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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Obyek dan Lokasi Penelitian 

Menurut Sugiyono (2015), obyek penelitian adalah sasaran ilmiah 

dimana untuk mendapatkan suatu data dengan tujuan dan juga kegunaan 

tertentu tentang sesuatu hal yang objektif, valid, dan juga reliable serta tentang 

suatu hal atau variabel tertentu.  Obyek dalam penelitian ini adalah karyawan 

PT. Marimas Putera Kencana, yang berada di Kawasan Industri Candi Gatot 

Subroto Semarang, Jawa Tengah. 

3.2. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

3.2.1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2015), populasi adalah suatu wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas 

dan juga karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian dapat ditarik kesimpulannya. Populasi dalam 

penelitian ini adalah karyawan yang merupakan staf di PT. Marimas 

Putera Kencana Semarang dengan jumlah staf 71 orang karyawan. 

3.2.2. Sampel 

Menurut Sugiyono (2015), sampel merupakan bagian dari 

jumlah dan juga karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila 

populasi dalam jumlah besar, dan peneliti tidak akan mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi tersebut, misalnya karena 

keterbatasan dana, tenaga, waktu, maka peneliti dapat menggunakan 

sampel yang diambil dari populasi. Teknik yang digunakan dalam 

pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik 

purposive sampling.  
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Adapun kriteria karyawan (purposive sampling) yang dijadikan 

sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

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

b) Karyawan dengan profesi yang membutuhkan sertifikasi 

kompetensi. 

c) Karyawan yang bersedia untuk dijadikan responden. 

Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah karyawan yang 

merupakan staf di PT. Marimas Putera Kencana Semarang. 

Berdasarkan kriteria purposive sampling maka jumlah sampel yang 

didapat sebanyak 30 responden. 

 

Tabel 3.1 Jumlah Responden di PT. Marimas Putera Kencana 

Semarang 

Departemen/Profesi Jumlah 

Accounting 2 

IT 7 

Research and Development (R&D) 1 

HRD 2 

Product and Packaging Development (PDD) 4 

Audit 5 

Teknik 6 

Unit Pengolahan 2 3 

Total 30 

Sumber: PT. Marimas Putera Kencana Semarang, 2018 
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3.3. Metode Pengumpulan Data 

3.3.1. Jenis dan Sumber Data 

Menurut Sugiyono (2015), data dapat diartikan sebagai 

kumpulan berupa angka, fakta, fenomena atau keadaan yang 

merupakan hasil pengamatan, dan juga pengukuran atau pemecahan 

terhadap karakteristik atau sifat dari objek yang dapat berfungsi untuk 

membedakan objek yang satu dengan objek lainnya pada sifat yang 

sama. Data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data primer. 

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan 

data kepada pengumpul data. Data yang didapatkan secara langsung 

dari sumber utama seperti responden atau subjek penelitian melalui 

kuisioner, wawancara, survei, dokumentasi, dan focus group 

discussion, Sugiyono (2015). Dalam penelitian ini data yang dimaksud 

adalah data yang di peroleh dari karyawan PT. Marimas Putera Kencana 

Semarang melalui kuesioner dan wawancara. 

3.3.2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. 

Dalam penelitian kuantitatif ini hanya mengolah dan mendeskripsikan 

data agar lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Menurut Sugiyono 

(2015), penelitian deskriptif kuantitatif merupakan penelitian yang 

dilakukan untuk menganalisis suatu data dengan cara melakukan 

pendeskripsian atau menggambarkan suatu data yang telah 

dikumpulkan dengan sebagaimana adanya data tersebut tanpa 

bermaksud untuk membuat kesimpulan yang umum ataupun 

generalisasi. 

3.3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2015), teknik pengumpulan data penelitian 

dapat dilakukan dengan cara interview (wawancara), serta kuesioner 

(angket), dan juga gabungan keduanya. Teknik pengumpulan data 
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penelitian ini menggunakan metode wawancara dan kuesioner dengan 

cara mendatangi langsung PT. Marimas Putera Kencana Semarang dan 

membagikan kuesioner secara langsung kepada HRD untuk dibagikan 

kepada karyawan. Adapun penjelasan lebih lanjut dari masing-masing 

teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

a) Interview (Wawancara) 

Pada sebuah penelitian, wawancara sering digunakan sebagai 

teknik di dalam pengumpulan sebuah data, jika peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk dapat menemukan sumber 

permasalahan yang harus diteliti, dan juga jika peneliti ingin lebih 

mengetahui lebih dalam hal-hal yang ada pada responden serta 

dalam wawancara jumlah respondennya lebih  sedikit atau kecil. 

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan terhadap 6 (enam) 

informan di PT. Marimas Putera Kencana dengan profesi sebagai 

HRD (2 informan), Unit Pengolahan 2 (1 informan), accounting (1 

informan), Product and Packaging Development (2 informan). 

b) Kuesioner (Angket) 

Kuesioner merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data 

penelitian yang dilakukan dengan cara memberikan beberapa 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden terkait hal 

yang ingin peneliti teliti dan kemudian untuk dijawab responden 

sesuai dengan apa yang diketahui atau dialami oleh responden. 

