

pertanyaan yang kemudian dibagikan kepada karyawan CV.Sinar Jaya. 

2. Wawancara 

Dilakukan dengan cara menyampaikan sejumlah pertanyaan yang 

diberikan kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan tersebut. 

3.4 Jenis Data 

 Menurut Kuncoro (2009: 145) data kualitatif adalah data yang tidak dapat 

diukur dengan skala numerik atau angka. Jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data kualitatif yang bersifat data primer. Data primer adalah 

sebuah data yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua 

metode pengumpilan data asli dari responden (Kuncoro 2009: 148). Dalam 

penelitian ini yang termasuk data primer adalah data yang diperoleh dari hasil 

kuesioner, yaitu berupa jawaban atas daftar pertanyaan mengenai kepuasan kerja 

karyawan . 

3.5 Skala Pengukuran  

 Skala pengukuran yang digunakan pada penelitian ini adalah skala Linkert. 

Menurut Sugiyono (2014:93), skala linkert berhubungan dengan sikap seseorang 

atau sekelompok terhadap sesuatu fenomenal sosial. Adapun skala Linkert dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kategori Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1 

2. Kategori Tidak Setuju (TS) diberi skor 2 
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3. Kategori Netral (N) diberi skor 3 

4. Kategori Setuju (S) diberi skor 4 

5. Kategori Sangat Setuju (SS) diberi skor 5 

3.6 Metode Analisis Data 

 Analisis deskriptif merupakan deskripsi sebuah data penelitian, analisis 

deskriptif adalah analisa melalui atas dasar jawaban – jawaban dari responden 

mengenai hal- hal yang terkait dengan perspespi karyawan terhadap kepuasan 

kerja karyawan CV.Sinar Jaya yang selanjutnya dikelompokkan kedalam tabel- 

tabel yang sesuai dan kemudian sebagai langkah terakhir adalah 

menginterprestasikan data- data tabel tersebut. Menurut Darmadi (dalam Dahmiri 

2012: 85 ) rentang skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1-5, berikut 

rumus yang digunakan pada rentang skala yaitu:  

a) Rentang skala yang digunakan untuk mengetahui persepsi karyawan 

mengenai kepuasan kerja karyawan adalah sebagai berikut: 

Rs = 
(𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖−𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑇𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ)

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖
 

Rs= 
5−1

2
.= 2 

Range Kategori 

1,00 - 2,99 Rendah 

3,00 - 5,00 Tinggi 
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b) Rentang skala yang digunakan untuk mengetahui upaya yang dilakukan 

oleh pimpinan untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan adalah 

sebagai berikut: 

Rs = 
(𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖−𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑇𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ)

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖
 

Rs= 
5−1

2
.= 2 

Range Kategori 

1,00 - 2,99 Belum dilakukan 

3,00 - 5,00 Sudah dilakukan 

 

c) Rentang skala yang digunakan untuk mengetahui upaya yang dilakukan 

oleh karyawan untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan adalah 

sebagai berikut: 

Rs = 
(𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖−𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑇𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ)

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖
 

Rs= 
5−1

2
.= 2 

Range Kategori 

1,00 - 2,99 Belum dilakukan 

3,00 - 5,00 Sudah dilakukan 

 

 

 


