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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Subyek, Obyek, dan Lokasi Penelitian 

 

1. Subyek Penelitian  

Calon karyawan tetap atau karyawan kontrak yang masih dalam masa 

percobaan di CV. Mitra Moulding Sentosa Semarang. 

2. Obyek Penelitian  

Obyek dalam penelitian ini kriteria-kriteria dan pemberian bobot yang 

menjadi dasar penyeleksian karyawan tetap bagian produksi CV. Mitra 

Moulding Sentosa dan diolah menggunakan perhitungan metodeWeighted 

Product Model. 

3. Lokasi Penelitian  

Lokasi atau tempat penelitian dilakukan di CV. Mitra Moulding Sentosa 

yang berada di Jalan Gatot Subroto Blok V No. 25 Semarang. Lokasi 

penelitian dipilih secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan karena latar 

belakang permasalahan di CV. Mitra Moulding Sentosa sesuai dengan topik 

yang akan peneliti angkat. 

 

 



26 
Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 

 

3.2 DesainPenelitian 

 

Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kuantitatif. Data 

kuantitatif menurut Sugiyono (2007:23) dalam Prasodjo dan Setiawan 

(2015) adalah data yang berbentuk angka, atau data kualitatif yang 

diangkakan (skoring). Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari 

sampel populasi penelitian dianalisis sesuai dengan metode yang akan 

digunakan untuk diintepretasi hasilnya. Variabel yang digunakan dalam 

penelitian yaitu seleksi, dimana dinyatakan dalam nilai yang berbentuk 

angka serta dilakukan pemeringkatan hasil. 

3.3 Sumber Data 

 

Data yangdigunakan dalam penelitian ini akan diklasifikasikan kedalam 

dua jenis yaitu : 

a. Data kuantitatif yaitu data data yang dapat diukur dalam skala numeric 

(angka) yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, seperti hasil data 

dalam bentuk rentang skala interval nilai jawaban responden. 

b. Data kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, 

gambar serta tidak dapat diukur dalam skala numeric, misalnya 

keterangan tambahan yang diperoleh dari kuesioner pemimpin 

perusahaan  atau staff  Human Resources (HR) yang dibutuhkan untuk 

penelitian. 
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Sumber data yang menjadi bahan analisis dalam penelitian ini yaitu 

sumber data primer. Data primer adalah data yang diperoleh atau 

dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber 

datanya(Siyoto,2015). Menurut Siyoto (2015), data primer disebut juga 

sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date.Data yang 

dibutuhkan didapatkan langsung melalui wawancara dan diskusi dengan 

staff HR, hasil pengisian kuesioner penilaian oleh Kepala Bagian Produksi 

dan observasi lapangan untuk data tambahan. Data juga dikumpulkan oleh 

peneliti sendiri secara langsung tanpa melalui pihak ataupun penelitian lain 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 

Tahapan pengumpulan data penelitian sebagai berikut : 

1. Melakukan wawancara dengan staff Human Resource (HR) di CV. Mitra 

Moulding Sentosa, yang tujuannya untuk mengumpulkan informasi terkait 

kriteria-kriteria yang dibutuhkan untuk dijadikan acuan kuesioner 

2. Memberikan kuesioner penilaian / skoring untuk tiap kriteria pada Kepala 

Bagian Produksi (KaBag. Produksi) sebagai satu-satunya penilai, karena 

merupakan supervisor atau atasan langsung staff produksi dan paling 

mengerti kemampuan kandidat karyawan tetap terkait kriteria  kuesioner  

yang telah disediakan peneliti. 
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Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan : 

1. Wawancara 

Wawancara dengan pihak HRD di CV. Mitra Moulding Sentosa 

digunakan untuk mengetahui secara langsung faktor kriteria yang 

dibutuhkan untuk memenuhi posisi jabatan karyawan produksi tetap. 

Selain itu wawancara juga dapat menjadi acuan pertimbangan 

scoringbobot dari tiap-tiap kriteria yang ada. Wawancara akan ditargetkan 

dilakukan diantara bulan Mei-Juni 2018 demi keperluan pengumpulan data 

awal penelitian 

2. Kuesioner Terstruktur 

Karena data yang dibutuhkan berupa rentang nilai dalam bentuk angka, 

maka kuesioner penilaian yang diberikan kepada Kepala Bagian Produksi 

memiliki pilihan jawaban yang akan disesuaikan menggunakan Skala 

Likert. Kuesioner terstruktur yang diberikan untukKaBag. Produksiini 

bertujuan menjadi pedoman pemberian nilai (scoring) dari tiap kriteria 

calon karyawan tetap. 

