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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Obyek dan Lokasi Penelitian 

Obyek pada penelitian ini adalah perusahaan Hotel Grasia yang berkantor 

di jalan Letjend S. Parman No 29 Semarang. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian adalah suatu wilayah generalisasi yang terdiri dari 

obyek atau subyek yang memiliki kualitas serta karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono, 2013). Populasi penelitian ini adalah seluruh karyawan dari Hotel 

Grasia Semarang dengan jumlah 86 orang. Sampel merupakan suatu bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2013). Teknik 

pengambilan sampel penelitian ini menggunakan metode sensus atau sampling 

jenuh yaitu teknik penentuan sampel penelitian dengan menggunakan semua 

anggota populasi sebagai sampel (Sugiyono, 2013). Sampel penelitian ini adalah 

86 orang karyawan Hotel Grasia Semarang.  

 

3.3 Jenis dan Sumber Data  

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data 

primer adalah data yang didapatkan secara lansgung dari orang pertama 
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(Sugiyono, 2013). Sumber datanya berasal dari responden penelitian yaitu 86 

orang karyawan Hotel Grasia Semarang. 

 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner 

kepada 86 orang karyawan Hotel Grasia Semarang. Kuesioner dilakukan dengan 

pemberian skor skala Likert dengan lima kategori yaitu: 

a. Skor 5 diberikan untuk jawaban sangat setuju 

b. Skor 4 diberikan untuk jawaban setuju 

c. Skor 3 diberikan untuk jawaban netral 

d. Skor 2 diberikan untuk jawaban tidak setuju 

e. Skor 1 diberilkan untuk jawaban sangat tidak setuju 

 

3.5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang akan digunakan adalah metode analisis deskriptif 

kualitatif. Langkah-langkah analisis datanya adalah sebagai berikut : 

1. Rekapitulasi hasil jawaban dari sebaran kuesioner kepada 86 orang 

karyawan Hotel Grasia Semarang. 

2. Melakukan scoring dan coding dari jawaban kuesioner kepada 86 orang 

karyawan Hotel Grasia Semarang dengan skala Likert yaitu dengan 

memberikan skor sebagai berikut : 

a. Skor 5 diberikan untuk jawaban sangat setuju 

b. Skor 4 diberikan untuk jawaban setuju 
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c. Skor 3 diberikan untuk jawaban netral 

d. Skor 2 diberikan untuk jawaban tidak setuju 

e. Skor 1 diberilkan untuk jawaban sangat tidak setuju 

3. Melakukan analisis terhadap pengukuran indikator dari variabel aspek 

ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan dengan pembagian kategori 

sebagai berikut: 

Jumlah kelas = k = 2 

Nilai Indeks Skor Maksimal = Skor 5  

Nilai Indeks Skor Minimal = Skor 1  

interval = 
𝑀𝑎𝑥−𝑀𝑖𝑛

𝑘
 

= 
5−1

2
 =  2 

Bobot nilai indeks: 

a. 1,00 – 3,00 : Rendah 

b. 3,01 – 5  : Tinggi 

Tabel 3.1 

Kategori Jawaban Responden 

Bobot Aspek Ekonomi Aspek Sosial Aspek Lingkungan 

1,00-3,00 Baik Baik Baik 

3,01-5,00 Tidak baik Tidak baik Tidak baik 

 

4. Membuat kesimpulan jawaban yang menentukan bagaimana pelaksanaan 

CSR di Hotel Grasia dari hasil analisis kuesioner tersebut didasarkan dari 

skoring.
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