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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di CV. Cita Mandiri yang berlokasi Jl. 

Trunojoyo no. 9D RT 02 RW 09, Junjrejo – Batu. 

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode 

survey. Menurut Sugiyono (2015:6) metode survey digunakan untuk 

mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan). Survey 

yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan melakukan wawancara dan 

penyebaran kuesioner pada responden atau karyawan yang kemudian 

dilakukan pengolahan data untuk menguji hipotesis. 

C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Penelitian

a) Variabel dependen

Variabel dependen atau yang sering disebut variabel terikat 

merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena 

adanya variabel bebas. Menurut Sugiyono (2015:39) variabel terikat 

merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, 

karena adanya variabel bebas. Variabel terikat (dependent variabel) 

dalam penelitian ini adalah kinerja karyawan (Y). 
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b) Variabel Independen 

Variabel independen atau yang sering disebut variabel bebas 

Menurut Sugiyono (2015:39) variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya 

variabel dependen (terikat). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

komitmen organisasi (X1). Variabel bebas  kedua  adalah  motivasi 

kerja (X2). 

Terdapat dua Variabel bebas (independent variable) dalam 

penelitian ini yaitu komitmen organisasi (X1) dan motivasi kerja (X2). 

2. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional variabel merupakan penjelasan tentang 

bagaimana operasi atau kegiatan yang harus dilakukan untuk 

memperoleh data atau menunjukkan indikator. Variabel dalam penelitian 

ini yaitu : 

1) Kinerja  

Kinerja adalah prestasi yang dicapai oleh karyawan dalam 

melaksanakan tugas atau pekerjaan sesuai dengan kriteria yang telah 

ditetapakan perusahaan yang meliputi kuantitas, kualitas, ketetapan 

waktu, kehadiran, kerjasama.  Indikator kinerja karyawan adalah 

sebagai berikut: 

a) Kuantitas adalah jumlah yang harus dicapai karyawan dalam 

bekerja sesuai dengan target perusahaan.  
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b) Kualitas adalah persyaratan minimum yang di buat oleh 

perusahaan yang harus dipenuhi oleh karyawan.  

c) Ketepatan waktu adalah tingkat kesesuaian karyawan dalam 

menyelesaikan pekerjaan dengan waktu yang telah ditetapkan 

serta memaksimalkan waktu yang tersedia.  

d) Kehadiran adalah tingkat kehadiran karyawan dalam perusahaan 

yang dapat menentukan kinerja karyawan.  

e) Kemampuan bekerja sama adalah tingkat kemampuan karyawan 

dalam bekerjasama dengan rekan kerja dan lingkungan yang ada 

diperusahaan.  

2) Komitmen Organisasi 

Komitmen organisasi adalah tingkat dimana karyawan yakin dan 

menerima tujuan organisasi serta mempunyai keinginan untuk tetap 

berada didalam organisasi yang meliputi komitmen afektif, komitmen 

berkelanjutan dan komitmen normatif. Indikator komitmen organisasi 

adalah sebagai berikut: 

a) Komitmen Afektif (Affective Commitment). 

Karyawan ingin menjadi bagian dari perusahaan karena  memiliki 

perasaan senang untuk mengerjakan suatu pekerjaan. 

b) Komitmen Berkelanjutan (Continuance Commitment). 

Karyawan mempertimbangkan kerugian yang akan dihadapinya 

jika meninggalkan perusahaan disebabkan karena karyawan 

membutuhkan perusahaan tersebut. 
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c) Komitmen Normatif (Normative Commitment). 

Karyawan merasa tetap harus berada dalam perusahaan sebagai 

bentuk kewajiban yang harus diberikan kepada perusahaan. 