3.5 Populasi dan Sampel 

 

Menurut Darmawan(2003:40) dalam Widyasari (2011, p. 53) populasi 

adalah sekumpulan entitas yang lengkap yang dapat terdiri dari orang, 

kejadian, atau benda, yang memiliki sejumlah karakteristik yang umum. 
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Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi penelitian adalah seluruh 

calon karyawan tetap pada CV. Mitra Moulding Sentosa  Semarang 

Sedangkan untuk pengambilan sampel penelitian menggunakan 

sampling purposive atau dipilih secara sengaja yaitu seluruh calon 

karyawan tetap bagian produksi CV. Mitra Moulding Sentosa yang 

berjumlah 6  orang pada periode  hingga akhir tahun 2018 atau sebelum 

dilakukan rekrutmen kembali. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

 

Data dan infomasi yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode 

Weighted Product Model, yang memiliki tahapan atau langkah-langkah 

analisis dari awal hingga akhir sebagai berikut : 

1. Menentukan kriteria-kriteria 

Yaitu kriteria/faktor yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan 

keputusan, dan sifat dari masing-masing kriteria tersebut. Tahap awal 

ini dilakukan dengan melakukan identifikasi terhadap kriteria yang 

menjadi pertimbangan untuk mengisi jabatan tertentu, salah satunya 

dengan melakukan pengamatan secara langsung. Kriteria tersebut 

dikategorikan kedalam dua jenis sifat yaitu benefit dan cost. Kriteria 

benefitakan menjadi bobot bernilai positif kriteriacost bernilai negatif. 

Contoh-contoh kriteria benefitseperti : tingkat produktivitas, 

keterampilan mengoperasikan alat, kecakapan, dll. Sedangkan contoh 
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kriteria cost antara lain : tuntutan gaji, idle time,dsb. Dalam penelitian 

ini kriteria yang menjadi indikator ditetapkan dengan diskusi dengan 

staff Human Resources (HR) CV. Mitra Moulding Sentosa Semarang, 

dan kriteria yang digunakan semuanya bersifat benefit. 

2. Pembuatan kuesioner penilaian beserta bobot 

Dilakukan breakdownindikator menjadi beberapa pertanyaan dan 

ditentukan pula besaran bobot masing-masing, pertanyaan ini yang 

nantinya akan digunakan oleh KaBag Produksi untuk menilai setiap 

kandidat calon karyawan tetap. 

Tabel penilaian bobot yang digunakan : 

No Nama Nilai Nilai 

1 Sangat Tinggi 5 

2 Tinggi 4 

3 Cukup 3 

4 Rendah 2 

5 Sangat Rendah 1 

 

Contoh pemberian bobot indikator keterampilan bekerja (4 aspek 

pertanyaan) : 

𝑊𝑖𝑛𝑖𝑡 = {𝑤𝑖𝑛𝑖𝑡_1,_2,𝑤𝑖𝑛𝑖𝑡_3,𝑤𝑖𝑛𝑖𝑡_4} 

𝑊𝑖𝑛𝑖𝑡 = {5,4,4,3} 

*Keterangan : = bobot asli sebelum dilakukan normalisasi 

3. Menentukanrating kecocokan 
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Menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria, dan 

membuat matriks keputusan. Pada tahap ini dilakukan penilaian oleh 

KaBag Produksi untuk setiap kandidat / alternatif dan dalam setiap 

aspek pertanyaan kuesioner. 

4. Menentukan normalisasi bobot 

Merupakan tahap kalkulasi pertama, yaitu dengan menormalisasi bobot. 

Bobot ternormalisasi adalah penjumlahan semua bobot kriteria. Rumus 

yang digunakan adalah : 

 

*Keterangan : WJ= Hasil normalisasi bobot 

 Wj= Nilai bobot yang akan dinormalisasi 

 ∑Wj= Total nilai seluruh bobot yang ada 

 

Contoh perhitungan bobot indikator keterampilan bekerja (4 aspek 

pertanyaan) 

𝑊𝑖𝑛𝑖𝑡 = {5,4,4,3} 

W1 = 
5

5+4+4+3
 = 

5

16
 = 0,3125 

W2 = 
4

5+4+4+3
 = 

4

16
 = 0,25 

W3 = 
4

5+4+4+3
 = 

4

16
 = 0,25 

W4 = 
3

5+4+4+3
 = 

3

16
 = 0,1875 
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Sehingga jumlah total bobot setelah dinormalisasi harus menjadi sama 

dengan satu. 

Σ 𝑤𝑗 = 𝑤1 + 𝑤2 + 𝑤3 + 𝑤4 = 1 

Σ 𝑤𝑗=  0,3125 + 0,25 + 0,25 + 0,1875 = 1 

5. Menghitung nilai preferensi untuk alternatif (nilai vektor S) 

Dengan cara mengalikan seluruh nilai kriteria yang dimiliki alternatif 

dengan bobot berpangkat positif untuk kriteria benefit dan pangkat negatif 

pada kriteria cost.Nilai vektor S dinyatakan dengan : 

Si = ( X11
W1) (X12

W2) (X13
W3)…. 

*Keterangan : Si= nilai vektor S  

 X = nilai alternatif pada matriks keputusan 

 W = bobot kriteria pada matriks keputusan 

 

6. Menentukan nilai vektor V 

Tahap perhitungan akhir dimana dilakukan perhitungan nilai yang akan 

digunakan dalam perangkingan yaitu dengan melakukan normalisasi 

nilai vektor S. Cara menghitung nilai vektor V sama dengan cara 

menghitung nilai bobot atau nilai W, yaitu dengan : 

 

*Keterangan : V = nilai vektor V untuk alternatif 
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 S1 = nilai vektor S alternatif yang dihitung 

 ∑S = total seluruh nilai S 

7. Merangking nilai vektor V 

Melakukan pemeringkatan atau perangkingan berdasarkan nilai akhir 

vektor V dan menetapkan kesimpulan beserta rekomendasi alternatif / 

kandidat dalam tahap akhir analisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


