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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada Resto Ayam Goreng Nelongso 

yang berada di kota malang  

 

B. Jenis Penelitian  

Penelitian ini adalah penelitian asosiatif kausal dengan 

menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian asosiatif kausal adalah 

penelitian yang bertujuan untuk mengertahui pengaruh antara dua variabel 

atau lebih Umar (2005:30). Penelitian ini menjelaskan hubungan 

mempengaruhi dan dipengaruhi dari variabel-variabel yang akan diteliti. 

 

C. Variabel Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tiga buah variabel yaitu variabel 

independen dan variabel dependen , dengan penjelasan sebagai berikut: 

1. Variabel independen  

Varibel Independen adalah variabel bebas yaitu variabel yang menjadi 

sebab perubahan atau mempengaruhi variabel dependen Sugiyono 

(2013). Variabel independen yang dimaksut dalam penelitian ini 

adalah spiritualitas dan budaya organisasi. 

2. Variabel dependen  

Variabel dependen adalah variabel terikat yaitu variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas 



36 

Sugiyono (2013:39) Variabel dependen yang dimaksut dalam 

penelitian ini adalah kinerja. 

D. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional merupakan penjelasan oleh peneliti untuk dari 

semua variabel penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan 

dua jenis variabel yaitu variabel independent (bebas) dan variabel 

dependent (terikat), dimana: 

a. Variabel Terikat Kinerja (Y)

Kinerja adalah Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Indikator dari 

kinerja yang digunakan adalah: 

1. Kualitas Kerja

Tingkat dimana mutu ayam goreng yang dihasilkan oleh 

chef sesuai dengan standart operasional prosedur (SOP) yang 

telah ditetapkan perusahaan Resto ayam goreng nelongso. 

2. Kuantitas Kerja

Jumlah ayam yang diproduksi yang dihasilkan dalam 

pershift. 

3. Ketepatan Waktu

Jumlah waktu yang dibutuhkan chef untuk menggoreng 

ayam dalam waktu periode per-shift. 
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b. Variabel bebas spiritualitas (X1)  

Spiritualitas adalah mentalitas yang bercirikan orientasi 

pelayanan kepada manusia yang berupa kebajikan, kesadaran akan 

tujuan yang kuat, kepercayaan dan penghormatan, dan sifat 

berpandangan terbuka. Berikut indikator yang dilakukan dalam 

penelitian ini yaitu : 

1. Mentalitas tentang kebajikan 

2. Mentalitas tentang kesadaran akan tujuan yang kuat 

3. Mentalitas tentang kepercayaan dan Penghormatan 

4. Mentalitas tentang sifat berpandangan terbuka  

c. Variabel bebas budaya organisasi (  ) 

Budaya organisasi adalah suatu nilai-nilai bersama yang dianut oleh 

anggota-anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan yang 

lain. Berikut indikator yang digunakan peneliti yaitu: 

1. Inovasi Nilai-nilai yang berkaitan dengan penemuan hal-hal 

baru. 

2. Perhatian kepada detail Nilai-nilai tentang kecermatan saat 

kerja. 

3. Orientasi pada hasil Nilai-nilai tentang fokus pada hasil bukan 

pada proses pencapaian hasil yang ditetapkan. 

4. Orientasi pada orang-orang Nilai-nilai tentang pertimbangan 

terhadap dampak keputusan perusahaan terhadap kinerja. 

5. Orientasi pada tim Nilai-nilai tentang keorganisasian kegiatan 

kerja dalam tim dan bukan pada individu. 
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6. Keagresifan Nilai-nilai tentang situasi kompetisi kerja  

7. Stabilitas Nilai-nilai tentang pemilihan kegiatan yang lebih 

mempertahankan status quo dari pada meningkatkan 

pertumbuhan.  

 

E. Populasi dan sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah keseluruahan dari kumpulan elemen yang 

memiliki sejumlah karakteristik umum, yang terdiri dari bidang-bidang 

yang akan diteliti Widayat dan amirullah, (2002:58) dalam penelitian 

ini  yang dimaksut adalah semua chef Resto Ayam Goreng Nelongso 

yang terdiri dari 11 outlet di Kota Malang yaitu 33 orang. 

b. Sampel 

Menurut Arikunto (2006:132) sempel adalah sebagaian atau 

wakil populasi yang diteliti. Dinamakan penelitian sampel apabila 

dimaksudkan menjeneralisasikan hasil penelitian. Jika jumlah 

subyeknya kurang dari 100 maka harus di ambil semua dan apabila 

lebih dari 100 maka di ambil 10%-25% atau 20%-25% atau lebih. 

Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode total sampling 

yaitu, dengan menjadikan seluruh populasi sebagai sampel, sehingga 

jumlah sampel pada penelitian ini adalah 33 karyawan bagian chef 

yang berapada di outlet Kabupaten dan Kota Malang. 
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F. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data kualitatif dan 

kuantitatif, Data kualitatif adalah data yang diperoleh dengan 

mengumpulkan informasi yang didapat dari pihak lain atau organisasi 

yang diteliti berupa lokasi penelitian, struktur organisasi dan uraian 

tugas karyawan, dan peraturan-peraturan kerja dalam organisasi. 

