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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Melihat tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui adakah pengaruh 

komunikasi verbal pimpinan terhadap kekompakkan karyawan dalam bekerja 

maka peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. 

Pendekatan penelitian kuantitatif dalam buku Machmud (2016:46) adalah metode 

penelitian yang menekankan pada fenomena-fenomena yang obyektif, digunakan 

untuk meneliti pada populasi atau sampel-sampel tertentu dan definisi lain 

menyebutkan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut 

penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data 

tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Menurut Machmud (2016:47) penelitian 

kuantitatif sangat ketat menerapkan prinsip-prinsip objektivitas dan objektivitas 

itu diperoleh antara lain melalui penggunaan instrumen yang telah diuji validitas 

dan reliabilitasnya. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara 

random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data 

bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan.  

Peneliti menggunakan jenis penelitian assosiatif korelasional (eksplanatif) karena 

peneliti berusaha mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel lain 

dengan hubungan yang digunakan adalah hubungan kausal yang bersifat sebab- 

akibat dimana variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen. 
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Menurut Sukardi (2003) dalam buku Machmud (2016:137) adanya hubungan dan 

tingkat variabel yang penting karena dengan mengetahui tingkat hubungan yang 

ada, peneliti akan dapat mengembangkannya sesuai dengan tujuan penelitian. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian survey dimana 

informasi tentang populasi yang besar dengan menggunakan sampel yang relatif 

kecil, pada umumnya survey menggunakan angket dan kuisioner sebagai alat 

pengumpulan datanya dalam Machmud (2016:139). 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian    

Lokasi penelitian dilakukan di PT. Kusuma Agrowisata Grup yang terletak 

di jalan Abdul Gani Atas PO BOX 36, Batu Jawa Timur Indonesia. Alasan 

peneliti memilih tempat PT. Kusuma Agrowisata Grup sebagai tempat penelitian 

karena tempat ini merupakan tempat wisata agro yang sering dikunjungi 

wisatawan dan tempat wisata ini memiliki komunikasi yang baik antara pimpinan 

terhadap kekompakkan karyawan dalam bekerja melihat dari sejarahnya Ir. Edy 

Antoro dalam Hudijono (2014:226) sebagai seorang wirausahawan yang merintis 

usaha di bidang budidaya apel yang dijadikan wisata agro dengan konsep memetik 

sendiri untuk para wisatawan hingga berkembang dan menambah kawasan petik 

stroberi. Waktu yang digunakan untuk pelaksanaan penelitian langsung ke 

lapangan mulai 28 April sampai 25 Juli 2017. 
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3.3  Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya dalam buku Sugiyono (2015:80). 

Populasi ini dikelompokkan ke dalam kelompok atau kategori yang disebut strata. 

Strata ini bisa berupa usia, kota, jenis kelamin, agama, tingkat penghasilan dalam 

buku Kriyantono (2006:151). Peneliti menggunakan pimpinan dan karyawan yang 

ada di setiap departemen divisi agrowisata PT. Kusuma Satria Agrobio Tani 

Perkasa Kota Batu dengan total 226 karyawan sebagai populasi.  

Adapun penjelasan populasi dalam penelitian karyawan di setiap 

departemen divisi agrowisata ini ada 10 departemen yaitu : 

a. Departemen Budidaya Tanaman Tahunan (BTT)                            = 63 orang   

b. Departemen Budidaya Tanaman Semusim (BTS)                           = 32 orang 

c. Departemen Food & Beverage (FB)                                                = 24 orang   

d. Departemen Adventure dan  Waterpark                                           = 18 orang   

e. Departemen Produksi Pangan dan Pertanian               =   7 orang   

f. Departemen Diklat    = 12 orang  

g. Departemen Marketing    = 16 orang   

h. Departemen Accounting                                                                    = 22 orang   

i. Departemen Personalia                                                                     = 25 orang  

j. Departemen Trading                                                                        =   7 orang    

