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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jatim Park 1 yang berada di Jalan Kartika

No. 2 Kecamatan Sisir Kota Batu Jawa Timur. Lokasi ini dipilih karena Jatim

Park merupakan satu-satunya tempat  wisata yang memadukan dengan unsur

pendidikan dan wisata. Selain merasakan sensasi luar biasa dengan mencoba

berbagai sarana yang tersedia, putra-putri pengunjung juga dapat belajar sains

di Science Centre yang memadukan konsep pengetahuan dan teknologi.

Science Center di Jatim Park mampu menampung hingga 300 anak,

dilengkapi berbagai macam alat peraga (indoor dan outdoor), yang didukung

oleh  Telkom,  PLN,  Rimba  Raya  dan  bekerjasama  dengan  universitas

terkemuka negeri maupun perusahaan terkemuka di Jawa Timur (Bina Syifa,

2017). Selain itu, sembilan dari 144 destinasi wisata yang dijagokan di 27

provinsi  di  Indonesia  mendapatkan  penghargaan  Cipta  Award  2013 dari

Kementerian  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif.  Salah  satu  dari  sembilan

pemenang penghargaan tersebut adalah Jatim Park 1 Batu (Harum, 2013).

B. Jenis Penelitian

Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  korelasional,  yaitu  penelitian

yang  berusaha  untuk  menentukan  apakah  terdapat  hubungan  antara  dua

variabel atau lebih, serta seberapa jauh korelasi yang ada di antara variabel

yang diteliti  (Kuncoro, 2013:5). Penelitian ini  bertujuan untuk menentukan
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menganalisis  pengaruh  variabel  human  relation dan  organizational

citizenship behavior terhadap kinerja karyawan, baik secara simultan maupun

parsial.  Pendekatan  penelitian  yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah

pendekatan  kausal,  yaitu  penelitian  yang  ingin  menunjukkan  pengaruh

variabel  bebas  terhadap  variabel  terikat,  di  samping  mengukur  pengaruh

secara serentak maupun sendiri-sendiri (Kuncoro, 2013:10).

C. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel

Populasi  adalah  kelompok  elemen  yang  lengkap,  yang  biasanya

berupa orang,  objek,  transaksi, atau kejadian dimana peneliti  tertarik untuk

mempelajarinya atau menjadi objek penelitian (Kuncoro, 2013:103). Populasi

dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  karyawan  tetap  yang  bekerja  di

Departemen  Front  Office Jatim Park 1 Batu,  yang berjumlah sebanyak 48

orang yang meliputi  bagian  Food and Beverages (FB) sebanyak 14 orang,

bagian Housekeeping (HK) sebanyak 25 orang, dan bagian Pool sebanyak 9

orang. 

Sampel adalah himpunan bagian (subset) dari unit populasi (Kuncoro,

2013:103). Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian karyawan tetap yang

bekerja  di  Jatim  Park  1  Batu yang  terpilih  sebagai  responden.  Teknik

penentuan  sampel  untuk  penelitian  menurut  Arikunto  (2013:112),  jika

subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya diambil semuanya, jika subjeknya

besar atau lebih dari 100 orang dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih.
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Populasi karyawan Departemen  Front Office Jatim Park 1 sebanyak

48  orang  dimana  jumlah  tersebut  kurang  dari  100  maka  seluruh  populasi

diambil semuanya menjadi sampel, yakni sebanyak 48 orang karyawan tetap

Departemen  Front Office Jatim Park 1. Teknik pengambilan sampel dalam

penelitian ini menggunakan nonprobability sampling dengan teknik sampling

jenuh  atau  sering  disebut  total  sampling.  Menurut  Sugiyono  (2013:124)

bahwa  sampling jenuh  adalah  teknik  teknik  penentuan  sampel  bila  semua

anggota populasi digunakan sebagai sampel. Istilah lain sampel jenuh adalah

sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel. 

Dalam hal ini sampel yang diambil yaitu seluruh populasi  karyawan

tetap Departemen  Front Office Jatim Park 1 Batu yang berjumlah sebanyak

48 orang.

