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          BAB III 

        METODOLOGI PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

   Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan 

penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan.Adapun lokasi 

penelitian ini dilaksanakan di PT Barokah Malang jln.Mergan Lori No.7 

Malang. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian survey. Menurut 

Sugiono (2002) survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar 

maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel dari populasi 

tersebut. 

C. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Kuesioner  

Yaitu dilakukan dengan cara menyebar angket atau daftar pertanyaan 

kepada seluruh responden yang terpilih. Daftar pertanyaan akan diberikan 

disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti. 

2. Wawancara (interview) 

Yaitu pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung 

dengan nara sumber guna mendapatkan informasi yang tidak dapat 

dijaring dengan kuesioner. 
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D. Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel bebas (independent variable) 

 Variabel bebas atau independen merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel 

dependen atau variabel terikat (Sugiyono, 2002). Dalam variabel ini yang 

merupakan variabel bebasnya adalah kompensasi dan motivasi. 

a. Kompensasi (X1)  

Kompensasi adalah suatu bentuk biaya yang harus dikeluarkan 

oleh perusahaan PT. Barokah Malang kepada karyawan atas hasil kerja 

yang dicapai. 

Indikator yang digunakan untuk mengukur kompensasi menurut 

Simamora (2004) diantaranya : 

1) Gaji 

Gaji merupakan balas jasa dalam bentuk uang yang harus 

dibayar perusahaan atas hasil kerja yang dilakukan oleh karyawan. 

Gaji ini juga pada umumnya berlaku untuk tarif bayaran bulanan. 

2) Insentif 

Insentif adalah tambahan kepada karyawan atas hasil yang 

telah dicapai dalam bekerja melebihi target waktu yang diberikan 

oleh perusahaan. 
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3) Bonus  

Pemberian bonus merupakan suatu biaya tambahan yang 

diberikan oleh perusahaan kepada karyawan atas prestasi kerja yang 

telah dicapai.  

b. Motivasi (X2)  

 Pemberian motivasi kepada karyawan mampu untuk mendorong 

karyawan untuk selalu giat dan memiliki tanggung jawab dalam 

menyelesaikan setiap pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan. 

Sehingga perusahaan dapat memenuhi setiap kebutuhan karyawannya. 

a. Kebutuhan fisiologis merupakan suatu kebutuhan yang paling 

mendasar karena merupakan suatu kebutuhan pokok dalam 

mempertahankan hidupnya. 

b. Kebutuhan akan rasa aman merupakan suatu kebutuhan yang harus 

dicapai oleh seseorang dalam memenuhi standar hidup yang masih 

dianggap wajar. 

c. Kebutuhan sosial pemenuhan kebutuhan sosial kepada suatu 

individu dalam menciptakan suasana yang harmonis antara sesama 

pekerja. 

d. Kebutuhan penghargaan suatu capaian atau dorongan yang harus 

dilakukan oleh karyawan dalam mendapatkan suatu pujian ataupun 

hadiah atas prestasi kerja yang dicapai oleh karyawan. 

e. Kebutuhan aktualisasi diri merupakan suatu pekerjaan yang harus 

ditekuni oleh karyawan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. 
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2. Variabel Terikat (Dependen Variable) 

Menurut Mangkunegara (2000) kinerja dapat didefinisikan sebagai 

bukti dari hasil kerja secara kuantitas dan kualitas yang dapat dicapai oleh 

seorang karyawan dalam melaksanakan tugas dengan tepat waktu.  

Kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja secara kuantitas dan 

kualitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugas 

dengan tepat waktu Mangkunegara (2006). Adapun indikator kinerja 

menurut Dharma (2003) adalah sebagai berikut: 

a. Kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan. 

b. Kualitas, yaitu mutu yang harus dihasilkan oleh karyawan kepada 

perusahaan. 

c. Ketetapan waktu, yaitu sesuai tidaknya karyawan dalam menyelesaikan 

pekerjaannya. 
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              Tabel 3.1 

       Operasional Variabel 

Variabel Konsep Variabel Indikator 

 

Kompensasi 

(X1) 

suatu bentuk biaya yang 
harus dikeluarkan oleh 
PT. Barokah Malang 
kepada karyawan atas 
hasil kerja yang dicapai. 

1. Gaji 

2. Insentif 

3. Bonus 

 

 

Motivasi (X2) 

Pemberian motivasi 
Diharapkan dapat 
memberikan 
dorongan kepada 
karyawan agar 
selalu giat dan 
Tanggungjawab dalam 
Menyelesaikan setiap 
pekerjaannya. 

