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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Jenis Penelitiaan 

Dalam penelitian ini pada awalnya peneliti menggunakan jenis 

penelitian deskriptif kualilatif.  Namun pada saat peneliti turun langsung ke 

lapangan untuk melakukan wawancara secara mendalam peneliti menemui 

beberapa kendala yang dihadapi peneliti diantaranya adalah keterbatasan 

waktu yang dimiliki oleh informan yang membuat peneliti sulit untuk 

menemui dan mewawancarai informan secara lebih mendalam mengenai 

topik penelitian. Kendala berikutnya adalah terkait akses peneliti yang 

terbatas untuk masuk ke dalam perusahaan, sehingga berdasarkan kendala-

kendala yang dihadapi tersebut membuat peneliti mengubah metode 

penelitian yang awalnya adalah  deskriptif kualitatif menjadi  deskriptif 

kuantitatif. 

3.2 Objek dan lokasi penelitian 

Objek Penelitian menurut (Sogiyono, 2015) merupakan atribut atau 

sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yaang mencari variabel 

tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Dalam 

penelitian ini peneliti megambil atau memilih para karyawan yang bekerja 

di PT. Morinaga Kino Indonesia sebagai objek penelitian yang sesuai 

dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh peneliti. Lokasi dalam 

penelitian ini  adalah PT. Morinaga Kino Indonesia. Alasan peneliti 

mengambil lokasi tersebut karena pimpinan sangat terbuka sehingga 

pimpinan memberikan izin untuk mengeksplorasi lebih dalam terkait 

masalah ini, kemudian terkait dengan penelitian tentang persepsi karyawan 
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tentang sertifikasi kompetensi diperusahaan tersebut belum pernah 

dilakukan.   

3.3 Teknik Pemilihan Responden 

Teknik yang digunakan dalam pemilihan responden pada penelitian 

ini yaitu menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono 

(2017:85) "Purposive sampling adalah teknik penentuan responden dengan 

pertimbangan tertentu".  

Adapun kriteria atau pertimbangan-pertimbangan tersebut dari 

karyawan yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a) Karyawan yang telah bekerja lebih dari 1 (satu) tahun. 

b) Karyawan dengan profesi yang membutuhkan sertifikasi kompetensi 

berdasarkan SKKNI 

c) Karyawan yang bersedia untuk dijadikan responden 

Pada proses mendapatkan responden peneliti bertemu dengan 

pimpinan perusahaan ternyata tidak semua karyawan memenuhi 

persyaratan. Pimpinan menyarankan yang dipilih menjadi responden hanya 

mereka yang memenuhi persyaratan jadi total responden dalam penelitian 

ini berjumlah  23 responden, HRD (5 responden), Accounting (5 

responden), Logistik (5 responden), IT (4 responden), R&D (2 responden), 

Teknik (2 responden). Setelah mendapatkan responden pimpinan HRD 

merekomendasikan kepada peneliti untuk menemui salah satu staff HRD 

untuk menyerahkan kuesioner. 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Menurut Sugiyono (2015:137) mendefinisikan data primer adalah data 

yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber utamanya, 

untuk mendapatkan data akan menggunakan panduan pertanyaan pada 

kuesioner. Data primer yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini antara 
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lain: persepsi karyawan tentang sertifikasi kompetensi, persepsi karyawan 

tentang lembaga sertifikasi profesi (LSP), persepsi karyawan tentang tempat 

uji kompetensi (TUK), dan persepsi karyawan tentang gerakan nasional 

indonesia kompeten (GNIK). Sumber data dalam penelitian ini berasal dari 

jawaban reponden dari panduan pertanyaan yang terdapat didalam kuesioner 

mengenai persepsi karyawan tentang sertifikasi kompetensi, persepsi 

karyawan tentang lembaga sertifikasi profesi (LSP), persepsi karyawan 

tentang tempat uji kompetensi (TUK) dan persepsi karyawan tentang 

gerakan nasional indonesia kompeten (GNIK) 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan 

