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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Objek dan Lokasi Penelitian 

 Objek penelitian ini adalah seluruh karyawan toko Prima Fresh Mart 

terdiri dari food advisor dan canvasser yang telah mengikuti training class yang 

tersebar di berbagai toko Prima Fresh Mart di kota Semarang.  

 

3.2. Populasi 

 Menurut Sekaran (2011) populasi (population) mengacu pada keseluruhan 

kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti investigasi. 

Penelitian ini menggunakan sampling jenuh, menurut Sugiyono (2015) sampling 

jenuh adalah Teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan 

sebagai sampel. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh food advisor dan 

canvasser yang bekerja di toko Prima Fresh Mart. Sementara sampel penelitian ini 

adalah Food Advisor dan Canvasser yang baru mengalami pelatihan selama 3 

bulan terakhir sejumlah 11 orang. 

 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

3.3.1. Jenis Dan Sumber Data 

 Jenis data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data 

primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber utamanya yaitu 

responden. Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan 
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pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik 

studi (Sekaran, 2011), Sedangkan data sekunder merupakan data internal 

organisasi.  

 

3.3.2. Teknik Pengumpulan Data 

 Terdapat 2 metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu : 

1. Kuesioner 

Menurut Sugiyono (2015) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, sedangkan 

menurut Sekaran (2011) kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang 

telah dirumuskan sebelumnya yang akan responden jawab. Kuesioner 

dapat diberikan secara pribadi, disuratkan kepada responden, atau 

disebarkan secara elektronik. Pada penelitian ini kuesioner diberikan 

secara langsung kepada responden yaitu food advisor dan canvasser di 

toko prima fresh mart yang ada di kota semarang.  

2. Wawancara  

Wawancara terbagi menjadi dua, wawancara terstruktur dan tidak 

terstruktur, dan dilakukan secara tatap muka, melalui telepon, atau online 

(Sekaran, 2011). Pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara tidak 

terstruktur dan dilakukan secara tatap muka. Menurut Sugiyono (2015) 

wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti 

tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara 
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sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Wawancara akan 

dilakukan kepada HR - Trainer di PT Primafood International cabang 

Semarang.  

 

3.4. Alat Analisis Data 

 Analisis deskriptif adalah teknik analisis berupa uraian yang dihasilkan 

dari pertanyaan kuesioner yang sudah dibagikan kepada responden.  Menurut 

Sugiyono (2015) statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang 

telat terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum atau generalisasi. Pada penelitian ini teknik analisis 

diuraikan dalam kalimat dari kuesioner, kemudian data yang telah didapatkan 

dirangkum, ditabulasi dan dijabarkan sesuai dengan tanggapan dari responden. 

Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif mengenai 

evaluasi pelatihan food advisor dan canvasser di PT Primafood International 

Cabang Semarang.  

Tabel 3.1 Tabel Kategori 

Persentase Kategori 

≤50% Belum terlaksana dengan baik 

> 50% Sudah terlaksana dengan baik 


