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BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi Penelitian 

 

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian akan dilakukan, beserta jalan dan 

kotanya. Lokasi penelitian tersebut merupakan tempat penelitian yang diharapkan 

mampu memberikan informasi yang peneliti butuhkan dalam penelitian yang diangkat. 

Adapun lokasi lokasi penelitian adalah CV Tiga Serangkai. 

CV Tiga Serangkai adalah perusahaan yang bergerak di bidang General Supplier 

dan Kontraktor yang melayani perusahaan menengah dan perusahaan besar, baik swasta 

dan pemerintahan. Perusahaan ini menyediakan solusi bisnis yang inovatif kepada 

perusahaan yang menjadi mitra, yang mana selalu mengutamakan mutu serta 

kepercayaan demi kelangsungan bisnis yang harmonis dan berkelanjutan. CV Tiga 

Serangkai saat ini focus pada men-supply alat teknik baik mekanikal maupun eletrikal, 

ATK, Alat K3, Seragam Kerja, dan transportasi. CV Tiga Serangkai beralamat di Perum 

Melati Anugerah Block OI Nomor 09 Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur. 

 

3.2. Subyek Penelitian 

 

Subyek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka 

pembumbutan sebagai sasaran (Kamus Bahasa Indonesia, 1989: 862). Adapun subyek 

penelitian dalam tulisan ini, adalah seluruh karyawan CV Tiga Serangkai yang 

berjumlah 12 orang. Karyawan ini tersebar di 3 bagian, yaitu: bagian finansial, 

operasional, dan umum. 

 

3.3. Pengumpulan Data 

 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau riset lapangan, yakni melakukan 

pengamatan secara langsung terhadap objek di lapangan atau kegiatan masing-masing 
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bidang, oleh karena itu dalam penyusunan laporan magang ini digunakan beberapa 

teknik pengumpulan data, seperti: 

1. Studi Pustaka 

Studi Pustaka adalah kegiatan pencarian dan mempelajari data dengan menggunakan 

instrument dan referensi terpecaya, seperti; buku, surat kabar, majalah, dan 

dokumen-dokumen lainnya. Mempelajari berbagai laporan serta dokumen-dokumen 

yang ada, melalui literatur yang mampu menunjang dalam proses penyusunan 

laporan di perusahaan. 

2. Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan aktivitas 

pengamatan secara langsung terhadap objek yang menunjang penulisan laporan. 

Objek amatan tersebut adalah segala bentuk aktivitas yang terjadi di unit kerja pada 

perusahaan. 

3. Kuisioner  

Kuisioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang dijadikan responden 

untuk dijawabnya. Jawaban responden atas semua pertanyaan dalam kuesioner 

kemudian dicatat/direkam. Kuisioner ini berasal dari metode Nasa-TLX itu sendiri. 

Kuisioner yang digunakan ada 2, yaitu:1) pembobotan dan 2) pemberian rating. 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang berkaitan dengan 

permasalahan atas objek yang diteliti dengan teknik pencatatan ataupun pengkopian 

dokumen-dokumen terkait, yang berhubungan dengan keperluan penyusunan 

laporan. Dokumen-dokumen tersebut didapatkan secara resmi dengan menggunakan 

rangkaian prosedural milik perusahaan. Data yang digunakan untuk penilitian ini 

bersumber dari: 

 Data primer: data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yaitu; 

melalui kuisioner dengan karyawan. 

 Data sekunder: data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu; catatan, arsip, 

dan segala bentuk dokumen secara tertulis maupun digital. 
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3.4. Teknik Sampling 

 

Metode pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik sampling 

jenuh (total sampling). Sampling jenuh (total sampling) adalah teknik penentuan sampel 

bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel dikarenakan jumlah populasi 

relatif kecil dan penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang 

sangat kecil (Sugiyono, 2009). Total sampling digunakan pada penelitian ini karena 

penyebaran jumlah responden di populasi yang tidak merata dan cakupan wilayah yang 

tidak terlalu luas sehingga tidak menyulitkan peneliti untuk mengambil data dari semua 

sampel. Teknik ini juga digunakan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya bias, 

karena dengan teknik ini data diambil dari semua sampel yang memenuhi kriteria. 

 

3.5. Instrumen Penelitian 

 

Instrumen penelitian adalah alat – alat yang digunakan untuk pengumpulan data 

(Notoatmodjo, 2005). Dalam penelitian ini instrument yang digunakan berupa kuisioner 

atau angket. Kuesioner diberikan langsung kepada responden untuk diisi. Kuesioner 

dibagi menjadi tiga bagian yakni kuesioner (A) mengenai pembobotan dan kuesioner 

(B) mengenai pemberian rating. 

Kuisioner A ini responden diminta untuk memilih salah satu dari dua indikator 

yang dirasakan lebih dominan menimbulkan beban kerja mental terhadap pekerjaan 

tersebut. Kuesioner NASA-TLX yang diberikan berbentuk perbandingan berpasangan 

yang terdiri dari 15 perbandingan berpasangan. Dari kuesioner ini dihitung jumlah tally 

dari setiap indicator yang dirasakan paling berpengaruh. Jumlah tally ini kemudian akan 

menjadi bobot untuk tiap indicator beban mental. 
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Gambar 3.1 kuisioner A 

 

Sedangkan Kuisioner B, responden diminta memberi rating terhadap keenam 

indikator beban mental. Rating yang diberikan adalah subjektif tergantung pada beban 

mental yang dirasakan oleh responden tersebut. Rating yang diberikan adalah subjektif 

tergantung pada beban mental yang dirasakan oleh responden tersebut. 
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Gambar 3.2 Kuisioner B 

 

Kuesioner beban kerja mental telah banyak digunakan dan telah mengalami 

validitas serta uji reabilitas dengan uji Pearson (α = 0,781, r hitung = 0, 734, p = 0,00). 

Instrumen ini diadopsi dari Human Performance Research Goup, NASA Ames 

Research Center’ Moffett Field, California.  

Validasi dilakukan untuk menentukan 1) apakah keenam subskala NASA-TLX 

cukup memadai untuk merepresentasikan variasi dalam sumber beban kerja diantara 

tugas yang berbeda, 2) apakah bobot yang didapat dari subjek mengenai sumber beban 

kerja bernilai, 3) apakah prosedur pembobotan yang berhubungan dengan tugas 

memberikan nilai beban kerja global yang sensitif terhadap variasi beban kerja dalam 

dan diantara tugas.  
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3.6. Diagram Alur Penelitian 
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Gambar 3.3 Alur Penilitian 