3) Motivasi Kerja 

Motivasi kerja adalah dorongan yang diberikan perusahaan 

kepada karyawan sehingga menciptakan kegairahan kerja karyawan 

yang meliputi faktor higine dan faktor motivator. Indikator Motivasi 

Kerja adalah sebagai berikut: 

a) Faktor higiene adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan 

aspek di sekitar pelaksanaan pekerjaan yang disebut juga aspek 

ekstrinsik pekerja. Aspek ekstrinsik yaitu daya dorong yang datang 

dari luar diri karyawan terutama dari organisasi tempatnya bekerja. 

Faktor-faktor itu antara lain: gaji adalah suatu bentuk pembayaran 

kepada karyawan yang diberi tugas secara periodik, kondisi kerja 

adalah keadaan lingkungan kerja yang menjadi tempat bekerja dan 

dapat mendukung karyawan untuk dapat melaksanakan pekerjaan 

itu, kebijakan dan administrasi perusahaan adalah tingkat 

kesesuaian yang dirasakan karyawan terhadap kebijakan dan 

peraturan yang berlaku dalam perusahaan, hubungan antar pribadi 

adalah proses sosial dimana setiap karyawan yang terlibat 

didalamnya saling berhubungan dan saling mempengaruhi, kualitas 

supervisi adalah tingkat kewajaran supervisi yang dirasakan oleh 

karyawan. 
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b) Faktor motivator adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan 

aspek yang terkandung dalam pekerjaan itu sendiri yang disebut 

juga sebagai aspek intrinsik dalam pekerjaan. Aspek intrinsik 

adalah daya dorong yang timbul dari dalam diri masing-masing 

karyawan. Faktor-faktor tersebut meliputi: prestasi adalah hasil 

yang diperoleh karyawan dari usaha kerja yang dilakukan, 

pengakuan adalah besar kecilnya pengakuan yang diterima oleh 

karyawan serta umpan baik yang karyawan terima, pekerjaan itu 

sendiri adalah berat ringanya pekerjaan yang dirasakan karyawan 

dari pekerjaanya, tanggungjawab adalah besar kecilnya yang 

dirasakan terhadap tanggungjawab yang diberikan kepada 

karyawan, pengembangan potensi individu adalah besar kecilnya 

kemungkinan karyawan berpeluang untuk maju dalam pekerjaanya. 

 

D.  Teknik Pengukuran Variabel 

Penulis memperoleh data-data secara langsung dari keterangan dan 

informasi yang diberikan responden melalui kuesioner yang disebarkan 

dengan metode skor. Metode pengukuran data yang digunakan dari 

tanggapan atau jawaban dari responden diukur dengan menggunakan skala 

likert. Menurut Sugiyono (2015:93) skala likert digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial.  
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Bedasarkan pengukuran skala likert, maka variabel akan dijabarkan 

menjadi indikator variabel kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai 

titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa 

pernyataan atau pertanyaan. Pengujian dilakukan dengan menuangkan 

sejumlah pernyataan terhadap variabel yang akan diuji, untuk keperluan 

dalam melakukan analisis data, maka jawaban pernyataan pada angket 

penelitian menggunakan lima skor tingkatan jawaban atau penilaian yang 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.1 Skala Likert 

Keterangan Keterangan Nilai 

Sangat Setuju  SS 5 

Setuju  S 4 

Netral  N 3 

Tidak Setuju  TS 2 

Sangat Tidak Setuju  STS 1 

Sumber : Sugiyono (2015: 94) 

 

E.  Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/ 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono 2015:80). Populasi dalam penelitian ini adalah 

keseluruhan karyawan di CV. Cita Mandiri pada bidang aneka keripik 

yang berjumlah 31 orang. 
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2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi. Sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul 

representatif atau mewakili (Sugiyono 2015:81). Apabila subjek 

penelitian kurang dari 100, lebih baik diambil semuanya sehingga 

penelitiannya merupakan penelitian populasi. Teknik pengambilan 

sampel dalam penelitian ini adalah total sampling yaitu mengambil 

keseluruhan populasi yang ada. 