D. Definisi Operasional Variabel
1. Variabel Bebas (X) 

Variabel bebas adalah variabel yang bertindak sebagai penyebab atau yang

mempengaruhi variabel lain. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah:

a. Human relation,  yaitu  merupakan  hubungan  yang harmonis,  tercipta

atas  kesadaran  dan  kesediaan  melebur  keinginan  individu  demi

terpadunya kepentingan bersama, menurut Hasibuan (2012). Reece dkk

(2008:16)  mengemukakan  bahwa  ada  tujuh  aspek  human  relation

yakni:
1) Komunikasi (communications),  adalah sarana untuk memahami diri

dan orang lain.
2) Kesadaran  diri  (self-awareness),  cara  terpenting  untuk

mengembangkan hubungan yang lebih baik dengan orang lain adalah
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dengan mengembangkan  pemahaman  yang lebih  baik  tentang  diri

sendiri.
3) Penerimaan diri  (self-acceptance),  tingkat yang individu sukai dan

menerima  diri  adalah  sejauh  mana  individu  benar-benar  bisa

menyukai  dan menerima orang lain.  Penerimaan diri  adalah dasar

interaksi yang sukses dengan orang lain.
4) Motivasi (motivation), jika individu benar-benar berkomitmen untuk

mencapai kinerja puncak, individu tersebut harus memotivasi dirinya

dari dalam.
5) Kepercayaan (trust),  kepercayaan adalah blok bangunan dari semua

hubungan  yang  sukses  dengan  rekan  kerja,  pelanggan,  anggota

keluarga, dan teman-teman.
6) Keterbukaan diri (self-disclosure), semakin terbuka individu bersama

orang, semakin percaya individu tersebut membangunnya.
7) Penyelesaian  konflik  (conflict  resolution),  kemampuan  untuk

mengantisipasi  atau  menyelesaikan  konflik  bisa  menjadi

keterampilan yang tak ternilai harganya.
b. Organizational citizenship behavior (OCB), yaitu perilaku pilihan yang

dilakukan karyawan  yang  melebihi  kewajiban  kerja  formal,  namun

mendukung berfungsinya organisasi  perusahaan secara efektif menurut

Robbins (2008:31). Adapun  Menurut  Organ,  dkk  (2006:120)  bahwa

organizational citizenship behavior (OCB) diukur dengan 5  indikator,

yaitu: 
1) Altruism,  yaitu  perilaku  menolong  rekan  kerja  yang  mengalami

kesulitan  dalam  situasi  yang  sedang  dihadapi  mengenai  tugas

perusahaan
2) Conscientiousness,  yaitu  perilaku  yang  menunjukkan  usaha  lebih

yang dilakukan karyawan dibandingkan harapan perusahaan.



30

3) Sportsmanship, yaitu perilaku toleransi yang diperlihatkan karyawan

saat keadaan perusahaan kurang ideal tanpa mengajukan keberatan.
4) Courtesy,  ,  yaitu  perilaku menjaga  hubungan  baik  dengan  rekan

kerjanya agar terhindar dari masalah personal.
5) Civic  virtue,  yaitu  perilaku  yang  mendedikasikan  dirinya  kepada

tanggung jawab perusahaan.
2. Variabel Terikat (Y)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi

akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini

adalah kinerja karyawan. Kinerja karyawan adalah prestasi atau hasil kerja

yang telah dicapai oleh karyawan menurut  Mangku prawira dan Hubeis

(2007:153). Sementara  variabel  kinerja  karyawan  diukur  dengan  3

indikator Menurut Dessler (2009:316), yaitu: 

a. Kualitas  (quality),  yaitu  tingkat  dimana  hasil  kinerja  dari  karyawan

yang dilakukan mendekati  sempurna dalam arti  ketepatan,  ketelitian,

dan dapat diterima dari suatu aktivitas.
b. Kuantitas (quantity atau productivity), yaitu kuantitas atau jumlah yang

dihasilkan secara efisien dan efektif.
c. Ketepatan  waktu,  yaitu  tingkat  ketepatan  waktu  dari  suatu  aktivitas

yang diselesaikan oleh karyawan

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis  data  yang  dikumpulkan dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  dua

jenis, yakni data primer dan data sekunder. 

