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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada CV. Citra Motoris Malang berlokasi di

Jalan R. Tumenggung Suryo Malang.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian penjelasan atau

explanatory research dengan metode penelitian survey, dimana peneliti

melakukan observasi dalam pengumpulan data, peneliti hanya mencatat data

seperti apa adanya, menganalisis dan menafsirkan data tersebut. Menurut

Singarimbun dan Effendi (2008:3), penelitian survey adalah penelitian yang

mengambil sampel dari suatu populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai

alat pengumpulan data yang pokok.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya

(Sugiyono, 2010:115). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh

karyawan bagian produksi CV. Citra Motoris Malang yang berjumlah 64

orang.
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2. Sampel dan Teknik Sampling

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang

dimiliki oleh populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus

betul-betul representatif atau mewakili (Sugiyono, 2010:116). Apabila

subjek penelitian kurang dari 100, lebih baik diambil semuanya sehingga

penelitiannya merupakan penelitian populasi, selanjutnya jika jumlah

subjeknya lebih dari 100 maka diambil antara 10% - 20% atau 20% - 30%

atau lebih (Arikunto, 2010:107). Pada penelitian ini jumlah sampel

sebanyak 64 karyawan.

Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik

sensus atau total sampling. Total sampling adalah teknik pengambilan

sampel, yang karena pertimbangan jumlah yang cukup kecil, seluruh

anggota populasi diambil sebagai sampelnya.

D. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional merupakan penjelasan tentang bagaimana operasi

atau kegiatan yang harus dilakukan untuk memperoleh data (Widayat,

2004:31). Variabel dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Variabel Terikat (Dependent Variabel)

Variabel terikat pada penelitian ini yang dinotasikan dengan huruf

(Y) adalah kinerja karyawan. Kinerja karyawan adalah hasil kerja karyawan

bagian produksi baik secara kualitas dan kuantitas dalam melaksanakan

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan yang juga

mengedepankan ketepatan waktu.
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Kinerja karyawan diukur melalui indikator:

a. Kuantitas kerja, yaitu jumlah atau target pekerjaan seseorang dalam

menyelesaikan pekerjaan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Item pernyataan kuantitas kerja adalah:

1) Kemampuan menyelesaikan pekerjaan sesuai target

2) Ketercapaian dibanding dengan hasil yang lalu

b. Kualitas kerja, yaitu suatu standar hasil yang berkaitan dengan mutu dari

suatu produk yang dihasilkan oleh karyawan dalam menyelesaikan

pekerjaan secara teknis dengan perbandingan standar yang ditetapkan

oleh perusahaan.

Item pernyataan kualitas kerja adalah:

1) Pemenuhan terhadap prosedur kerja

2) Ketidaksesuaian pekerjaan dengan standar

c. Ketepatan waktu, yaitu kemampuan karyawan dalam menyelesaikan

tugas bukan hanya dituntut untuk cepat menyelesaikan pekerjaannya

namun juga harus tepat atau sesuai dengan harapan atasan.

Item pernyataan ketepatan waktu adalah:

1) Ketepatan waktu kerja

2) Menunda-nunda waktu dalam pekerjaan

2. Variabel Bebas (Independent Variabel)

Variabel bebas (X) adalah variabel yang mempengaruhi variabel

terikat. Variabel bebas (X) yang diukur melalui:

a. Budaya organisasi (X1), adalah suatu sistem nilai yang kembangkan oleh

CV. Citra Motoris yang mampu memberikan karakteristik perilaku
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tertentu dan menjadi pola kebiasaan karyawannya dalam mencapai tujuan

organisasi.

Budaya organisasi diukur dengan menggunakan karakteristik:

1) Orientasi hasil, yaitu sejauh mana manajemen berfokus lebih pada

hasil ketimbang teknik atau proses yang digunakan untuk mencapai

hasil tersebut.

Item pernyataan orientasi hasil adalah:

a) Penekanan pada hasil maksimal

2) Orientasi tim, yaitu sejauh mana kegiatan-kegiatan kerja diorganisasi

pada tim ketimbang individu-individu.

Item pernyataan orientasi tim adalah:

a) Kerjasama untuk mencapai keberhasilan suatu pekerja

b) Tuntutan menjadi anggota satuan kerja yang kompak

3) Keagresifan, yaitu sejauh mana orang bersikap agresif dan kompetitif

ketimbang santai.

Item pernyataan keagresifan adalah:

a) Tuntutan untuk segera menyelesaikan pekerjaan

b) Tuntutan untuk giat bekerja dalam melaksanakan tugas-tugasnya

4) Stabilitas, yaitu sejauh mana kegiatan-kegiatan organisasi

menekankan dipertahankannya status quo dalam perbandingannya

dengan pertumbuhan

Item pernyataan stabilitas adalah:

a) Tingkat perubahan dalam sistem

b) Tingkat perubahan dalam organisasi
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b. Komitmen organisasional (X2), adalah kondisi dimana karyawan bagian

produksi memihak pada organisasi serta tujuan-tujuannya dan ingin

untuk mempertahankan keanggotaan di CV. Citra Motoris.