Sedangkan data kuantitatif adalah data yang diperoleh dalam bentuk 

angka – angka yang dapat dihitung, yang di peroleh dari kuisioner 

yang dibagikan dan berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

b. Sumber Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer 

dan skunder yakni sebagai berikut: 

1. Data primer adalah Sumber data yang diperoleh langsung dari 

perusahaan yang menjadi obyek penelitian yaitu pada chef Resto 

Ayam Goreng Nelongso. Baik itu melalui observasi, wawancara 

dan kuisoner secara langsung berkaitan dengan spiritualitas, 

budaya organisasi dan kinerja di Resto ayam goreng nelongso.  

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. 

Data tersebut diperoleh penulis dari dukomen-dokumen perusahaan 

dan buku-buku literatur yang memberikan informasi tentang 

bagaimana spiritualitas, budaya organisasi dan kinerja karyawan di 

Resto Ayam Goreng Nelongso.  
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G. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian, peneliti menggunakan metode pengumpulan data 

sebagai berikut:  

1. Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara 

komunikasi langsung dengan karyawan Resto Ayam Goreng Nelongso 

yang terkait dengan spiritualitas, budaya organisasi dan kinerja. 

2. Teknik kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi pertanyaan yang berkaitian dengan variabel 

spiritualitas, budaya organisasi dan kinerja kepada responden untuk 

dijawab agar memperoleh informasi yang dibutuhkan. 

3. Dokumentasi adalah proses pengumpulan data mengenai variabel 

spiritualitas, budaya organisasi dan kinerja dengan cara melihat atau 

menyalin catatan kertas kerjaperusahaan atau buku-buku yang 

berkatian dengan variabel yang akan di jadikan sumber informasi 

pendukung dalam penelitian.  

 

H. Pengukuran Variabel 

Menurut Sugiyono (20013:59) skala likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang 

tentang fenomena sosial. Sehingga untuk mengetahui pengukuran jawaban 

responden pada penelitian ini yang mana menggunakan instrumen 

penelitian berupa kuisoner. Penulis menggunakan metode skala (Likert’s 

Summated Rating). 
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Dalam penelitian ini setiap jawaban atas variabel diginakan sistem 

skor/nilai dengan dasar likerts, untuk mengukur variabel spiritualitas, 

budaya organisasi dan kinerja karyawan. Instrumen penelitiannya adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Alternatif Jawaban Untuk Variabel Spiritualitas, Budaya organisasi 

Dan Kinerja Karyawan 

Pilihan 

Jawaban 
Skor Spiritualitas 

Budaya 

organisasi 
Kinerja 

Sangat Setuju 5 Sangat Tinggi Sangat Kuat Sangat Tinggi 

Setuju 4 Tinggi Kuat Tinggi 

Cukup Setuju 3 Cukup Tinggi Cukup Kuat Cukup Tinggi 

Tidak Setuju  2 Rendah Lemah Rendah 

Sangat Tidak 

Setuju 
1 Sangat Rendah Sangat Lemah Sangat Rendah 

 

I. Uji Instrumen 

1. Uji Validitas 

 Uji validitas adalah ukuran yang menentukan tingkat 

kevalidan instrumen. Suatu instrumen dikatakan valid, apabila mampu 

mengukur variabel yang di teliti secara tepat. Salam penelitian ini 

menggunakan uji validitas dengan metode product moment Arikunto, 

(2006:168) dengan rumus sebagai berikut: 

 Rumus:  

 Dimanan: 

 r = koefesien korelasi 

 y = skor total 

 x = skor tiap butir pertanyyaan 

 n = jumlah sampel 
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  Suatu instrumen dinyatakan valid jika mempunyai r hitung 

lebih besar dari pada r tabel. Sebaliknya istrumen dinyatakan tidak 

valid jika r hitung kurang dari r tabel. 

2. Uji Reabilitas 

  Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner 

yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Realibilitas 

menunjukkan konsistensi dan stabilitas dari suatu skor (skala 

pengukuran). Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika 

jawaban eseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil 

dari waktu ke waktu Ghozali (2011:53). Instrument menggunakan 

rumus alpha karena, instrument dalam penelitian ini berbentuk angket 

atau daftar pertanyaan yang skornya merupakan rentangan 1-5. Dalam 

penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan korelasi 

pearson product moment kemudian, digunakan rumus spearman 

brown yaitu : 

  

Keterangan :   

  = Koefisien reliabilitas seluruh item  

   = Koefisien products moment  

Dalam mengetahui koefisien korelasinya sinifikan atau tidak 

digunakan distribusi tabel r untuk α = 0,05 atau α = 0,01 dengan 

derajat kebebasan (dk = n-2) kemudian, membuat keputusan 

membandingkan   Adapun kaidah keputusan : jika 

 berarti reliabel dan jika   berarti tidak 
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reliabel. Setelah pengujian reliabilitas kemudian dilanjutkan dengan 

uji korelasi, regresi sampai analisis dengan menggunakan SPSS.  