1. Data primer, merupakan data utama yang dipergunakan untuk analisis data

dan menjawab hipotesis penelitian. Data primer berupa hasil pengamatan

langsung  pada  kantor  Jatim  Park  1  Batu.  Sumber  data primer dalam
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penelitian ini adalah karyawan tetap Departemen Front Office Jatim Park 1

Batu, yaitu data hasil kuesioner.

2. Data Sekunder, merupakan data yang dipergunakan untuk menunjang atau

melengkapi  data  primer.  Data  sekunder  dalam  penelitian  ini  berupa,

dokumen-dokumen serta laporan-laporan dan  dokumen profil Jatim Park

1. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah lewat dokumen yang

diperoleh dari Jatim Park 1 Batu, misalnya dokumen profil perusahaan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipergunakan oleh peneliti

untuk  mengumpulkan  data-data  yang  dibutuhkan  dalam  penelitian.

Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  dua  teknik,  yaitu

dengan teknik kuesioner dan dokumentasi. 

1. Kuesioner 

Kuesioner  adalah  instrumen  penelitian  yang  berupa  daftar

pertanyaan  untuk  memperoleh  keterangan  dari  sejumlah  responden.

Kuesioner dapat disebut sebagai wawancara tertulis, karena isi kuesioner

merupakan  satu  rangkaian  pertanyaan  tertulis  yang  ditujukan  kepada

responden  dan  diisi  sendiri  oleh  responden.  Pengumpulan  data  primer

dengan teknik kuesioner ini dilakukan dengan cara memberikan kuesioner

secara  langsung  kepada  responden  yakni  karyawan  tetap  Departemen

Front Office Jatim Park 1 Batu.

Data dari hasil kuesioner berupa jawaban responden atas pernyataan-

pernyataan yang telah disediakan dalam kuesioner merupakan data primer
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atau data utama yang akan dianalisis untuk menjawab permasalahan dalam

penelitian ini.

2. Dokumentasi 

Dokumentasi  yaitu  cara  pengumpulan  data  yang  diperoleh  dari

catatan atau dokumen yang telah tersedia atau telah dibuat oleh pihak lain.

Adapun data yang dimaksud berupa dokumen profil Jatim Park 1 Batu dan

foto-foto  tentang  lokasi  penelitian  tersebut.  Data  ini  berfungsi  sebagai

pelengkap  sehingga  merupakan  data  sekunder  untuk  melengkapi  data

primer dan memperkuat hasil analisis data dalam penelitian ini.

G. Teknik Pengukuran Data

Kuesioner  tentang  human  relation,  organizational  citizenship

behavior,  dan  kinerja  karyawan  diukur  dengan  skala  Likert,  yaitu  skala

dipergunakan untuk  mengetahui setuju atau tidak setujunya responden atas

pernyataan  yang  disediakan  dalam  kuesioner.  Skala  Likert  diberi  skor

(scoring) sebagai berikut:

Tabel 3.1
Penilaian Hasil Skoring

Pilihan
Jawaban

Skor Human Relation
Organizational

Citizenship
Behavior

Kinerja

Sangat setuju 5 Sangat Baik Sangat Tinggi
Sangat
Tinggi

Setuju 4 Baik Tinggi Tinggi
Netral 3 Cukup Cukup Cukup

Tidak setuju 2 Buruk Rendah Rendah
Sangat tidak

setuju
1 Sangat Buruk Sangat Rendah

Sangat
Rendah

Sumber: Perhitungan Rentang Skala

H. Uji Instrumen Penelitian
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Instrumen  penelitian  berupa  kuesioner  sebelum  dianalisa  terlebih

dahulu dilakukan pengujian dengan uji validitas dan reliabilitas. 

1. Uji Validitas
Menurut  Arikunto  (2013:211)  validitas  adalah  suatu  ukuran  yang

menunjukkan  tingkat-tingkat  kevalidan  atau  kesahihan  suatu  instrumen.

