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A. METODE PENELITIAN 

3.1. Obyek dan Lokasi Penelitian 

  Penelitian dengan metode quisioner & wawancara ini akan dilaksanakan di PT. 

Terang yang terletak di Kawasan Indusrti Terboyo, Semarang. Penelitian akan di mulai 

pada bulan Oktober 2018 dengan periode waktu selama 2 hari. 

 

3.2.  Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

  Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 26 orang, yang terdiri atas 25 orang 

karyawan PT. Terang dan 1 orang sebagai pemilik PT. Terang. 25 Orang karyawan terdiri 

atas 18 orang sebagai operator mesin dan 7 orang sebagai staff kantor. Dikarenakan 

jumlah populasi dari penelitian ini relatif kecil maka semua populasi dijadikan responden 

oleh peneliti. 

 

3.3. Definisi Operasional Variabel 

 Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepuasan kerja karyawan 

PT. Terang, Semarang. Kepuasan kerja merupakan perasaan senang yang dimiliki oleh 

karyawan dalam menyelesaikan berbagai tugas atau berbagai kebutuhan untuk 

memperoleh nilai – nilai kerja yang penting dalam dunia karir. Kepuasan kerja ini diukur 

dengan menggunakan skala likert dengan menerapkan 5 aspek penentu kepuasan kerja 

sebagai berikut : 
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Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

No Aspek Kriteria 

1 Jenis Pekerjaan 

a. Kepuasan terhadap pekerjaan yang menarik dan tidak 

membosankan. 

b. Kepuasan terhadap pekerjaan dengan tanggung jawab 

yang diterima oleh karyawan. 

c. Kepuasan terhadap pekerjaan yang dapat berkontribusi 

terhadap kemajuan perusahaan. 

d. Kepuasan terhadap pekerjaan karena pekerjaan sudah 

sesuai dengan latar belakang pendidikan karyawan. 

2 Gaji 

a. Kepuasan tehadap upah yang diberikan perusahaan sudah 

sesuai dengan pengupahan standar yang ada. 

b. Kepuasan terhadap upah yang sesuai dengan tanggung 

jawab yang diterima. 

c. Kepuasan terhadap upah tambahan (Bonus) yang adil. 

d. Kepuasan terhadap upah tambahan (Bonus) yang 

diberikan tepat waktu. 

3 
Kesempatan 

Promosi 

a. Kepuasan terhadap kesempatan promosi yang ada di 

perusahaan sudah terdapat standar yang jelas. 

b. Kepuasan terhadap kesempatan promosi dengan frekuensi 

promosi yang sering. 

c. Kepuasan terhadap kesempatan promosi berdasarkan 

kesempatan untuk dipromosikan. 

d. Kepuasan terhadap kesempatan promosi sesuai dengan 

kontribusi yang sudah diberikan karyawan. 

4 Pengawasan 

a. Kepuasan terhadap atasan yang dapat memberikan 

dukungan kepada karyawannya. 

b. Kepuasan terhadap atasan yang mampu memberikan 

motivasi kepada karyawan. 

c. Kepuasan terhadap atasan yang mampu menerima kritik, 

dan saran dari karyawan. 

d. Kepuasan terhadap atasan yang mampu meperlakukan 

karyawan dengan baik. 

5 Rekan Kerja 

a. Kepuasan terhadap rekan kerja yang selalu memberikan 

support dalam kerja. 

b. Kepuasan terhadap rekan kerja yang mau saling 

membantu dalam menyelesaikan permasalahan. 

c. Kepuasan terhadap rekan kerja yang mau bertanggung 

jawab. 

d. Kepuasan terhadap rekan kerja yang memiliki motivasi 

kerja yang tinggi. 

 

 



22 
 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

3.4.1 Jenis dan Sumber Data 

  Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan data primer. Menurut (Istijanto, 2005) Data primer adalah data yang harus 

dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menyelesaikan penelitiannya secara khusus. Data 

ini belum pernah tersajikan sebelumnya, atau bahkan data tersebut sudah ada namun 

sudah tidak valid lagi karena sudah terlalu lama, sehingga peneliti perlu pengumpulan 

data secara pribadi. Data primer dapat diperoleh secara langsung dari sumber yang 

terkait, dalam penelitian ini sumber data yang diperoleh peneliti berasal dari karyawan 

PT. Terang.  

 

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data 

  Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dengan menggunakan 

kuisioner dan wawancara. Dalam teknik quisioner ini peneliti membagikan daftar 

pertanyaan kepada responden yang akan diisi oleh responden. Daftar pertanyaan itu akan 

dikembalikan lagi kepada peneliti agar dapat mengetahui hasil dari penelitian tersebut. 

Dan untuk wawancara, peneliti akan mengajukan pertanyaan terhadap pimpinan 

karyawan (owner) terkait kepuasan kerja karyawan secara langsung. 

 

3.5. Alat Analisis data 

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian yang bersifat deskriptif, 

tujuannya adalah membuat deskripsi yang lebih sistematis, akurat, dan factual perihal 

fakta yang terjadi dimasa sekarang. Prosesnya adalah dengan cara mengumpulkan data 
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dan melakukan penyusunan data. Dari data tersebut dapat disimpulkan menjadi sebuah 

jawaban dari analisa yang dilakukan (Hariwijaya, 2017). Peneliti menggunakan salah satu 

skala sikap yang dapat digunakan untuk mengukur pendapat, sikap, dan persepsi 

seseorang atau kelompok tertentu terhadap fenomena yang ada, salah satunya adalah 

dengan menggunakan skala likert. Skala likert menurut (Muchson, 2017) variabel 

penelitian yang akan diukur akan dijabarkan menjadi indikator. Dan indikator ini yang 

digunakan menjadi dasar dalam membuat beberapa pertanyaan atau pernyataan. Jawaban 

dari setiap pertanyaan atau pernyataan bergradasi dari positif ke negatif. Gradasi dalam 

skala likert memiliki interval 3,4,5,6, dan 7. Peneliti akan menggunakan skala likert 

dengan interval 3. Dimana jenjang skornya akan sebagai berikut : 

 

Tabel 3.2. Jenjang Skor Skala Likert 

Kriteria Skor 

Setuju 3 

Netral 2 

Tidak Setuju 1 

 

Selain menggunakan skala likert, peneliti juga memberikan kuisoner terbuka untuk diisi 

oleh seluruh karyawan dari PT. Terang. Sehingga kuisioner yang dibagikan untuk 25 

karyawan PT. Terang menggunakan pedoman skala likert dan kuisoner terbuka. Untuk 

pemilik PT. Terang, peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan melalui wawancara 

secara langsung terhadap pemilik PT. Terang. 
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Langkah – langkah yang peneliti harus lakukan dalam penelitian ini adalah 

1. Membuat daftar kuisioner yang akan diberikan kepada responden. 

2. Menentukan rentang skala untuk mengetahui kepuasan kerja karyawan. 

Rentang Skala :   Skor Nilai Terbesar – Skor Nilai Terkecil 

Jumlah Kategori 

    :       3   -   1 

     2 

    :      1 

 

Tabel 3.3. Kelas Interval dan Penilaian Kuisioner 

Rentang Skala Penilaian 

1 – 1.99 Rendah 

2 - 3 Tinggi 

 

3. Mengumpulkan data dari hasil kuisioner terbuka terhadap kepuasan kerja karyawan. 

4. Melakukan wawancara secara langsung terhadap pemilik PT. Terang 

 

 

 

 

 

 

 

 