                                                                                              = 226 orang        
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3.3.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut dalam buku Sugiyono (2015:81). Ukuran sampel yakni unit 

analisis yang hendak diteliti, yaitu hasil dari pengurangan populasi melalui cara-

cara tertentu itu, hasil dari pengurangan tersebut disebut sampel dalam buku 

Hamidi (2010:129). Sampel yang digunakan ini bertujuan untuk membuat sifat 

homogen dari populasi yang heterogen artinya suatu populasi yang dianggap 

heterogen dikelompokkan ke dalam subpopulasi berdasarkan karakteristik tertentu 

sehingga setiap kelompok (strata) mempunyai anggota sampel yang relatif 

homogen dalam buku Kriyantono (2006:151). Penelitian ini dengan jumlah 

populasi 226 orang maka jumlah sampel yang akan ditentukan oleh peneliti 

dengan menggunakan rumus Taro Yamane untuk penarikan sampel yaitu : 

    
 

     
 

        

   
   

             
    

   

             
    

   

      
  

    
   

    
                                       

           Keterangan :  n  = ukuran sampel  

                           N = ukuran populasi  

                                       d  = nilai presisi yang diketahui (yang ditentukan peneliti 10%) 

1  = angka konstan 

3.3.2.1 Teknik Sampling  

Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel dalam buku Sugiyono 

(2015:81). Teknik sampling ini pada dasarnya dibagi menjadi dua yaitu 
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probability sampling dan Nonprobability sampling. Probability sampling adalah 

teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap usur 

(anggota), teknik ini meliputi simple random sampling, proportionate stratified 

random sampling, disproportionate stratified random, sampling area (cluster) 

dalam buku Sugiyono (2015:82). Nonprobability samping adalah teknik 

pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi 

setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel, teknik sampel 

ini meliputi sampling sistematis, kuota, aksidental, purposive, jenuh, snowball 

dalam buku Sugiyono (2015:84).    

Peneliti disini menggunakan teknik probability sampling dengan jenis teknik 

proportionate stratified random sampling, teknik ini digunakan untuk populasi 

bersifat heterogen dan berstrata, karena teknik ini merupakan sebuah prosedur 

yang biasa digunakan untuk mensurvei segmen atau strata yang berbeda dari suatu 

populasi dalam buku Kriyantono (2006:151). Penelitian ini dengan jumlah 

populasi 226 karyawan dari setiap departemen dalam divisi agrowisata diambil 

secara proporsional untuk memperoleh perimbangan jumlah sampel pada masing-

masing kategori yang dilakukan dengan rumus dalam buku Winarsunu (2009:13). 

JSB = JST/JPTXJPB 

Keterangan : 

JSB = Jumlah Sampel Bagian 

JST= Jumlah Sampel Total 

JPB= Jumlah Populasi Bagian 

JPT= Jumlah Populasi Total 
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Penelitian ini dengan jumlah populasi dari setiap departemen dalam divisi 

agrowisata diambil secara proporsional dengan masing-masing kategori yaitu : 

a. Departemen Budidaya Tanaman Tahunan (BTT)            63x69/226 =19 orang 

b. Departemen Budidaya Tanaman Semusim (BTS)            32x69/226 = 10 orang  

c. Departemen Food & Beverage (FB)                                 24x69/226 =  7 orang 

d. Departemen Adventure dan Waterpark                            18x69/226  =  5 orang 

e. Departemen Produksi Pangan dan Pertanian                      7x69/226  =  2 orang 

f. Departemen Diklat                                                            12x69/226  =  4 orang  

g. Departemen Marketing                                                     16x69/226  =  5 orang   

h. Departemen Accounting                                                    22x69/226 =  7 orang   

i. Departemen Personalia                                                      25x69/226 =  8 orang  

j. Departemen Trading                                                           7x69/226  =  2 orang    

                                                                                              =   69 orang 

 

Hasil dari jumlah sampel diatas merupakan hasil dari pembulatan di setiap 

departemen divisi agrowisata PT. Kusuma Satria Agrobio Tani Perkasa Kota 

Batu. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam Hamidi (2010:140) adalah cara peneliti 

untuk memperoleh atau mengumpulkan data. Data bisa diperoleh melalui teknik 

angket atau kuisoner dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

peneliti untuk penelitian adalah :  
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3.4.1 Angket  

Teknik pengumpulan data melalui serangkaian atau daftar pertanyaan yang 

disusun oleh peneliti secara sistematis, kemudian diberikan dan diisi oleh 

pimpinan dan karyawan di setiap departemen divisi agrowisata di. Setelah diisi, 

angket dikembalikan kepada peneliti.   