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan

data  (mengukur)  itu  valid.  Menurut  Sugiyono  (2013:173)  Valid  berarti

instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya

diukur. Untuk mengukur validitas instrumen menggunakan rumus korelasi

product moment. Suatu instrumen dinyatakan valid apabila mempunyai r

hitung >  r  tabel,  sebaliknya  instrumen  dinyatakan  tidak  valid  apabila  r

hitung < r tabel.
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2. Uji Reliabilitas
Reliabilitas  berbeda  dengan  validitas  karena  yang  pertama

memusatkan perhatian pada masalah konsistensi, sedangkan yang kedua

lebih memperhatikan masalah ketepatan. Sedangkan dikatakan reliabel jika

koefisien Alpha Cronbach > 0,60.

Agar  hasil  perhitungan  statistik  dan  pengolahan  data  dalam  uji

instrumen  penelitian  (uji  validitas  dan  reliabilitas)  memberikan  hasil  yang

akurat, tepat dan cepat maka digunakan alat bantu komputer dengan Program

IBM SPSS Statistics 22.

I. Teknik Analisis Data
1. Rentang Skala

Rentang skala  adalah  alat  yang digunakan untuk mendeskripsikan

human  relation,  organizational  citizenship  behavior,  dan  kinerja  pada

karyawan Jatim Park 1 Batu. Rentang skala dihitung dengan menggunakan

rumus (Umar, 2005:225):

 

m

mn
Rs

1


Dimana:
Rs  = Rentang skala
n    = Jumlah sampel
m   = Jumlah alternatif jawaban tiap item

Berdasarkan pada rumus rentang skala di atas, maka dapat diperoleh

perhitungan rentang skala dalam penelitian ini sebagai berikut:
 
5

1548 
Rs

Rs = 38,4 dibulatkan menjadi 38
Berdasarkan perhitungan rentang skala diperoleh sebesar 38. Adapun

kriteria penilaian tiap skala untuk tingkat  human relation,  organizational

citizenship behavior, dan kinerja karyawan sebagaimana terlihat pada tabel

berikut.
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Tabel 3.2
Kriteria Penilaian Human Relation, Organizational Citizenship

Behavior, dan Kinerja Karyawan

No.
Rentang 

Skala
Human
Relation

Organizational
Citizenship
Behavior

Kinerja 
Karyawan

1 48 – 85 Sangat Buruk Sangat rendah Sangat buruk
2 86 – 123 Buruk Rendah Buruk
3 124 – 161 Cukup Cukup Cukup baik
4 162 – 199 Baik Tinggi Baik
5 200 – 240 Sangat Baik Sangat tinggi Sangat baik

Sumber: Perhitungan rentang skala

2. Analisis Regresi Linier Berganda
Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah

analisis  regresi  linier  berganda.  Analisis  regresi  untuk  menguji  dan

menganalisis  pengaruh  human  relation dan  organizational  citizenship

behavior terhadap  kinerja  karyawan.  Adapun  formula  untuk  analisis

regresi linier berganda menurut Rangkuti (2011:66) adalah sebagai berikut:

Y = a + b1X1 + b2X2 + e 

Keterangan: 

Y = Kinerja karyawan

a = Konstanta

b1-2 = Koefisien parsial untuk masing-masing variabel X

X1 = Human relation

X2 = Organizational citizenship behavior

e = Standard error

J. Pengujian Hipotesis
1. Uji Serempak (Uji F)
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Untuk  mengetahui signifikansi pengaruh  variabel  human  relation

(X1) dan  organizational  citizenship  behavior (X2) secara  simultan

(bersama-sama) terhadap variabel  kinerja  (Y) pada karyawan.  Langkah-

langkah pengujian secara umum adalah:

a. Perumusan Hipotesis

Ho ; l ; 2 = 0, artinya human  relation (X1) dan  organizational

citizenship  behavior (X2) tidak  berpengaruh terhadap

kinerja (Y) pada karyawan Jatim Park 1 Batu.