Dalam penelitian ini, kuesioner dibagikan kepada 30 responden di 

PT. Marimas Putera Kencana dengan profesi sebagai accounting (2 

responden), IT (7 responden), Research and Development (1 

responden), HRD (2 responden), Product and Packaging 

Development (4 responden), audit (5 responden), teknik (6 

responden), dan unit pengolahan 2 (3 responden). 
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3.4. Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2015), analisis data merupakan suatu proses 

mencari dan juga menyusun secara sistematis data penelitian yang 

diperoleh dari hasil wawancara, dan juga kuesioner dengan cara 

melakukan pengorganisasian data ke dalam kategori. Analisa data 

disini merupakan salah satu langkah yang paling sangat berpengaruh 

dan juga menentukan hasil dari suatu penelitian, karena analisa data 

penelitian berfungsi untuk menyimpulkan hasil dari penelitian yang kita 

teliti.  

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan pada awal 

penelitian yaitu metode deskriptif kualitatif, seiring dengan 

dilakukannya pengumpulan data oleh peneliti yang berupa wawancara 

dan juga kuesioner terhadap responden dan juga informan yang sudah 

dipilih sesuai dengan kriteria dalam purposive sampling, peneliti 

mengalami beberapa kendala dalam pengumpulan data-data penelitian 

sehingga tidak memungkinkan bagi peneliti untuk terus menggunakan 

metode deskriptif kualitatif. Beberapa kendala tersebut yaitu kesibukan 

yang padat oleh manajer HRD, oleh karena kuesioner untuk penelitian 

diberikan kepada manajer HRD untuk kemudian diberikan kepada 

karyawan, maka ada sedikit kendala karena manajer yang bersangkutan 

memerlukan waktu untuk dapat mengumpulkan kembali data-data 

kuesioner yang telah diberikan. 

Selain itu juga kendala yang dihadapi yaitu kurangnya data-data 

yang diperoleh dari responden dikarenakan kesibukan yang padat oleh 

responden dan pada saat pengembalian kuesioner peneliti tidak 

menerima secara utuh jumlah kuesioner yang telah disebarkan sehingga 

peneliti perlu melakukan pengumpulan data kembali terhadap 

responden untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Kemudian 

juga adanya kendala waktu oleh responden untuk melakukan 

wawancara dengan peneliti, untuk informan yang peneliti pilih 
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merupakan informan yang juga responden yang telah mengisi kuesioner 

namun tidak terlalu lengkap dalam pengisian data-data kuesioner, 

jumlah informan tersebut sebanyak 6 informan yang berasal dari profesi 

HRD, Unit Pengolahan 2, accounting, dan Product and Packaging 

Development. Dalam proses melakukan wawancara tidak semua 

informan dapat ditemui sehingga hanya beberapa informan saja yang 

dapat diwawancarai dan sisanya melalui via email, sehingga hasil data-

data yang didapat juga tidak bisa secara mendalam. 

Berdasarkan kendala-kendala di atas yang peneliti alami, maka 

peneliti memutuskan untuk mengganti metode penelitian yang semula 

merupakan metode deskriptif kualitatif diganti menjadi metode 

deskriptif kuantitatif karena peneliti tidak bisa mendapatkan hasil data-

data kuesioner dan juga wawancara secara mendalam. Menurut 

Sugiyono (2015), metode diskriptif kuantitatif merupakan penelitian 

yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik 

pada hanya satu variabel atau  lebih tanpa membuat suatu perbandingan 

atau menghubungkan dengan variabel lainnya. Pada penelitian 

deskriptif kuantitatif, peneliti dituntut untuk dapat menggali data-data 

berdasarkan apa yang diucapkan, dirasakan dan dilakukan oleh sumber 

data. Pada penelitian kuantitatif ini bukan tentang apa yang dipikirkan 

oleh peneliti tetapi berdasarkan sebagaimana adanya yang terjadi di 

lapangan, yang dialami, dirasakan dan dipikirkan oleh sumber data. 

Pada penelitian ini, analisis data dilakukan melalui beberapa 

tahap sebagai berikut ini: 

a. Tabulasi Data 

Tabulasi merupakan salah satu proses penempatan data penelitian 

ke dalam bentuk tabel dengan cara membuat tabel yang berisikan 

dengan data penelitian yang sesuai dengan kebutuhan analisis. 

Tujuan dari tabulasi data ini adalah agar data bisa dengan mudah 

disusun, dijumlah, dan mempermudah penataan data untuk 
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disajikan dan kemudianuntuk dianalisa. Data-data yang akan 

ditabulasi dalam penelitian ini yaitu data dari kuesioner dan juga 

wawancara. 

 

b. Identifikasi Data 

Identifikasi data merupakan kegiatan yang dilakukan mulai dari 

mencari data, menemukan data, mengumpulkan data, dan juga 

meneliti data dan informasi. Pada penelitian ini, identifikasi data 

dilakukan terhadap 4 variabel yaitu variabel persepsi karyawan 

mengenai sertifikasi kompetensi, persepsi karyawan mengenai 

lembaga/LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi), persepsi karyawan 

mengenai TUK (Tempat Uji Kompetensi), dan persepsi karyawan 

mengenai GNIK (Gerakan Nasional Indonesia Kompeten). 

Identifikasi data akan disajikan dalam bentuk tabel. 

 

c. Kesimpulan 

Pada tahapan penarikan kesimpulan, peneliti membandingkan hasil 

data yang diperoleh dan yang sudah di identifikasi. Pada penelitian 

ini, kesimpulan akan disajikan ke dalam bentuk deskripsi yang 

akan menjelaskan hasil dari data yang telah diidentifikasi. 
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