3.4.2 Dokumentasi 

Peneliti mengumpulkan data yang diperoleh dari catatan atau data yang 

telah tersedia dan dianggap penting oleh divisi agrowisata PT. Kusuma Satria 

Agrobio Tani Perkasa Kota Batu atau yang telah dibuat oleh pihak lain yang 

merupakan data pendukung yang berkaitan dengan PT. Kusuma Satria Agrobio 

Tani Perkasa Kota Batu. 

 3.4.3 Wawancara 

           Peneliti melakukan wawancara dengan personalia divisi agrowisata PT. 

Kusuma Satria Agrobio Tani Perkasa Kota Batu. untuk mendapatkan data 

mengenai profil dan struktur organisasi perusahaan.  

3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data menurut Sugiyono (2015:147) merupakan kegiatan setelah 

data dari seluruh responden atau sumber data lain yang terkumpul. Kegiatan 

dalam analisis data ini adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan 

jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, 

menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk 

menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis 

yang telah diajukan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data : 
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3.5.1 Uji F (Simultan) 

          Uji F menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam 

model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat dalam 

Kuncoro (2009:239). Dalam analisis regresi sederhana digunakan untuk 

mengetahui apakah variabel komunikasi verbal pimpinan berpengaruh terhadap 

kekompakkan karyawan dalam bekerja, maka dianalisis dengan regresi. Pengujian 

ini dilakukan dengan membandingkan antara         dan       . Pengujian 

menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dengan kriteria pengujian sebagai berikut :  

a. Jika        <       , maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

b. Jika        >        , maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

3.5.2 Uji t (Parsial) 

Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara 

individual dalam menerangkan variasi variabel terikat dalam Kuncoro (2009:238). 

Pengujian pada penelitian ini digunakan uji satu pihak kanan dengan tingkat 

kepercayaan sebesar 0,05. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan antara 

        dan        sebagai berikut : 

a. Jika        <       , maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

b. Jika        >        , maka Ho ditolak dan Ha diterima. 
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3.5.3 Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi adalah bagian dari keragaman total variabel terikat 

Y (variabel yang dipengaruhi atau dependent) yang dapat diterangkan atau 

diperhitungkan oleh keragaman variabel bebas X (variabel yang mempengaruhi 

atau independent) dalam Suharyadi dan Purwanto (2013: 162). Jadi koefisien 

determinasi adalah kemampuan variabel X (variabel independent) mempengaruhi 

variabel Y (variabel terikat). Semakin besar koefisien determinasi menunjukkan 

semakin baik kemampuan X menerangkan Y .  disebut koefisien determinasi 

nilai untuk mengukur besarnya kontribusi X terhadap variasi (naik turunnya) Y. 

Variasi Y lainnya (sisanya) disebabkan oleh faktor lain yang juga mempengaruhi 

Y dan sudah termasuk dalam kesalahan pengganggu (disturbance error) dalam 

Supranto (1988: 249). 

3.5.4 Analisis Regresi Sederhana 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data adalah kegiatan setelah data dari 

seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data 

adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, 

mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data 

tiap variabel yang akan diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan 

masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan 

dalam buku Sugiyono (2015:147). 

      Analisis dapat dianjurkan dengan menghitung persamaan regresinya. 

Persamaan regresi dapat digunakan untuk melakukan prediksi seberapa tinggi 
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nilai variabel dependen bila nilai variabel independen dimanipulasi (berubah-

ubah) dalam Sugiyono (2015:188). Metode analisis data yang digunakan peneliti 

untuk penelitian ini adalah analisa kuantitatif melalui analisis regresi linier 

sederhana. Secara umum persamaan regresi sederhana terdapat data dari dua 

variabel riset yang sudah diketahui yang mana variabel bebas X dan yang mana 

variabel terikat (Y) lainnya dapat dihitung atau diprediksi berdasarkan suatu nilai 

(X) tertentu dalam Kriyantono (2006:180) dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Y = a + bX 

Keterangan :  

Y : variabel tidak bebas (subjek dalam variabel tak bebas/dependen yang   

              diprediksi)    