1. Kebutuhan fisiologis 

2. Kebutuhan akan rasa aman  

3. Kebutuhan sosial 

4. Kebutuhan penghargaan 

5. Kebutuhan aktualisasi diri 

Kinerja  

Karyawan (Y) 

Hasil kerja secara 
kuantitas dan kualitas  
oleh seorang karyawan 
dalam menyelesaikan 
perkejaan dengan tepat 
waktu. 

1. Kuantitas 

2. Kualitas 

3. Ketepatan waktu 
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E. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi menurut Sugiyono (2008) adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tartentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya.  

Menurut Nawawi (1985) menyebutkan bahwa, populasi adalah 

totalitas semua nilai yang mungkin, baik hasil menghitung ataupun 

pengukuran kuantitatif maupun kualitatif daripada karakteristik tertentu 

mengenai sekumpulan objek yang lengkap. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh karyawan tetap pada parusahaan PT Barokah Malang yang 

berada di jalan Mergan Lor 1 No.7 Malang yaitu karyawan yang berjumlah 

33 orang. 

2.  Sampel  

Menurut Sugiyono (2008) suatu bagian dari jumlah karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sementara dalam menentukan 

jumlahnya menurut Arikunto (2002) memberikan pedoman untuk 

mengetahui besarnya sampel dari satu populasi yaitu: bila populasinya 

dibawah 100 sebaiknya diambil semua untuk dijadikan sampel, dan 

apabila 100 keatas dapat diambil 10-15% atau 20-25% patokan 10% 

terendah tersebut masih dapat dikurangi dengan 5% saja. Berdasarkan 

pendapat Arikunto tersebut, dalam penelitian ini semua populasi dijadikan 
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sampel yaitu karyawan pada perusahaan PT Barokah Malang yang 

berjumlah 33 orang. Pemilihan sampel untuk penelitian ini dilakukan 

secara Total Sampling. 

F.  Sumber Data 

1. Data primer merupakan suatu data yang didapat langsung dari sumbar 

pertama. Misalnya dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara 

atau kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti Umar (2001). Data 

primer penelitian ini berupa data yang diperoleh dari hasil wawancara 

dan hasil kuesioner yang diedarkan pada PT Barokah Malang. 

2. Data sekunder merupakan suatu data primer yang sudah diolah lebih 

lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh 

pihak lain misalkan dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram 

Umar (2001). Data sekunder dari penelitian ini yaitu data yang 

dikumpulkan dari dokumen-dokumen yang sudah ada pada PT Barokah 

Malang. 

G.  Pengujian Data Variabel 

Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi 

seseorang atau sekelompok tentang fenomena sosial Sugiyono (2012) 

instrumen yang menggunakan likert mempunyai gradasi dari sangat positif 

sampai sangat negatif. 

Setiap item akan diberikan 5 pilihan jawaban untuk setiap pertanyaan. 

Penilaian terhadap masing-masing jawaban akan diberi skor sebagai 

berikut: 
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1. Apabila jawaban A ( sangat setuju) diberi skor 5 

2. Apabila jawaban B ( setuju) diberi skor 4 

3. Apabila jawaban C ( cukup setuju) diberi skor 3 

4. Apabila jawaban D ( tidak setuju) diberi skor 2 

5. Apabila jawaban E ( sangat tidak setuju) diberi skor 1 

Berikut adalah penilaian dan pilihan jawaban pada variabel 

kompensasi, motivasi, dan kinerja. 

                                               Tabel 3.2 

             Penilaian dan Pilihan Jawaban pada Variabel Penelitian 

      Pilihan Jawaban    Skor 

A Sangat Setuju      5 

B Setuju      4 

C Cukup Setuju      3 

D Tidak Setuju      2 

E Sangat Tidak Setuju      1 

 

Tabel 3.2 menjelaskan bahwa jawaban sangat setuju berarti 

kompensasi, motivasi, dan kinerja sangat tinggi. Jawaban setuju berarti 

kompensasi, motivasi, dan kinerja tinggi. Cukup setuju berarti 

kompensasi, motivasi, dan kinerja cukup tinggi. Tidak setuju berarti 

kompensasi, motivasi, dan kinerja rendah. Sangat tidak setuju berarti 

kompensasi, motivasi, dan kinerja sangat rendah. 
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H. Teknik Pengujian Instrumen 

1. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahaan suatu instrumen. Menurut Arikunto (2006) 

mengemukakan bahwa sebuah instrumen dikatakan valid yang sudah 

diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan 

sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang tentang variabel 

yang dimaksud.  

