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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Obyek dan Lokasi Penelitian 

Obyek pada penelitian ini adalah karyawan pada Bank Jateng, yang 

berlokasi di Jalan Pemuda, Semarang. Alasan dipilihnya perusahaan ini 

sebagai obyek penelitian adalah karena : 

1. Pada perusahaan ini belum pernah dilakukan penelitian mengenai 

komitmen karyawan. 

2. Kesediaan pimpinan dalam memberikan data yang diperlukan dan 

memberikan kemudahan dalam pengumpulan data. 

 

3.2. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2004: 73). 

Populasi pada penelitian ini adalah semua karyawan yang bekerja di bank 

Jateng, Semarang yang berjumlah 152 orang. 

Teknik pengambilan sampel dengan purposive sampling yaitu teknik 

pengambilan sampel yang menggunakan kriteria tertentu. Adapun 

kriterianya adalah: karyawan bagian front office (marketing, teller, 

CS/customer service), back office (bagian kliring, bagian deposito dan 

tabungan, bagian akunting bank) Bank Jateng Semarang dan telah bekerja 
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minimal 3 tahun. Maka sampel yang mengisi kriteria tersebut  berjumlah 55 

orang. 

 

3.3. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. 

Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari 

sumber asli atau tidak melalui media perantara (Indriantoro dan Supomo, 

2002: 147). Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini melalui 

kuesioner meliputi: data tentang komitmen organisasional 

 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah melalui: 

kuesioner. Kuesioner adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh peneliti, 

dalam hal ini peneliti memperoleh keterangan langsung dengan 

menggunakan daftar pertanyaan yang dipakai sebagai pedoman untuk 

mengadakan wawancara dengan responden (Mas’ud, 2004). Pada penelitian 

ini kuesioner dibagikan untuk mengumpulkan data tentang komitmen 

organisasional. Disamping itu peneliti menggunakan teknik wawancara 

kepada beberapa responden untuk menggali lebih lanjut yang berkaitan 

dengan variabel penelitian. 
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3.5. Skala Pengukuran Data 

Dalam metode pengukuran data, digunakan skala Likert dengan 

menggunakan lima tingkatan sebagai berikut:   

1) Jawaban SS diberi nilai 5 

2) Jawaban S diberi nilai 4 

3) Jawaban R diberi nilai 3 

4) Jawaban TS diberi nilai 2 

5) Jawaban STS diberi nilai 1 

 

3.6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 

merupakan analisis mengenai tanggapan atau jawaban responden dari 

variabel penelitian dan dideskripsikan dengan menggunakna tabel-tabel 

tanggapan. Penentuan rentang skala dilakukan dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: (Sugiyono, 2001 : 75 ) 

                         n  (nilai tertinggi – nilai terendah) 
  RS  =  

                             jumlah jawaban item 
 

                               
Dimana :  

RS   = Rentang skala 

m     = jumlah kategori jawaban item 

n      = jumlah responden 
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Langkah proses analisis prestasi belajar adalah sebagai berikut :  

1.  Perhitungan skor menurut kategori adalah dengan cara mengalihkan 

kriteria dengan jumlah responden yang memilih. 

2. Menentukan rentang skor terendah dan skor tertinggi dengan cara 

mengalihkan jumlah responden (n) dengan bobot paling tinggi di 

kurangi dengan bobot terendah, kemudian dibagi dengan jumlah 

kategori jawaban item. 

 

                                (55x5)-(55x1) 

                  RS      =                           

                3  

                                  =      275 – 55     = 73,3 

   3 

          

Dengan demikian jarak antar jenjang untuk masing-masing kategori adalah 

73,3 sehingga kategorinya adalah sebagai berikut :  

55 – 128,3 = Komitmen rendah 

128, 4 – 201,6  = Komitmen sedang 

201,7 – 275 = Komitmen tinggi 

 

 




