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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasipenelitian ini di kantor Koperasi Wanita Serba Usaha Setia Budi yang 

beralamt  Jl. Trunojoyo No. 76 Kota Malang, Jawa Timur  65111 (0341) 

327120 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini penulis menggolongkan kedalam penelitian yang bersifat 

survey . Yaitu, penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dengan 

menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data pokok. 

C. Definisi Operasional Variabel 

Variabel yang digunakan adalah variabel bebas, yaitu; budaya organisasi (X), 

sedangkan variabel terikatnya yaitu kinerja karyawan  (Y). adapun definisi 

operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel bebas (X) 

Budaya organisasi adalah  karakteristik dari pola tingkah laku yang 

dirancang untuk mengintegrasikan tujuan organisasi dengan tujuan 

individu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Indikator budaya 

organisasi: 
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a. Inisiatif individu 

Inisiatif individu merupakan Tingkat di mana para karyawan 

didorong untuk bersikap inovatif. Adapun idikator dari inisiatif 

individu : 

1) Tingkat kebebasan mengemukakan pendapat. 

2) Tingkat perhatian pimpinan terhadap ide atau gagasan 

karyawan. 

b. Toleransi terhadap risiko 

Toleransi terhadap risiko merupakan Tingkat di mana para 

karyawan berani mengambil resiko. Adapun indikator dari 

toleransi terhadap resiko. 

1). Tingkat agresivitas. 

2). Tingkat inovasi 

c. Kontrol 

Kontrol merupakan Tingkat di mana para pimpinan memusatkan 

perhatian dan pengawasan pada hasil- hasil kerja karyawan. 

Adapun indikator dari kontrol : 

1). Tingkat pengawasan. 

2). Tingkat toleransi kesalahan. 

2. Variabel terikat (Y) 

Kinerja adalah hasil kerja karyawan sesuai dengan tugas atau tanggung 

jawab yang telah diberikan dengan waktu tertentu. Indikator-indikatornya 

antara lain: 
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a. Kualitas 

Kualitas, yaitu kemampuan karyawan dalam menyelesaikan tugas-

tugasnya dengan hasil yang baik berdasarkan  jumlah pinjaman dan 

simpanan  yang  diberikan. 

b. Kuantitas 

Kuantitas yaitu jumlah pekerjaaan yang dapat dicapai oleh karyawan 

dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jumlah jumlah pinjaman 

dan simpanan  yang  diberikan. 

 

c. Ketepatan waktu 

Ketapatan Waktu adalah kemampuan karyawan dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai atau tidak dengan waktu yang ditetapkan perusahan. 

 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

1. Data primer 

Menurut Umar (2001:99), data primer merupakan data yang didapat dari 

sumber pertama dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara 

atau hasil kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti yang meliputi : 

Pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. 

2. Data sekunder 
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Data sekunder merupakan data primer yang sudah diolah lebih lanjut dan 

disajikan baik oleh pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya 

dalam bentuk atau tabel-tabel atau diagram.(Umar,2001;101). 

Data sekunder ialah sumber data yang diperoleh dari sumber lain 

dengan cara bertanya guna mencari tambahan data. Data ini meliputi data 

tentang kondisi perusahaan mengenai masalah struktur organisasi, bentuk 

hukum perusahaan, jumlah karyawan, produksi dan hasil produksi, 

pemasaran, dan penjualan. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data dilakukan dengancara: 

1. Kuesioner 

  Adalah alat paling umum digunakan untuk mengumpulkan data primer, 

 kuesioner berisi sekumpulan pertanyaan yang diajukan pada karyawan 

 untuk dijawab. Dalam penelitian ini kuesioner yang digunakan bersifat 

 tertutup artinya responden diharapkan menjawab semua pertanyaan yang 

 ada dan tidak diberi kesempatan untuk menjawab diluar jawaban yang 

 disediakan. Kuesioner ini dilaksanakan untuk memperoleh tanggapan 

 tentang fenomena yang diteliti mengenai budaya organisasi dan kinerja 

 karyawan . 