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas menyangkut ketetapan alat ukur yang digunakan 

dalam penelitian ini. Suatu alat ukur memiliki reliabilitas tinggi atau 

dapat dipercaya jika alat ukur tersebut dikatakan stabil, mampu 

diandalkan  dan dapat diramalkan. Alat ukur yang dapat diandalkan bila 

digunakan berkali-kali akan memberikan hasil yang serupa atau sama. 

Untuk uji raliabilitas, peneliti menggunakan teknik cronbach’s alpha 

yaitu: suatu instrumen dapat dikatakan handal bila memiliki koefisien 

atau alpha minimum sebesar 0,60 atau lebih. 

I. Teknik Analisis Data 

1. Rentang Skala 

Untuk mengetahui gambaran tentang variabel motivasi, 

kompensasi dan kinerja karyawan di PT Barokah Malang digunakan 
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perhitungan rentang skala Umar (2001) dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

RS =
𝑛(𝑚 − 1)

m
 

Dimana : 

RS    = Rentang Skala 

n       = Jumlah Sampel 

m      = Jumlah alternatif jawaban tiap item 

     RS    =
33(5−1)

5
 

                           = 26,4 dibulatkan menjadi 27 

Dari nilai RS 27, dapat digunakan untuk membuat dasar penilaian 

variabel sebagai berikut: 

 Tabel 3.3 

Rentang Skala 

           Skor    Kompensasi     Motivasi      Kinerja 

          33-60 Sangat Tidak Baik Sangat Rendah Sangat Rendah 

          61-88 Tidak Baik      Rendah      Rendah 

          89-116 Cukup      Cukup      Cukup 

        117-144 Baik      Tinggi      Tinggi 

        145-172 Sangat Baik Sangat Tinggi Sangat Tinggi 

 

Tabel 3.3 dapat dijelaskan bahwa variabel yang memperoleh skor 

33-60 masuk dalam kategori sangat rendah, variabel yang memperoleh 
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skor 61-88 masuk dalam kategori rendah, variabel yang memperoleh skor 

89-116 masuk dalam kategori cukup, variabel yang memperoleh skor 

117-144 masuk dalam kategori tinggi, variabel yang memperoleh skor 

145-172 masuk dalam kategori sangat tinggi.  

2. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel 

motivasi dan kompensasi yang memberikan pengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan pada PT Barokah Malang yaitu analisis 

regresi linier berganda. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

Y  = a + b1X1 + b2X2 + e 

Dimana : 

Y  = Kinerja karyawan 

a    = Konstanta 

b1b2  = Koefisien variabel bebas 

X1  = Motivasi 

X2  = Kompensasi 

e    = Error atau variabel pengganggu 

J. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis ini dimaksudkan untuk membuktikan ada 

tidaknya pengaruh yang signifikan antara motivasi dan kompensasi terhadap 

kinerja karyawan PT Barokah Malang. Hipotesis penelitian dirumuskan 

sebagai berikut: 
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Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara variabel X1 (motivasi) dan X2 

(kompensasi) terhadap variabel Y (kinerja karyawan). 

HO : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel X1 (motivasi) 

dan X2 (kompensasi) terhadap variabel Y (kinerja karyawan). 

1. Uji F 

Uji F digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dilakukan peneliti 

dalam melakukan uji F. Dan mengetahui signifikan tidaknya variabel X 

terhadap variabel Y secara simultan.  

Dan untuk pengujian hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Fhitung > Ftabel (α=0,05) atau probabilitas < 0,05 maka : Ho ditolak (Ha 

diterima). Variabel bebas secara keseluruhan mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel terikat (Y) 

2. Fhitung ≤ Ftabel (α=0,05) atau probabilitas ≥ 0,05 maka : Ho diterima (Ha 

ditolak). Variabel bebas (X) secara keseluruhan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat (Y) 

2.  Uji t 

Uji t dilakukan untuk menguji apakah semua variabel bebas secara 

individu dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

terikat. Variabel bebas yang memiliki nilai t hitung  terbesar adalah variabel 

yang pengaruhnya parsial terhadap variabel terikat. Persamaan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑏

𝑆𝑏
 

Dimana : 

b          = koefisien  

Sb         = standart deviasi 

Dengan kriteria penilaian sebagai berikut: 

a. Ho : β = 0, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel 

bebas terhadap variabel terikat. 

b. Ha  :  β ≠ 0, berarti ada pengaruh signifikan antara variabel bebas 

terhadap vaiabel terikat. 

Jika –t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak, yang 

berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Jika t hitung ≥ t tabel atau t hitung ≤ -t tabel, maka Ho 

ditolak dan Ha diterima, yang berarti ada pengaruh antara variabel bebas 

dengan variabel terikat. 

 


