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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek dan Lokasi Penelitian 

Objek penelitian ini adalah deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan dan 

analisis pekerjaan pada CV Tri Setya Abadi. Lokasi penelitian ini beralamat di Jl. 

Argo Tengah Raya No. 15 Pucang Gading, Area TVRI Semarang. 

3.2 Populasi dan Sumber Informasi  (Key Informan) 

a. Populasi 

Menurut Sekaran ( 2011:121 ) Populasi adalah mengacu pada 

keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti 

investigasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pekerjaan dan 

pemilik di CV Tri Setya Abadi yaitu Pimpinan, Estimator, Administrasi, 

Logistik, Kepala Tukang 1 dan Kepala Tukang 2. 

b. Sumber Informasi (Key Informan) 

Sumber Informasi adalah  pekerjaan yang mengetahui dan memiliki 

informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian ( Diana, 2016:874). 

Sumber informasi ini adalah semua pekerjaan yang ada di CV. Tri Setya 

Abadi. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer. Data 

Primer adalah mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh 

peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi ( 

Sekaran, 2011:61 ). Data primer yang didapat memberikan informasi secara 

langsung melalui kuesioner kepada pemilik dan karyawan CV. Tri Setya Abadi. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif  

kualitatif, yaitu penelitian yang memiliki tujuan dengan menggambarkan secara 

sistematik dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai 

bidang tertentu, menggambarkan obyek yang diteliti berdasarkan fakta yang ada 

dilapangan. 

 

3.3.1  Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sekaran ( 2011:65 ) ada beberapa metode pengumpulan data, 

masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya. Masalah yang diteliti 

dengan penggunaan metode yang tepat sangat meningkatkan nilai 

penelitian. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan  

kuesioner (pertanyaan) :  

A. Kuesioner  
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Menurut Sekaran ( 2011:82 ) kuesioner adalah daftar pertanyaan 

tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya yang akan responden jawab. 

Kuesioner berupa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada 

karyawan dan pemilik CV Tri Setya Abadi untuk mengetahui dalam ha-

hal Analisis Pekerjaan yaitu  deskripsi pekerjaan dan spesifikasi 

pekerjaan. 

3.4 Alat Analisis Data 

Dalam menentukan analisis pekerjaan yaitu deskripsi pekerjaan dan 

spesifikasi pekerjaan menggunakan metode deskriptif kualitatif pada penelitian 

ini. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang memiliki tujuan 

dengan menggambarkan secara sistematik dan akurat fakta dan karakteristik 

mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu, menggambarkan obyek yang 

diteliti berdasarkan fakta yang ada dilapangan. langkah-langkahnya sebagai 

berikut : 

a. Melakukan pengambilan data dengan kuesioner langsung di CV. Tri 

Setya Abadi. 

Dalam kuesioner ini diberikan pada pemilik CV. Tri Setya Abadi beserta 

karyawan, dengan pertanyaan mengenai analisis pekerjaan yaitu 

deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. 

b. Menganalisis data yang diperoleh 

Data-data yang diperoleh dari jawaban kuesioner akan dianalisis lebih 

lanjut dengan mencocokan antara jawaban dari pemilik CV. Tri Setya 

Abadi dan karyawan, berikut ini tahapan analisis pekerjaan di Cv. Tri 

Setya Abadi. 
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