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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Objek Penelitian 

Lokasi penelitian yang akan diteliti adalah PT Bank Rakyat Indonesia Kantor 

Cabang Brigjend Sudiarto yang beralamat di Jalan Brigjend Sudiarto Km 11, No 

99, Penggaron Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah. 

Sedangkan obyek penelitian yang akan diteliti adalah karyawan lintas generasi 

yang meliputi generasi Baby Boomers, Generation X dan Millenials Generation 

PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Brigjend Sudiarto. Alasan pemilihan 

obyek penelitian yaitu peneliti ingin mengetahui tipe employee engagement 

karyawan lintas generasi PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Brigjend 

Sudiarto dan upaya yang dilakukan perusahaan serta upaya yang dilakukan oleh 

karyawan lintas generasi untuk meningkatkan atau mempertahankan employee 

engagement. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari subyek yang akan diteliti dan memiliki 

karakteristik tertentu (Sugiyono, 2016:80). Dalam penelitian ini yang menjadi 

Populasi adalah karyawan lintas generasi yang meliputi generasi Baby Bommers, 

Generation X, Millenials Generation dan Kepala Cabang PT Bank Rakyat 

Indonesia Kantor Cabang Brigjend Sudiarto sejumlah 61 orang. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang memiliki karakteristik tertentu 

kemudian dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016:81). Sampel 

diambil berdasarkan random sampling (probability sampling), dengan teknik 
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simple random sampling. Karena populasi sudah diketahui jumlahnya, maka 

untuk menentukan jumlah sampel yang akan diteliti menggunkan rumus : 

  
 

          
  

Keterangan: 

N = Ukuran populasi 

N = Ukuran Sampel 

moe = margin of error, yaitu persen kelonggaran ketidaktelitian karena 

kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir sebesar 5% 

  
  

            
 

  
  

      
 

  
  

      
 

           

Jadi jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 53 karyawan PT. Bank Rakyat 

Indonesia Kantor Cabang Brigjend Sudiarto. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

a) Jenis Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah sumber data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti 

(Sugiyono, 2016:225). Dalam penelitian ini data diperoleh langsung dengan 

membagi kuesioner atau daftar pertanyaan kepada karyawan lintas generasi serta 

wawancara dengan Kepala Cabang dan karyawan lintas generasi. 
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b) Teknik Pengumpulan Data 

Terdapat 2 teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Kuesioner 

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara memberi sejumlah 

pertanyaan yang bersifat tertulis untuk dijawab oleh responden (Sugiyono, 

2016:142). Dalam penelitian ini akan dibagikan kuesioner berisi pertanyaan 

tertulis kepada karyawan lintas generasi PT Bank Rakyat Indonesia Kantor 

Cabang Brigjend Sudiarto. Hasil jawaban dari kuesioner yang telah dibagikan 

kepada karyawan lintas generasi dapat dijadikan sumber Data Primer karena 

diperoleh jawaban secara langsung dari responden. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui tanya jawab (Sugiyono, 2016:137). Wawancara akan dilakukan kepada 

Kepala Cabang dan karyawan lintas generasi PT Bank Rakyat Indonesia Kantor 

Cabang Brigjend Sudiarto. Hasil dari wawancara secara langsung dengan Kepala 

Cabang dan karyawan lintas generasi dapat dijadikan sumber Data Primer karena 

data diperoleh secara langsung dari hasil wawancara. 
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3.4 Alat Analisis Data 

Statistik deskriptif merupakan alat analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini. Menurut Sugiyono (2016:147) statistik deskriptif adalah alat untuk 

menganalisis data yang telah terkumpul dengan cara mendeskripsikan data.  

1. Menganalisa data responden/karyawan lintas generasi yang terkait dengan 

tipe/kategori employee engagement karyawan lintas generasi  

Cara menghitung rentang skala : 

                                     
                              

               
 

   

 
       

Rentang Skala Skor Menurut Interval Analisis Deskriptif 

Skor Tipe/Kategori Employee Engagement 

1,00 – 2,33 Actively Disengaged 

2,34 – 3,67 Not Engaged 

3,68 – 5,00 Engaged 

 

2. Menganalisa data responden/karyawan lintas generasi yang terkait dengan 

upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan employee engagement. 

Cara menghitung rentang skala : 

           

                           
                              

               
 

   

 
    

Rentang Skala Skor Menurut Interval Analisis Deskriptif 

Skor Kategori Upaya 

1,00 – 2,99 Rendah 

3,00 – 5,00 Tinggi 
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3. Menganalisa data responden/ Pimpinan Cabang yang terkait dengan upaya 

untuk mempertahankan/meningkatkan employee engagement pada karyawan 

lintas generasi. 

Cara menghitung rentang skala : 

                                     
                              

               
 

   

 
    

Rentang Skala Skor Menurut Interval Analisis Deskriptif 

Skor Kategori Upaya 

1,00 – 20,00 Rendah 

20,00 – 45,00 Tinggi 
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