Komitmen organisasional diukur dengan menggunakan dimensi:

1) Komitmen afektif, yaitu keinginan untuk bekerja pada perusahaan

karena sepakat terhadap tujuan organisasi dan ada keinginan untuk

menjalankannya.

Item pernyataan komitmen afektif adalah:

a) Keinginan untuk tetap bekerja

b) Keinginan untuk tidak pindah pekerjaan

2) Komitmen keberlanjutan, yaitu keinginan untuk tetap bekerja pada

perusahaan karena tidak ingin kehilangan sesuatu yang terkait dengan

pekerjaannya.

Item pernyataan komitmen keberlanjutan adalah:

a) Kekuatan rasa memiliki

b) Keinginan untuk memberikan yang terbaik

3) Komitmen normatif, yaitu komitmen yang didasarkan pada norma

yang ada dalam diri karyawan, berisi keyakinan individu akan

tanggung jawab terhadap perusahaan, dan harus bertahan karena

loyalitas.

Item pernyataan komitmen normatif adalah:

a) Kesetiaan terhadap perusahaan

b) Kebanggaan bekerja di CV. Citra Motoris

c) Kebahagiaan dalam bekerja
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E. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data Primer

Data primer diperoleh peneliti langsung dari perusahaan yang menjadi objek

penelitian. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui penyebaran

kuesioner kepada karyawan bagian produksi CV. Citra Motoris. Kuesioner

berisikan data mengenai budaya organisasi, komitmen organisasional, dan

kinerja karyawan.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber dan digunakan untuk

menunjang informasi yang di perlukan dalam kajian yang berupa sumber

pustaka yang dapat mendukung penulisan penelitian serta diperoleh dari

literature yang relevan dari permasalahan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat

digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data (Riduwan, 2009:69). Dilihat

dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data

yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah angket atau kuesioner.

Kuesioner merupakan alat pengumpulan data dengan cara membuat daftar

pertanyaan atau pernyataan yang kemudian disebarkan kepada responden

secara langsung sehingga hasil pengisiannya akan lebih jelas dan akurat. Daftar

pertanyaan atau pernyataan dibuat untuk mendapatkan tanggapan responden

mengenai kondisi/ gambaran umum, perhatian dan pendapat responden tentang
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budaya organisasi dan komitmen organisasional, dan kinerja karyawan di CV.

Citra Motoris Malang.

G. Teknik Penskalaan Data

Teknik penskalaan data dalam penelitan ini menggunakan skala Likert.

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono,

2010:132). Untuk mengetahui pengukuran jawaban responden, peneliti

menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner budaya organisasi,

komitmen organisasional, dan kinerja karyawan yang diukur menggunakan

skala Likert (Likert’s Summated Ratings) dilambangkan dari skala 1 (satu)

sampai dengan 5 (lima) yang dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Pemeringkatan Skala Likert

Pilihan Jawaban Keterangan Bobot
Sangat Setuju SS Diberi skor 5
Setuju S Diberi skor 4
Netral N Diberi skor 3
Tidak Setuju TS Diberi skor 2
Sangat Tidak Setuju STS Diberi skor 1

Sumber: Riduwan (2009:87)

H. Uji Instrumen

1. Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan

suatu instrumen (Arikunto, 2010:168). Instrumen penelitian dikatakan valid

jika responden memiliki penafsiran yang sama.
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Rumus:

rxy =
2222 Y)(-Y.n.X)(-X.n

Y)(.X)(-XY.n





Keterangan:

rxy = Koefesien korelasi

n = Jumlah sampel

x = Skor tiap butir-butir pernyataan

y = Total skor

Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui

analisis butir-butir dimana untuk menguji setiap butir maka skor total valid

tidaknya suatu item diketahui dengan perbandingan angka korelasi produk

moment person (r-hitung) pada level signifikansi 0,05 (nilai kritis). Apabila

angka korelasi berada di atas 0,05 (nilai kritis) atau angka probabilitasnya

berada dibawah atau sama dengan ( < 0,05 :  = 0,05), maka instrumen

penelitian dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan

reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan/ pernyataan

adalah konsisten atau stabil dari waktu kewaktu (Ghozali, 2011:47). Teknik

yang digunakan untuk mengetahui reliabilitas instrumen adalah dengan

menggunakan rumus Alpha Cronbach (Arikunto, 2010:196), yaitu:
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Rumus:

=
k

k-1
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∑ σb

2

ót
2

Keterangan:

rii = Reliabilitas instrumen

k = Banyaknya butir pertanyaan

Σ 2
b = Jumlah varian butir

2
t = Variasi total

Apabila r-hitung > 0.6, maka data yang digunakan adalah reliabel.

Apabila r-hitung < 0.6, maka data yang digunakan tidak reliabel.