Ha ; l ; 2  0, artinya human  relation (X1) dan  organizational

citizenship behavior (X2) berpengaruh terhadap kinerja

(Y) pada karyawan Jatim Park 1 Batu.

b. Perhitungan nilai F (Kuncoro, 2013:83): 

F = 
 )/(

/

knSSE

KSSR

Keterangan:
SSR = Sum of Square for residual 
SSE = Sum Squares for error 
n = jumlah observasi
k = jumlah parameter
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c. Kriteria
1) Jika F hitung ≥ F tabel maka Ha diterima atau Ho ditolak. Artinya

human relation dan organizational citizenship behavior berpengaruh

terhadap kinerja karyawan. 
2) Jika F hitung < F tabel maka Ho diterima atau Ha ditolak. Artinya

human  relation dan  organizational  citizenship  behavior tidak

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Gambar 3.2
Kurva Uji F (Uji Simultan)

2. Uji Parsial (Uji t)

Uji  t  digunakan  untuk  mengetahui  signifikansi  pengaruh  variabel

bebas secara parsial (sendiri-sendiri) terhadap variabel terikat.

a. Hipotesis yang akan di uji
1) Ho ; b1 ; b2 = 0, Human  relation (X1) tidak  berpengaruh  terhadap

kinerja (Y) karyawan Jatim Park 1 Batu.

Ha ; b1 ; b2 ≠ 0, Human relation (X1) berpengaruh terhadap kinerja (Y)

karyawan Jatim Park 1 Batu.

2) Ho ; b1 ; b2 = 0,  Organizational  citizenship  behavior (X2) tidak

berpengaruh terhadap kinerja (Y) karyawan Jatim Park 1 Batu.

Daerah
H0 diterima

Daerah H1
diterima

    4,050
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Ha ; b1 ; b2 ≠ 0, Organizational citizenship behavior (X2) berpengaruh

terhadap kinerja (Y) karyawan Jatim Park 1 Batu.

b. Level of significant (α = 5 %)
c. Mencari formulasi hitung dengan rumus:

t = 
)( i

i

Se 


       

Keterangan :
βi = Koefisien regresi
Se (βi) = Standard error koefisien regresi

d. Kriteria 
1) Jika t hitung ≥ t tabel atau - t hitung ≤ - t tabel maka Ho diterima atau

Ha ditolak.  Artinya  human relation dan  organizational  citizenship

behavior secara  parsial  terbukti  berpengaruh  signifikan  terhadap

kinerja pada karyawan Jatim Park 1 Batu. 
2) Jika t hitung < t tabel atau - t hitung > - t tabel maka Ho ditolak dan

Ha diterima. Artinya  human relation dan  organizational citizenship

behavior secara  parsial  terbukti  berpengaruh  tidak  signifikan

terhadap kinerja pada karyawan Jatim Park 1 Batu. 

Pengujian  parsial  ini  akan  dibantu  dengan  program  IBM  SPSS

Statistics 22.
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Gambar 3.3
Kurva Uji t (Parsial)

3. Sumbangan Efektif

Sumbangan  efektif  digunakan untuk  mengetahui  variabel

bebas  mana  yang  berpengaruh  paling  besar  atau  dominan

terhadap variabel terikat. Rumus menghitung sumbangan efektif

ditulis sebagai berikut.

r2  = ∑ X1, X2

X1 = Zero Order x Beta
X2 = Zero Order x Beta

Keterangan:
r2 : koefisien determinasi (R Square)
Zero Order : diperoleh dari hasil tabel Coefficient
Beta : diperoleh dari hasil tabel Coefficient

Dalam hubungan regresi,  r2 adalah ukuran mengenai seberapa besar

variasi  dalam  satu  variabel  menentukan  variasi  dalam  variabel  lain

(Gujarati,  1999:99),  Untuk  mengetahui  variabel  bebas  mana  yang

berpengaruh dominan terhadap variabel terikat maka bisa dilihat dengan

nilai zero order x beta (β). Koefisien beta (β) di dalam regresi berganda

menyatakan  persentase  pengaruh  variabel  bebas  secara  parsial  terhadap

variabel terikat, jika koefisien beta semakin besar maka pengaruh variabel

tersebut semakin besar.

Daerah H1
diterima

Daerah 
H0 diterima

Daerah H1
diterima

0 2,012- 2,012
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