X :  subyek variabel bebas (subyek pada variabel independen yang  

              mempunyai nilai tertentu)  

a : nilai intercept (konstan)  atau harga Y bila X = 0         

b : koefisien regresi yaitu angka peningkatan atau penurunan variabel       

3.6   Uji Instrumen Penelitian 

       Instrumen riset dalam buku Bungin (2009: 94)  sebagai perangkat lunak dari 

seluruh rangkaian proses pengumpulan data penelitian di lapangan. Oleh karena 

itu instrumen penelitian benar-benar harus validitas dan reliabilitas. 
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3.6.1 Uji Validitas 

Validitas (validity, kesahihan) berkaitan dengan permasalahan apakah 

instrumen yang dimaksudkan untuk mengukur sesuatu itu memang dapat 

mengukur secara tepat sesuatu yang akan diukur, secara singkat dapat dikatakan 

bahwa validitas alat penelitian mempersoalkan apakah alat itu dapat mengukur 

apa yang akan diukur dalam buku Nurgiyantoro (2012:338). Untuk menguji alat 

ukur terlebih dahulu dicari harga korelasi antara bagian-bagian dari alat ukur 

secara keseluruhan dengan cara mengkorelasikan setiap butir alat ukur dengan 

skor total yang merupakan jumlah setiap ekor butir dengan rumus Pearson 

Product Moment dalam Machali (2016:191) sebagai berikut 

 
    

 ∑    ∑    ∑  

√  ∑     ∑       ∑    ∑    

  

Dengan keterangan : 

r hitung = koefisien korelasi 

n           = Jumlah sampel atau responden 

∑        = jumlah skor item  

∑        = jumlah skor total (seluruh item) 

           Selanjutnya di hitung dengan rumus uji-r dengan rumus : distribusi r untuk 

α = 0,05 dan drajat kebebasan (dk=n-2). Kaidah keputusan : jika                   

berarti valid, dan sebaliknya jika                   berarti tidak valid. Adapun 

ringkasan hasil pengujian validitas yang telah dilakukan dengan membagikan 

hasil dari angket yang telah diisi 69 responden sebagai berikut :   
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Tabel 3.1 Ringkasan Hasil Validitas 

Variabel 
Koefisien 

Korelasi 

r 

tabel 
Keterangan 

Komunikasi Verbal Pimpinan 

0.655 0.279 Valid 
0.636 0.279 Valid 
0.561 0.279 Valid 
0.491 0.279 Valid 
0.542 0.279 Valid 
0.572 0.279 Valid 
0.355 0.279 Valid 
0.727 0.279 Valid 
0.482 0.279 Valid 
0.693 0.279 Valid 
0.456 0.279 Valid 
0.386 0.279 Valid 
0.721 0.279 Valid 
0.351 0.279 Valid 

Kekompakan Karyawan dalam 
Bekerja  

0.734 0.279 Valid 
0.650 0.279 Valid 
0.574 0.279 Valid 
0.481 0.279 Valid 
0.671 0.279 Valid 
0.819 0.279 Valid 
0.733 0.279 Valid 
0.782 0.279 Valid 
0.860 0.279 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah,2017 
 

          Berdasarkan ringkasan hasil pengujian validitas instrumen penelitian 

diketahui bahwa semua nilai koefisien korelasi item dengan skor total (riT) > nilai 

korelasi tabel (rtabel). Kriteria validitas diatas nilai koefisien korelasi rtabel 50 dalam 

bentuk desimal 0,279 maka dikatakan valid. Dengan demikian item pertanyaan 

atau angket pada variabel komunikasi verbal pimpinan dan kekompakan karyawan 
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dalam bekerja  dinyatakan valid atau mampu mengukur variabel tersebut, 

sehingga dapat dipergunakan sebagai alat pengumpul data dalam penelitian ini. 

