
 
 
 
 

BAB III 

 

METODE PENELITIAN 
 
 
 
 

3.1 Objek dan Lokasi Penelitian 

 

Objek penelitian ini adalah karyawan di Hotel Sriwijaya Semarang. Hotel 

tersebut berada di Jl. Sriwijaya No. 61 Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. 

Telepon (024) 8445456. 

 

 

3.2 Populasi 

 

Populasi adalah kelompok subjek yang hendak digeneralisasikan oleh hasil 

penelitian (Azwar, 2016:77). Arikunto (2002:108) menjelaskan bahwa populasi 

adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

karyawan Hotel Sriwijaya Semarang sebanyak 17 orang. 

 
Menurut Arikunto (2002:108-109) penelitian dapat dilakukan pada seluruh 

anggota populasi (disebut juga penelitian populasi/sensus) atau sebagian anggota 

populasi (disebut juga penelitian sampel). Pedoman yang diberikan oleh Arikunto 

(2002: 112) dalam menetapkan penelitian populasi atau penelitian sampel adalah 

“apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga 

penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya, jika jumlah subjeknya 

besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih”. Oleh karena itu, 

karena jumlah anggota populasi dalam penelitian ini hanya 17 orang dan kurang 

dari 100 orang maka penelitian dilakukan pada seluruh anggota populasi, sehingga 

penelitian ini disebut studi populasi/sensus. 
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Berdasarkan penjabaran di atas, maka populasi dalam penelitian ini adalah 

17 orang karyawan Hotel Sriwijaya Semarang. Rincian dari 17 orang karyawan 

tersebut adalah 1 orang manager, 1 orang staff kekaryawanan, 1 orang staff 

akuntansi, 4 orang resepsionis, 3 orang bagian food and beverage, 3 orang bagian 

room boy, 2 orang bagian cleaning service, dan 2 orang bagian laundry. 

 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

 

Penelitian ini menggunakan data subjek (self-report data). Data subjek 

adalah data penelitian yang dilaporkan sendiri oleh responden secara individual 

atau secara kelompok (Indriantoro dan Supomo, 2009:145). Selanjutnya respon 

dari responden dalam penelitian ini adalah respon tertulis dan lisan sebagai 

tanggapan atas wawancara yang diajukan oleh peneliti. Sumber data dalam 

penelitian ini merupakan data primer. Data primer merupakan sumber data 

penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media 

perantara) (Indriantoro dan Supomo, 2009:146). Data primer berasal dari hasil 

kuisioner yang telah dijawab oleh responden penelitian. 

 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini adalah kuisioner. Kuisioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan 

atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2016: 
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142). Pada penelitian ini menggunakan kuesioner yang harus diisi oleh responden 

yang digunakan untuk mengukur K3 di Hotel Sriwijaya Semarang. 

 
Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert. 

Menurut Azwar (2016:97-99), skala Likert berhubungan dengan pertanyaan tentang 

sikap seseorang terhadap sesuatu. Responden diminta mengisi pertanyaan dalam skala 

ordinal berbentuk verbal dalam jumlah kategori tertentu, yaitu: Sangat Setuju 

 
(SS) =5, Setuju (S) = 4, Ragu-ragu (R) = 3, Tidak Setuju (TS) = 2, dan Sangat 

Tidak Setuju (STS) = 1. 

 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

 

Berdasarkan tujuan penelitian, maka teknik analisis data menggunakan 

statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana 

adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau 

generalisasi. Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data sampel 

(Sugiyono, 2016:147). 

 
Analisis deskriptif dilakukan dengan menghitung rata-rata dari masing-

masing variabel dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Sugiyono, 

2016:147): 

Me = ∑  
 
 

Keterangan : 

Me :  Mean (rata-rata) 
∑ :  Frekuensi ke-i  
n : jumlah responden 
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Setelah didapat rata-rata dari masing-masing variabel kemudian 

dibandingkan dengan kriteria yang penulis tentukan berdasarkan nilai terendah 

dan nilai tertinggi dari hasil kuesioner. Nilai terendah dan tertinggi dari masing-

masing variabel diambil dari banyaknya pertanyaan dalam kuesioner dikalikan 

dengan nilai terendah dan nilai tertinggi yang telah penulis terapkan. Karena data 

yang dihasilkan dari penelitian ini skalanya masih ordinal, maka data yang 

berskala ordinal tersebut harus ditransformasi terlebih dahulu ke dalam skala 

interval dengan dicari rata-rata dari setiap jawaban responden, untuk memudahkan 

penilaian dari rata-rata tersebut, maka dibuat interval. Rumus yang digunakan 

menurut Sudjana (2005:47) adalah sebagai berikut: 

Rentang   

P = Banyak Kelas Interval  

Keterangan:  

P : Panjang Kelas Interval 

Rentang :NilaiMaksimum – NilaiMinimum  
 

 

Masing-masing variabel menggunakan Skala Likert dengan nilai 

maksimum = 5 dan nilai minimum = 1, sehingga panjang kelas interval (P) 

sebagai berikut: 

 
P = (5-1) / 2 = 2 

 

Berdasarkan panjang kelas interval di atas, maka disusun kategori sebagai 

berikut: 

 
Skor 1,00 – 3,00 

Skor 3,01 – 5,00 

 
: Kurang Baik 

 

: Baik 