2. Interview yaitu, melakukan wawancara dan perbincangan secara langsung 

 mengenai penelitian ini. 
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F. Populasi Dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Arikunto (2010:115) bahwa populasi merupakan 

“keseluruhan subyek penelitian”. Apabila seseorang akan meneliti semua 

elemen yang ada dalam wilayah penelitian maka penelitiannya merupakan 

penelitian populasi. Populasi dalam penelitian ini yaitu semua karyawan 

Koperasi Wanita Serba Usaha setia Budi Wanita Malang yang berjumlah 

60 orang. 

2. Sampel  

Menurut Sugiono (2006:56), Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki populasi. Dengan meneliti sebagian populasi 

diharapkan memperoleh hasil yang menggambarkan sikap dan keadaan 

populasi tersebut secara keseluruhan. Sebagai landasan atau dasar dari 

jumlah pengambilan sample adalah pendapat dari Arikunto (2010:120) 

yang mengatakan: “Apabila subyeknya kurang dari 100 maka lebih baik 

diambil semua sehingga merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika 

jumlah subyeknya lebih dari 100 maka sample yang diambil antara 10% - 

15% atau 20%-25% tergantung dari luas wilayah, dana, waktu dan 

tenaga”. 

 

G. Uji Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas 
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Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih 

mempunyai validitas yang tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid 

berarti memiliki validitas rendah. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila 

mampu mengukur apa yang diinginkan. Sebuah instrumen dikatakan valid 

apabila dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. 

Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang 

terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang validitas yang 

dimaksud, Arikunto (2006: 168-169). 

Dalam penelitian ini, untuk mengukur validitas instrumen digunakan alat 

analisis korelasi product moment, dengan rumus sebagai berikut :Rumus: 

  

      







2222
xy

YYNXXN

YXXYN
r  

Dimana ; 

rxy : Korelasi produksi momen 

x  : Variabel independent (bebas) 

Y :  Variabel dependent (terikat) 

N :  Jumlah responden. 

Uji validitas dihitung dengan cara mengkorelasi setiap skor item 

(indikator) dengan total skor dalam setiap variabel kemudian hasilnya 

dibandingkan dengan nilai kritis pada tingkat sinifikan 5% (a = 0.05), jika 

nilai koefisien korelasi setiap item pertanyaan lebih besar dari nilai kritis 

maka item tersebut bisa dinyatakan valid. 
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2. Uji Reliabilitas 

Menurut Umar (2003:93) reliabilitas adalah nilai yang menunjukkan 

konsistensi alat pengukuran didalam mengukur gejala yang sama. Adapun 

nilai korelasi skor total dihitung menghitung rumus teknik korelasi Alpha 

Cronbach, yang rumusnya sebagai berikut: 
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rii = reliabilitas internal instrumen 

k = banyaknya butir pertanyaan 

 2

bσ  = jumlah varian butir 

2

1σ  = varians total 

Jika reliabilitas hitung > reliabilitas tabel maka instrumennya adalah 

reliable dan jika reliabilitas hitung< reliabilitas tabelmaka instrument 

tersebut tidak reliable 

H. Pengukuran Variabel 

Adapun teknik pengukuran variable yang digunakan peneliti untuk 

memberikan jawaban pada setiap item jawaban adalah adalah dengan 

menggunakan Skala Likert.Dalam mengukur data ini responden diberi  lima 

pilihan jawaban dalam kuisoner (Sujoko Efferin dkk,2004:90). Skala Likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang 

variabel bebas (budaya organisasi). Untuk keperluan pengukuran variabel 
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diperlukan data yang diperoleh dengan daftar pertanyaan, adapun jawaban 

daftar pertanyaan sebagai berikut : 