question quide (panduan pertanyaan) dimana peneliti memberikan beberapa 

question quide terkait dengan 4 tema yaitu tentang sertifikasi kompetensi, 

lembaga sertifikasi kompetensi (LSP), tempat uji kompetensi (TUK) dan 

gerakan nasional indonesia kompeten (GNIK) melalui question quide yang 

diberikan kepada responden yang telah ditentukan sebelumnya. Setelah 

responden mengisi sejumlah pertanyaan berdasarkan question quide, 

peneliti melakukan pengecekkan kembali atas jawaban-jawaban yang 

diberikan oleh responden. Sekiranya ada pertanyaan yang belum terisi atau 

jawaban yang dianggap belum terlalu jelas oleh peneliti maka peneliti perlu 

melakukan konfirmasi kepada beberapa responden secara langsung 

(interview). Interview dilakukan oleh peneliti bermaksud untuk 

mengkonfirmasi apakah jawaban yang diberikan responden sudah sesuai 

dengan apa yang ditangkap oleh peneliti supaya jawaban dari responden 

lebih jelas. 
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3.6 Alat Analisis Data 

Dalam penelitian ini, alat analisis yang digunakan yaitu analisis 

deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono (2015) analisis deskriptif 

kuantitatif adalah analisis data yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan 

atau menggambarkan data yang terkumpul oleh peneliti namun tanpa 

maksud untuk menciptakan kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 

generalisasi. 

Setelah peneliti memperoleh data – data responden melalui hasil 

kuesioner dan wawancara, tahap selanjutnya peneliti melakukan kegiatan 

analisis data. Berikut merupakan langkah – langkah analisis data yang 

dilakukan peneliti: 

a. Membuat Tabulasi Data 

Tabulasi adalah proses menempatkan data dalam bentuk tabel dengan 

cara membuat tabel yang berisikan data sesuai dengan kebutuhan 

analisis. Tujuan dari tabulasi data ini adalah agar data bisa dengan 

mudah disusun, dijumlah, dan mempermudah penataan data untuk 

disajikan dan kemudianuntuk dianalisa. Data-data yang akan ditabulasi 

dalam penelitian ini yaitu data dari kuesioner dan juga wawancara. 

Tabulasi data dalam penelitian ini terdapat  di lampiran 2,3 dan 4. 

b. Identifikasi Data 

Identifikasi data merupakan kegiatan yang mencari, menemukan, 

mengumpulkan, serta meneliti data dan informasi. Pada penelitian ini, 

identifikasi data dilakukan terhadap 4 tema yaitu persepsi karyawan 

mengenai sertifikasi kompetensi, persepsi karyawan mengenai 

lembaga/LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi), dan persepsi karyawan 

mengenai TUK (Tempat Uji Kompetensi) dan persepsi karyawan 

mengenai GNIK (Gerakan Nasional Indonesia Kompeten). Identifikasi 

data akan disajikan dalam bentuk tabel. Tabel yang dimaksudkan 

adalah Tabel 4.5 persepsi pengetahuan tentang sertifikasi kompetensi, 

pengertian sertifikasi kompetensi dan sumber informasi, Tabel 4.6 
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persepsi tentang pentingnya sertifikasi kompetensi beserta alasan, Tabel 

4.7 Persepsi terkait saran untuk perusahaan terkait sertifikasi 

kompetensi beserta alasan sampai pada tabel 4.14 persepsi responden 

jika GNIK menjadi suatu keharusan bagi perusahaan atau individu. 

c. Kesimpulan 

Pada tahapan penarikan kesimpulan, peneliti membandingkan hasil data 

yang diperoleh dan yang sudah diidentifikasi. Pada penelitian ini, 

kesimpulan akan disajikan dalam bentuk deskripsi yang akan 

menjelaskan hasil dari data yang telah diidentifikasi. Untuk melakukan 

perhitungan dalam tabel persepsi, maka basis penghitungan data ada 

pada lampiran 3 sedangkan basis untuk memberi kesimpulan 

berdasarkan pada sintesa dari tabel 4.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


