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BAB III  

METODE PENELITIAN  

 

3.1 Obyek dan Lokasi Penelitian 

3.1.1 Obyek Penelitian  

Obyek penelitian ini adalah karyawan di PT. Galva 

Galindra Multi Cipta Semarang. Dengan obyek yang diteliti 

sebanyak 36 responden yang merupakan karyawan PT Galva 

Galindra Multi Cipta Semarang.  

3.1.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi dari penelitian ini yaitu di PT GALVA GALINDRA 

MULTI CIPTA SEMARANG yang berada di jalan Kawi No.1a, 

Wonotingal, Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah 50252. 

3.2 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

3.2.1 Populasi 

Menurut (Siyoto & Sodik, 2015) populasi merupakan 

wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang 

mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan keitarik kesimpulannya. 

Menurut Arikunto (dalam Siyoto & Sodik, 2015) Populasi 

adalah keseluruhan objek penelitian. Apabila seseorang ingin 

meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, 

maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Dapat 

disimpulkan bahwa populasi adalah keseluruhan pengukuran 

obyek atau subyek dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang 

menjadi populasi adalah seluruh karyawan di PT Galva Galindra 

Multi Cipta Semarang yang berjumlah 37 orang. 
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3.2.2 Sampel 

Menurut Siyoto & Sodik (2015) sampel adalah sebagian 

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang 

diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili 

populasinya. Menurut Arikunto (dalam Siyoto & Sodik, 2015) 

sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Jika 

kita hanya akan meneliti sebagian dari populasi, maka penelitian 

tersebut disebut penelitian sampel. Dalam penelitian ini sampel 

yang diambil ialah karyawan PT Galva Galindra Multi Cipta 

Semarang yang berjumlah 36 orang. 

3.2.3 Teknik Sampling 

Teknik sampling dipilih berdasarkan pemilihan sampel 

dalam penelitian ini. Teknik Sampling yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Non probability sampling dengan metode 

Sampling Jenuh. Pada penelitian ini menggunakan teknik 

sampling jenuh karena suatu teknik penentuan sampel jika 

semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.  

Hal ini sering sekali dilakukan jika jumlah populasi 

relatif kecil atau sedikit, yaitu kurang dari 30 orang, atau 

penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan 

yang relatif kecil. Non probability sampling adalah teknik yang 

tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap 

unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. 
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini 

diperlukan dengan lengkap dan akurat. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini, diperoleh melalui dua sumber yaitu sumber 

data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini jenis datanya 

adalah data primer dengan sumber data yang didapatkan dari 

karyawan di PT Galva Galindra Multi Cipta Semarang. Jenis 

data pada penelitian ini ialah data berupa skor total dari hasil 

skala komitmen organisasional dan kuisoner upaya 

mempertahankan/meningkatkan komitmen orgnisasional. Dan 

data sekunder diperoleh dari skala komitmen organisasional 

menurut Allen dan Meyer. 

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung 

tanpa perantara atau tangan pertama dimana peneliti 

menyebarkan kuisioner kepada karyawan PT GALVA 

GALINDRA MULTI CIPTA SEMARANG. Data sekunder 

adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari 

berbagai sumber yang telah ada. Dimana peneliti merupakan 

tangan kedua, data sekunder pada penelitian ini didapat dari 

jurnal dan buku. 

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan 

menyebarkan kuisoner. Kuisoner merupakan salah satu jenis 

instrumen pengumpul data yang disampaikan kepada responden 

atau subjek penelitian melalui sejumlah pertanyaan atau 

pernyataan dengan beberapa pilihan jawaban. Kuesioner yang 

diberikan dalam penelitian ini terdiri dari identitas responden, 

skala komitmen organisasional, upaya perusahaan untuk 
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mempertahankan komitmen organisasional dan upaya karyawan 

untuk mempertahankan komitmen orgnisasional.  

Skala yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada 

skala model Likert. Skala likert adalah skala yang digunakan 

secara luas yang meminta responden menandai derajat 

persetujuan atau ketidak setujuan terhadap masing-masing dari 

serangkaian pernyataan mengenai objek stimulus dalam 

pengukurannya setiap item skala mempunyai bobot 1 sampai 

dengan bobot 5 skala likert. 

3.4. Alat Analisis Data 

3.4.1. Analisis Statistik Deskriptif  

Untuk menjawab rumasan masalah dalam peneliti ini 

melakukan analisis statistik deskriptif. Analisis statistik 

deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data 

yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 

generalisasi (Muhson, 2006).  

Dengan menggunakan sejumlah pertanyaan dan pernyataan 

yang akan menggunakan skala likert, yaitu skala yang 

digunakan untuk mengukur komitmen organisasional, upaya 

mempertahankan/meningkatkan komitmen organisasional pada 

PT. Galva Galindra Multi Cipta Semarang. Dalam skala likert 

dalam pengukurannya setiap item skala mempunyai bobot 1 

sampai dengan bobot 5 skala likert. 5 skala tersebut yaitu: 

a. Skor 1 untuk menyatakan Sangat Tidak Setuju (STS)  

b. Skor 2 untuk menyatakan Tidak Setuju (TS)  

c. Skor 3 untuk menyatakan Netral (N)  

d. Skor 4 untuk menyatakan Setuju (S)  
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e. Skor 5 untuk menyatakan Sangat Setuju (SS) 

Untuk dapat melakukan analisis deskriptif lihat (Tabel 3.1, 

Tabel 3.2, Tabel 3.3). Kategori rentang komitmen, upaya 

perusahaan untuk mempertahankan komitmen organisasional, 

upaya karyawan untuk mempertahankan komitmen organisasional. 

Dengan dasar kategori rentang tersebut maka peneliti dapat 

menentukan dasar indeks dapat dijadikan presepsi dalam analisis 

deskriptif, dengan rumus:  

 

RS = 
(𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟−𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙)

𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙
 

        =  
(5−1)

2
 

        = 2,00 

Tabel 3.1. 

Kategori Rentang Komitmen Organisasional 

Rentang Skala  Kategori  

1,00 – 3,00   

3,01 – 5,00  

Rendah  

Tinggi 

Tabel 3.2. 

Kategori Rentang Upaya Perusahaan Untuk Mempertahankan Komitmen 

Organisasional 

Rentang Skala  Kategori  

1,00 – 3,00   

3,01 – 5,00  

Rendah  

Tinggi 
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Tabel 3.3. 

Kategori Rentang Upaya Karyawan Untuk Mempertahankan Komitmen 

Organisasional 

Rentang Skala  Kategori  

1,00 – 3,00   

3,01 – 5,00  

Rendah  

Tinggi 

 

  