Untuk variabel bebas  (X) Budaya Organisasi terhadap masing-masing 

jawaban akan diberi skor, sebagai berikut : 

a. Jawaban A (Sangat Kuat) diberi skor 5 

b. Jawaban B (Kuat) diberi skor 4 

c. Jawaban C (Cukup) diberi skor 3 

d. Jawaban D (Lemah) diberi skor 2 

e. Jawaban E (Sangat Lemha) diberi skor 1 

Untuk variabel bebas  (Y) Kinerja karyawan terhadap masing-masing 

jawaban akan diberi skor, sebagai berikut : 

a. Jawaban A (Sangat Tinggi) diberi skor 5 

b. Jawaban B (Tinggi) diberi skor 4 

c. Jawaban C (Cukup) diberi skor 3 

d. Jawaban D (Rendah) diberi skor 2 

e. Jawaban E (Sangat rendah ) diberi skor 1 

I. Alat Analisis 

Setelah data terkumpul tahap selanjutnya mengklarifikasi dan melakukan 

analisis data dengan menggunakan pendekatan: 

1. Rentang Skala 

Rentang skala adalah alat yang digunakan untuk mendiskripsikan budaya 

organisasi dan kinerja karyawan di Koperasi Wanita Serba Usaha Setia 

Budi Wanita Malang Jawa Timur.(Umar.2001:225) 
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RS   =   

Dimana : 

RS  = Rentang Skala 

n  = Jumlah Sampel 

m = Jumlah alternative jawaban tiap item 

 

 

 

berdasarkan rumus diatas, maka dapat diperoleh Rentang Skala dengan 

perhitungan sebgai berikut : 

n  = 60 

m = 5 

sehingga : 

RS  = 
n ( m−1 )

m
 

RS  =
60 ( 5−1 )

5
 

RS  =
240

5
 

RS  =  48 

 

Berdasarkan perhitungan Rentang Skala diperoleh sebesar 48 dengan 

demikian Skala penilaian tiap variabel  dapat dilihat pada tabel dibawah 

ini: 

Tabel. 3.1 Rentang Skala 

m

mn )1( 
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Skala Budaya Organisasi Kinerja Karyawan 

60 – 108 Sangat lemah Sangat Rendah 

109 – 157 Lemah Rendah 

158 – 206 Cukup Cukup 

207 – 255 Kuat Tinggi 

256 - 304 Sangat kuat Sangat Tinggi 

 

 

2. Analisis Regresi Linier sederhana 

  Dalam metode analisis data ini menggunakan analisis regresi linier 

sederhana. Metode ini meramalkan berapa kuatnya pengaruh variable 

bebas (budaya organisasi) terhadap variable terikat (kinerja karyawan). 

Y= a + bX+ e 

Dimana: 

Y = Kinerja Karyawan 

a = konstanta 

e=standart error 

b= koefisien regresi 

X = budaya organisasi 

Dalam metode analisis data ini menggunakan analisis regresi linier 

sederhana. Metode ini meramalkan berapa kuatnya pengaruh variable 

bebas (Budaya Organisasi) terhadap variable terikat (kinerja karyawan). 

 

J. Uji Hipotesis 

Uji T 
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Uji t adalah uji hipotesis yang digunakan untuk menguji pengaruh 

signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat 

secara partial nilai t hitung diperoleh dari rumus: 

t=  

dimana : 

b  = Koefisien regresi 

Sb = standart deviasi dari variabel bebas. 

Uji t dirumuskan sebagai berikut: 

- Ho :  = 0 maka tidak ada pengaruh signifikan variabel budaya

organisasi terhadap kinerja karyawan.

- Ha : 0 maka ada pengaruh signifikan variabel budaya organisasi

terhadap kinerja karyawan.

Uji t mempunyai kriteria sebagai berikut:

Ho diterima, jika t hitung < t tabel dan –t hitung

Ho ditolak, jika t hitung > t tabel atau < -t tabel

)(biSe

bi

Daerah Ha diterima 

Daerah Ho diterima 

Daerah Ha diterima 

tablettablet




