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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Obyek dan Lokasi penelitian 

Obyek penelitian ini yaitu karyawan security outsourcing PT Shelter 

Nusantara Semarang di Kampus Unika Soegijapranata Semarang berlokasi di 

Jl. Pawiyatan Luhur IV No.1, Bendan Dhuwur, Tinjomoyo, Kota Semarang, 

Jawa Tengah. 

3.2. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang dihuni dengan kuantitas dan 

karakteristik tertentu yang dimiliki oleh obyek atau subyek yang dikumpulkan 

dan memberi informasi kepada peneliti yang sesuai dalam tujuan penelitian 

ini. (Sugiyono,2008:115) dalam artikel jurnal Jimmy kurniawan Susanto. 

Populasi dalam penelitian ini adalah 23 karyawan security outsourcing Unika 

Soegijapranata Semarang. Sampel adalah bagian dari total keseluruhan dan 

karakteristik oleh populasi tersebut (Sugiyono,2008:115) dalam artikel jurnal 

Jimmy kurniawan Susanto. Jumlah populasi relatif kecil, maka semua 

populasi dijadikan responden penelitian atau penelitian sensus. 

3.3. Sumber Dan Jenis Data 

Data diambil langsung melalui sumber asli (data primer) yaitu melalui 

wawancara dan kuesioner. Data primer ini secara khusus dikumpulkan untuk 

menjawab dan berhubungan dengan masalah penelitian ini. Data dalam 

penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan Indikator kepuasan kerja. 

Data ini diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap karyawan 

outsourcing security PT Shelter Nusantara Semarang di Unika Soegijapranata 

Semarang.  

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara pengumpulan data yang 

digunakkan peneliti dengan menggunakan kuesioner dan wawancara. 
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3.5. Analisis data 

Alat analisis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu menganalisa 

hasil data yang berupa keterangan dan penjelasan dari kuesioner yang sudah 

diperoleh dengan cara mengelompokan terlebih dahulu hasilnya yang dapat 

dipergunakan sebagai acuan dalam menganalisa sesuai dengan teori dan 

permasalahan yang ada.  

Selanjutnya hasil dari analisa tersebut dapat digunakan sebagai dasar pemberian 

saran jika diperlukan. 

Berikut rumus untuk menentukan Rentang Skala : 

   RS =  

    =  

   RS = 2 

Keterangan : 

m = Jumlah alternatif jawaban tiap sampel 

Dengan demikian membuat rentangannya dengan menambahkan skor terendah 

dan nilai RS menjadi :  

      Tabel 3.1 

      Rentang Skala 

Rentang Skala Keterangan 

1,00-2,00 Kepuasan kerja karyawan rendah 

2,01-3,00 Kepuasan kerja karyawan tinggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