3.6.2 Uji Reliabilitas 

 Menurut Babbie (1979) dalam Hamidi (2010:151) reliabilitas adalah 

tingkat keajekan hasil suatu alat ukur (dalam hal ini kuesioner) ketika digunakan 

berulang kali (dalam rentang waktu tertentu) pada objek yang sama. Menguji 

reliabilitas instrumen pertanyaan yang jawabannya berskala, apabila dalam 

pengujian reliabilitas instrumen harus diketahui bahwa semua nilai Cronbach’s 

Alpha > 0,6 baru dikatakan reliabel. Cronbach’s Alpha dipergunakan untuk 

menguji reliabilitas pertanyaan-pertanyaan (atau soal-soal) esai. Peneliti 

menggunakan penelitian dengan  rumus koefisien reliabilitas Cronbach’s Alpha 

dalam Nurgiyantoro (2012:352) 

   [
 

   
] [   

∑   

  
] 

r     = Koefisien reliabilitas yang dicari 

k    =  jumlah butir pertanyaan (soal)     = Varians butir-butir pernyataan (soal)  

     = Varians skor tes 

          Untuk mengerjakan rumus diatas dalam uji reliabilitas sebuah instrumen, 

yang sering memakan banyak waktu yaitu perhitungan pada varians        tiap 

butir soal. Varians butir itu sendiri dapat diperoleh dengan menggunakan rumus 

dalam Nurgiyantoro (2012:352) sebagai berikut :  
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∑  

   
 ∑   

 

 
 

 

       =  Varians butir pertanyaan ke-n (misalnya ke-1, ke-2 dan seterusnya) 

∑    =  Jumlah skor jawaban subjek untuk butir pertanyaan ke-n 

Pengujian reliabilitas instrument ini untuk mengetahui kehandalan dan 

konsistensi instrumen penelitian sebagai alat untuk mengukur variabel yang 

diukurnya. Adapun ringkasan hasil pengujian reliabilitas sebagaimana tabel 

berikut : 

Tabel 3.2 

Ringkasan Hasil Reliabilitas 

Variabel 

Cronbach's 

Alpha 

Cut 

Off 

Keterangan 

Komunikasi Verbal Pimpinan 0.804 0.6 reliabel 

Kekompakan Karyawan dalam 

Bekerja 
0.839 0.6 reliabel 

Sumber : Data primer yang diolah, 2017  

  

Berdasarkan ringkasan hasil pengujian reliabilitas instrumen penelitian 

diketahui bahwa semua nilai Cronbach’s Alpha > 0.6. Dengan demikian item 

pertanyaan/angket pada variabel komunikasi verbal pimpinan dan kekompakan 

karyawan dalam bekerja dinyatakan reliabel atau konsisten dalam mengukur 

variabel tersebut, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat pengumpul data 

dalam penelitian ini. 
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3.8 Uji Asumsi Klasik 

        Pada teknik analisis regresi linier sederhana agar memenuhi syarat analisis 

regresi harus melakukan pengujian asumsi klasik tujuannya untuk menghilangkan 

masalah-masalah yang biasa muncul pada analisis regresi. Pengujian asumsi 

klasik ini meliputi uji normalitas dan uji heteroskedastisitas. 

3.8.1 Uji Normalitas 

 Kegunaan uji normalitas disini untuk menguji apakah nilai residual yang 

telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak, nilai 

residual dapat dikatakan berdistribusi normal apabila nilai residual terstandarisasi 

tersebut sebagian besar mendekati nilai rata-ratanya dalam Suliyanto (2011:69). 

Untuk menguji normalitas dengan pendekatan grafik menggunakan normal 

probability plot yaitu dengan membandingkan distribusi kumulatif dari data 

sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi 

normal digambarkan dengan sebuah garis diagonal lurus dari kiri bawah ke kanan 

atas, distribusi kumulatif dari data sesungguhnya digambarkan dengan ploting. 

Jika data normal maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan 

mengikuti atau merapat ke garis diagonalnya. Cara lain untuk uji normalitas 

dengan menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov 

merupakan uji normalitas menggunakan fungsi distribusi kumulatif. Nilai residual 

terstandarisasi berdistribusi normal jika K hitung < K tabel atau nilai Sig. > alpha.  
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3.8.2 Uji Asumsi Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas artinya varians variabel dalam model tidak sama 

(konstan). Konsekuensi adanya heteroskedastisitas dalam model regresi adalah 

penaksir (estimator) yang diperoleh tidak efisien, baik dalam sampel kecil maupun 

dalam sampel besar, walaupun penaksir yang diperoleh menggambarkan 

populasinya (tidak bisa) dan bertambah sampel yang digunakan akan mendekati 

nilai sebenarnya (konstan). Ini disebabkan oleh variansnya yang tidak minimum 

(tidak efisien) dalam Algifari (1997:76). 

 