I. Teknik Analisis Data

1. Rentang Skala

Rentang skala digunakan untuk mengetahui bagaimana deskripsi/

gambaran budaya organisasi, komitmen organisasi, dan kinerja karyawan di

CV. Citra Motoris Malang. Untuk menentukan rentang skala menggunakan

rumus (Umar, 2008:225), yaitu:

Rs=
n(m-1)

m
= 64(5-1)

5
=

256

5
= 51

Keterangan:

Rs = Rentang skala

m = Jumlah alternatif jawaban item

n = Jumlah responden

Skala penilaian budaya organisasi, komitmen organisasi dan kinerja

karyawan disajikan pada Tabel 3.2.
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Tabel 3.2
Penilaian Budaya Organisasi, Komitmen Organisasional, dan

Kinerja Karyawan

Rentang
Skala

Budaya
Organisasi

Komitmen
Organisasional

Kinerja
Karyawan

64 – 114
115 – 165
166 – 216
217 – 267
268 – 320

Sangat Lemah
Lemah
Cukup
Kuat

Sangat Kuat

Sangat Rendah
Rendah
Cukup
Tinggi

Sangat Tinggi

Sangat Rendah
Rendah
Cukup
Tinggi

Sangat Tinggi

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis regresi

berganda dengan rumus seperti berikut:

Y = b0 + β1X1 + β2X2 + e

Keterangan:

Y = Kinerja karyawan

b0 = Konstan

β1, β2 = Koefisien regresi

X1 = Budaya organisasi

X2 = Komitmen organisasional

e = Standar error

3. Uji Determinasi (R Square)

Koefisien determinasi (R Square) digunakan untuk mengukur

seberapa jauh ketepatan model yang memasukkan X dibandingkan dengan

variasi Y (Setiaji, 2008:41), dengan rumus sebagai berikut :

R2=
JKRegresi

JKTotal

Keterangan:

R2 = Koefisien Determinasi

JKReg = Jumlah kuadrat Regresi

JKTotal = Jumlah kuadrat Total
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Koefisien determinasi ini mengukur seberapa besar sumbangan

variabel independen secara keseluruhan terhadap naik turunnya variasi nilai

variabel dependen. Nilai koefisien determinasi (R Square) ini akan

mempunyai range antara 0 sampai dengan 1.

J. Uji Hipotesis

1. Hipotesis 1 menyatakan budaya organisasi dan komitmen organisasi

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di uji dengan:

a. Uji F (Pengujian secara Simultan)

Uji F adalah pengujian terhadap koefisien regresi secara simultan.

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel

independen yang terdapat di dalam model secara bersama-sama

(simultan) terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011:98).

Sugiyono (2010:257) merumuskan uji F sebagai berikut:

F =
R2/ k

(1 - R2) / (n – k -1)

Keterangan:

F = F ratio

R2 = Koefisien determinasi

k = Jumlah variabel independen

n = Jumlah data

1) Membuat hipotesis untuk pengujian F-test, yaitu:

a) Ho : Budaya organisasi dan komitmen organisasional tidak

berpengaruh terhadap kinerja karyawan

b) Ha : Budaya organisasi dan komitmen organisasional

berpengaruh terhadap kinerja karyawan
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Gambar 3.1 Gambar kurva uji F

Ho diterima Ho ditolak

Ha ditolak Haditerima

2) Menentukan kriterianya:

a) Jika Fhitung > Ftabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima yang

bermakna bahwa budaya organisasi dan komitmen organisasional

berpengaruh terhadap kinerja karyawan.

b) Jika Fhitung < Ftabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak yang

bermakna bahwa budaya organisasi dan komitmen organisasional

tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan.

b. Uji t (Pengujian secara Parsial)

Uji t ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi peran secara

parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan

mengasumsikan bahwa variabel independen lain dianggap konstan

(Ghozali, 2011:98-99).

Sugiyono (2010:250) merumuskan uji t sebagai berikut:

t =
r√n-2√1- r2

Keterangan:

t = Distribusi t

n = Jumlah data

r = Koefisien korelasi parsial

r2 = Koefisien determinasi
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t hasil perhitungan selanjutnya dibandingkan dengan ttabel dengan

menggunakan tingkat signifikansi (α) = 0,05.

Gambar 3.2 Gambar kurva uji t

Kriteria yang digunakan sebagai dasar perbandingan sebagai

berikut:

Ho diterima apabila -ttabel < thitung < ttabel

Ho ditolak apabila thitung > ttabel atau thitung < -ttabel

2. Hipotesis 2 menyatakan budaya organisasi dan komitmen organisasional

manakah yang paling berpengaruh terhadap kinerja karyawan.

Dalam penelitian ini juga dihitung sumbangan efektif (SE) yang

digunakan untuk menguji variabel bebas mana yang dominan

mempengaruhi variabel terikat (Hadi, 2004:45). Adapun perhitungannya

diperoleh dengan cara menguadratkan koefisien parsial.

Rumusan untuk mencari SE adalah sebagai berikut :

SE = ß x person correlation x 100%

Jika coefficients beta standardized β2 > β1 maka hipotesis yang

menyatakan bahwa komitmen organisasional yang paling berpengaruh

terhadap kinerja karyawan terbukti kebenarannya. Adapun perhitungan dan

pengujian statistik dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan

fasilitas program aplikasi SPSS versi 16.0 for windows.
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