 Rumus :         

 Dimana: 

 r 11 = Reabilitas instrumen 

 k = Banyaknya butir pertanyaan 

 ∑α 2b = Jumlah varian butir 

 Α 2t = Variasi total 

 Jika r hitung ≥ r tabel, maka data yang digunakan adalah reliabel. 

 Jika r hitung ≤ r tabel, maka data yang digunakan tidak reliabel. 

 

J. Teknik Analisis Data 

1. Rentang Sekala 

  Rentang skala adalah alat yang digunakan untuk 

mengetahui bagaimana spiritualitas, budaya organisasi dan kinerja 

karyawan Resto Ayam Koreng Nelongso dengan menggunakan rumus 

rentang skala (Umar, 2005) 

      
       

 
 

   Dimana: 

   Rs = Rentang skala 

   n = Jumlah sampel 

   m = Jumlah alternatif 



44 
 

   
        

 
    

   Berdasarkan perhitungan rentang skala diproleh sebesar 26 

dengan demikian skala penelitian pada karyawan Resto Ayam Goreng 

Nelongso adalah: 

Tabel 3.2 

Rentang Skala Variabel Spiritualitas, Budaya organisasi Dan 

Kinerja Karyawan 

Rentang Skala Spiritualitas Budaya 

organisasi 

Kinerja 

Karyawan 

33-58 Sangat rendah Sangat lemah Sangat rendah 

59-84 Rendah  Lemah Rendah  

85-110 Cukup tinggi  Cukup lemah Cukup tinggi  

111-136 Tinggi Kuat Tinggi 

137-165 Sangat tinggi Sangat kuat  Sangat tinggi 

 

K. Analisis (regresi linear berganda)  

   Analisis regresi linear berganda di gunakan untuk menganalisis 

pengaruh antara variabel bebas (X), terhadap variabel terikat (Y). Variabel 

bebas (X) terdiri dari variabel spiritualitas (X1) dan budaya organisasi 

(X2), sedangkan Kinerja karyawan sebagai variabel terikatnya (Y). Model 

regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini memiliki formula 

Sugiyono (2013:211), sebagai berikut:  

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + Et  

Dimana:   

Y       = Kinerja karyawan   

X1     = Spiritualitas   

X2    = Budaya organisasi   

a        = Konstanta   
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b1      = Regresi dari variabel spiritualitas  

b2      = Regresi dari variabel budaya organisasi 

Et      = Error term  

 

L. Uji Hipotesis 

1. Uji F  

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji F yang 

digunakan untuk menguji secara simultan pengaruh variabel bebas 

yaitu spiritualitas, budaya organisasi terhadap variabe terikat yaitu 

kinerja, yang dirumuskan sebagai berikut:  

  

 

Dimana:  

 Koefisien determinasi  

 Jumlah variabel independent atau bebas  

 Jumlah Sampel  

F  = Koefisien F hitung  

Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis yaitu:  

H0 : Spiritualitas dan budaya organisasi tidak berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan 

Ha : Spiritualitas dan budaya organisasi berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan 
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a. Jika  ≥  , maka H0 ditolak dan Ha diterima, jadi 

ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel 

terikat.  

b. Jika <  maka H0 diterima dan Ha ditolak, jadi 

tidak ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel 

terikat.  

2. Uji t  

Uji t digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat secara parsial, dengan rumus sebagai berikut:  

     

Dimana:  

b  = keofisien regresi  

Sb  = standart deviasi dari variabel bebas  

Sedangkan pada uji t mempunyai kriteria sebagai berikut:  

Pernyataan hipotesis 

H0 : Spiritualitas tidak berpengaruh terhadap kinerja  

Ha : Spiritualitas berpengaruh terhadap kinerja  

Kriteria pengujian 

a. Jika t hitung ≥ t tabel atau t hitung ≤ t tabel, maka H0 ditolak 

dan Ha diterima artinya spiritualitas berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan. 

b. Jika t hitung ≤ t tabel atau t hitung ≤ t tabel, maka H0 

diterima dan Ha ditolak artinya spiritualitas tidak 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 
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Pernyataan hipotesis 

 H0 : Budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja  

Ha : Budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja  

Kriteria pengujian 

a. Jika t hitung ≥ t tabel atau t hitung ≤ t tabel, maka H0 ditolak 

dan Ha diterima artinya budaya organisasi berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan. 

b. Jika t hitung ≤ t tabel atau t hitung ≤ t tabel, maka H0 

diterima dan Ha ditolak artinya budaya organisasi tidak 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 


