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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Lotte Mart yang beralamat di Jl. Soekarno

Hatta No. 50 Kel. Labuh BaruTimur, Kec. Payung Sekaki.

1.2 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Data Primer, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari

sumber asli. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk

menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh

dengan cara menyebarkan kuesioner kepada karyawan PT. Lotte Mart.

b. Data Sekunder, yaitu data yang telah jadi dan tersedia pada perusahaan seperti

data mengenai sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi dan aktivitas

perusahaan.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh karyawan Outsourcing pada PT. Lotte

Mart Pekanbaru yakni berjumlah 49 orang karyawan. Sedangkan metode penarikan

sampel yang digunakan adalah metode sampling jenuh, dimana jumlah populasi yang
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ada dapat dijadikan sebagai jumlah keseluruhan sampel (Sugiyono : 2009 ), sehingga

jumlah ditentukan sebanyak 49 orang.

3.4   Metode Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai

berikut :

a. Wawancara (Interview)

Yaitu suatu pengumpulan data dengan menanyakan langsung kepada

pimpinanan dan karyawan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan pertanyaan

objek penelitian.

b. Daftar Pertanyaan (Quesioner)

yaitu metode pengumpulan data dengan jalan membuat daftar pertanyaan

yang kemudian diajukan kepada pimpinan dan karyawan yang ditemui guna

melengkapi data dan informasi yang diperoleh untuk tercapainya tujuan

penelitian ini.

3.5 Analisa Data

Setelah data yang  di perlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka

data tersebut akan dikelompokkan kemudian data dianalisa secara deskriptif kualitatif

yang diproses menggunakan persentase dan scoring. Data yang bersifat kualitatif

akan digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut
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kategori untuk memperoleh sebuah kesimpulan. Teknik ini menurut Suharsimi

Arikunto (2002) sering disebut dengan teknik Deskriptif kualitatif dengan Persentase.

Dengan Rumus  : P =   F    X 100

N

Keterangan :

P : Persentase

F : Frekuensi

N : Jumlah