 

F.  Jenis dan Sumber Data  

1. Jenis Data 

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kuantitatif. Data dalam bentuk angka-angka atau dapat dihitung, dan 

diperoleh dari hasil jawaban responden dari kuisoner yang telah 

disebarkan. 

2. Sumber Data 

a) Data Primer 

Sumber data yang di peroleh secara langsung dari sumber asli 

(tidak melalui perantara). Dalam penelitian ini untuk mendapat data 

mengenai komitmen organisasi, motivasi kerja dan kinerja yaitu 

dengan membagi kuesioner kepada para karyawan di  CV. Cita 

Mandiri secara langsung. 
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b) Data Sekunder 

Sumber data yang di peroleh secara tidak langsung misalnya 

lewat orang lain atau dokumen. Pengumpulan data sekunder dalam 

penelitian ini adalah melalui data produksi, data penjualan dan data 

turn over karyawan. 

 

G.  Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data atau informasi, 

keterangan-keterangan dan data-data yang diperlukan, peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Wawancara 

Wawancara yang dilakukan dengan pihak yang berkompeten atau 

berwenang  untuk memberikan informasi dan keterangan yang sesuai 

yang dibutuhkan peneliti. 

2. Kuesioner 

Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan model skala Likert 

yang terdiri atas beberapa item dengan empat alternatif  jawaban, yaitu 

SS (sangat setuju), S (setuju), TS (tidak setuju), N (Netral), STS (sangat 

tidak setuju) pada aspek pengaruh komitmen organisasi dan kerja 

terhadap kinerja karyawan CV. Cita Mandiri. 
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H.  Uji Instrumen 

Kuesioner dalam penelitian ini digunakan sebagai pengumpulan data, oleh 

karena itu kuesioner harus di uji menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. 

1. Uji Validitas  

Uji validitas bertujuan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuesioner. Suatu instrumen dikatakan valid jika mempunyai 

validitas tinggi dan mampu mengukur variabel yang diteliti secara tepat. 

Tinggi rendahnya validitas instrument menunjukkan sejauh mana data 

terkumpul tidak menyimpang gambaran tentang validitas yang dimaksud. 

 Menurut Arikunto (2014:211) bahwa validitas adalah suatu ukuran 

yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu 

instrument. Dalam penelitian ini, menggunakan uji validitas dengan 

metode product moment dengan rumus sebagai berikut : 

  
      (  )(  )

√*      (   )+*      (   )+
 

Keterangan : 

r   : Koefisien korelasi product moment. 

N   : Jumlah subjek uji coba. 

ƩX   : Jumlah skor butir petanyaan. 

ƩX²  : Jumlah skor butir pertanyaan kuadrat. 

ƩY  : Jumlah skor total. 

ƩY²  : Jumlah skor total kuadrat. 

ƩXY   : Jumlah perkalian skor butir dengan skor total. 
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Apabila r sudah diketahui, maka selanjutnya membandingkan hasil 

dari r perhitungan dengan r yang terdapat dalam tabel. Jika hasil nilai dari 

r hitung lebih besar dari r dalam tabel pada alpha tertentu maka 

dikatakan signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan 

adalah valid, sedangkan apabila r hitung lebih kecil pada r dalam tabel 

maka instrumen tersebut dinyatakan tidak valid. Kriteria yang diterapkan 

adalah r hitung (koefisien korelasi) lebih besar dari r tabel (nilai kritis) 

pada taraf signifikan ∞ = 0,05, jika koefisien korelasi lebih besar dari 

nilai kritis maka alat tersebut dikatakan valid. 

2. Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas digunakan untuk menentukan apakah kuesioner 

tetap konsisten apabila digunakan lebih dari satu kali terhadap gejala 

yang sama dengan alat ukur yang sama. Reliabilitas berarti sejauh mana 

hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Uji reliabilitas diperlukan untuk 

mengetahui kestabilan alat ukur. Pada dasarnya sejauh mana suatu hasil 

pengukuran relative konsisten apabila alat ukur tersebut digunakan 

berulang kali. Dalam penelitian ini, untuk menguji tingkat reliabilitas 

menggunakan rumus alpha sebagai berikut: 

                                      r = (
 

   
) (1- 

    

    
) 

Keterangan :  

r   = Reabilitas instrument 

k  = Banyaknya butir pertanyaan 

      = Jumlah varian butir di kuadratkan 

     = Jumlah varian total di kuadratkan 
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Apabila r hitung lebih besar dari pada r tabel, maka data yang 

digunakan adalah realibel, sebaliknya jika r hitung lebih kecil dari 

pada r tabel maka data yang digunakan tidak realibel. Suatu instrumen 

penelitian dikatakan realibel apabila nilai alpha > atau = 0,6. 

 

I. Teknik Analisis Data 

1. Rentang Skala 

Rentang skala adalah alat yang digunakan untuk mengukur dan 

menilai variabel yang diteliti. Analisis rentang skala ini digunakan untuk 

mengetahui komitmen organisasi, motivasi kerja dan kinerja karyawan di 

CV. Cita Mandiri dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

RS = 
  (   )

 
  

Keterangan : 

Rs = Rentang Skala 

n   = Jumlah Sampel 

m  = Jumlah Alternatif Jawaban 

Hasil perhitungan rentang skala diperoleh sebagai berikut : 

RS = 
   (   )

 
 = 25 

Hasil pengukuran tinggi rendahnya dari setiap variabel yang diteliti 

adalah sebagai berikut: 
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 Tabel 3.2 Skor 

 

Skor Komitmen 

Organisasi 

Motivasi 

Kerja 

Kinerja 

31-55 Sangat rendah Sangat rendah Sangat rendah 

56-80 Rendah Rendah Rendah 

81-105 Cukup Cukup Cukup 

106-130 Tinggi Tinggi Tinggi 

131-155 Sangat tinggi Sangat tinggi Sangat tinggi 

 

Keterangan: 

 Komitmen Organisasi, Motivasi Kerja dan Kinerja 

a) Rentang skala, 31-55 dinyatakan bahwa komitmen organisasi, 

motivasi kerja dan kinerja karyawan masuk kategori sangat rendah. 

b) Rentang skala, 56-80 dinyatakan bahwa komitmen organisasi, 

motivasi kerja dan kinerja karyawan masuk kategori rendah. 

c) Rentang skala, 81-105 dinyatakan bahwa komitmen organisasi, 

motivasi kerja dan kinerja karyawan masuk kategori cukup. 

d) Rentang skala, 106-130 dinyatakan bahwa komitmen organisasi, 

motivasi kerja dan kinerja karyawan masuk kategori tinggi. 

e) Rentang skala, 131-155 dinyatakan bahwa komitmen organisasi, 

motivasi kerja dan kinerja karyawan masuk kategori sangat tinggi. 

2. Uji Asumsi Klasik 

Sebuah model digunakan seharusnya memenuhi beberapa asumsi 

yang disebut asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini digunakan untuk 

memastikan bahwa data berdistribusi normal, tidak terdapat 

multikolinieritas, dan tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model yang 

digunakan. Beberapa model uji asumsi klasik adalah sebagai berikut: 
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a) Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengkaji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal 

Ghozali (2013:160). Data menyebar disekitar garis diagonal dan 

mengikuti garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas, jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan mengikuti 

arah garis diagonal, maka regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

b) Uji Multikolinieritas 

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan 

adanya korelasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Menurut 

Ghozali (2013:105) identifikasi keberadaan multikolinieritas dapat 

dilihat dari (1) nilai tolerance, dan lawannya (2) variance inflation 

factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap independen 

manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya, dalam 

pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel 

dependen (terikat) dan diregresikan terhadap independen lainnya. 

Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang tidak dapat 

dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang 

rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF=1/tolerance). Nilai 

cotoff yang umumnya dipakai untuk menunjukkan adanya 

multikolinearitas adalah nilai tolerance < 0.10 atau sama dengan nilai 

VIF > 10. 
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c) Uji Heteroskedastisitas 

Ghozali (2013:139) menguji heteroskedastisitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance 

dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang 

baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Dasar analisisnya adalah 

jika ada pola tertentu, seperti titik-titik (poin-poin) yang ada 

membentuk suatu pola tertentu dan teratur (bergelombang, melebar 

kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas. Jika 

tidak ada pola jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

3. Regresi Linier Berganda 

Teknik analisis linier berganda dipergunakan untuk 

menganalisis pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan 

rumus : 

Y= a + b.X1 + b.X2 + e 

Keterangan:  

Y = Kinerja karyawan 

a = Konstanta 

b  = Koefisien regresi 

X1 = Variabel komitmen organisasi 

X2 = Variabel motivasi kerja 

e  = Variabel pengganggu (error) 
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J. Uji Hipotesis 

Berikut ini uji hipotesis yang digunakan untuk menganalisis hipotesis adalah 

sebagai berikut: 

1. t-test 

Analisis ini digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh 

variabel independent terhadap variabel dependent secara parsial atau per 

variabel, dengan rumus: 

 
        

 

  

 

Keterangan : 

b : koefisisen regresi 

Sb : Standar deviasi dari variabel bebas 

Ho = tidak ada pengaruh yang signifikan secara parsial dari variabel 

bebas (X) yang terdiri yang terdiri dari komitmen organisasi dan 

motivasi kerja terhadap variabel terikat kinerja karyawan (Y) 

Ha = ada pengaruh yang signifikan secara parsial dari variabel bebas (X) 

yang terdiri dari yang terdiri dari komitmen organisasi dan motivasi 

kerja terhadap variabel terikat kinerja karyawan (Y) 

Penolakan hipotesa atas dasar signifikasi pada taraf 5% (taraf 

kepercayaan 95%) dengan kriteria sebagai berikut: 

Jika nilai t dihitung ≤ t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak, yang 

artinya tidak ada pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel 

bebas terhadap variabel terikat. Jika t hitung > t tabel maka, Ho ditolak 
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dan Ha diterima, yang artinya ada pengaruh yang signifikan secara 

parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat. 

2. F-test 

Analisis bertujuan untuk menguji pengaruh secara simultan atau 

bersama-sama antara variabel independen dalam hal ini yaitu variabel 

komitmen organisasi dan motivasi kerja terhadap variabel dependen yaitu 

kinerja karyawan yaitu dengan rumus: 

 
         

     (   )

(    )  (   )

 

Keterangan: 

R
2  

=  Koefisien determinasi 

k =  Jumlah variabel bebas 

n =  Banyaknya sampel 

Ho  = tidak ada pengaruh yang signifikan secara simultan dari variabel 

bebas (X) yang terdiri dari komitmen organisasi dan motivasi 

kerja terhadap variabel terikat kinerja karyawan (Y). 

Ha = ada pengaruh yang signifikan secara simultan dari variabel bebas 

(X) yang terdiri dari komitmen organisasi dan motivasi kerja 

terhadap variabel terikat kinerja karyawan (Y) 

Penolakan hipotesa atas dasar signifikasi pada taraf 5% (taraf 

kepercayaan 95%) dengan kriteria sebagai berikut : 

Jika nilai F dihitung ≤ F tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak, yang 

artinya tidak ada pengaruh signifikan secara simultan antara variabel 

bebas terhadap variabel terikat. Jika F hitung > F tabel maka Ho ditolak 
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dan Ha diterima, yang artinya berpengaruh signifikan secara simultan 

antara variabel bebas terhadap variabel terikat. 

3. Uji Pengaruh Dominan 

Pengujian untuk mengetahui variabel yang dominan berpengaruh 

pada kinerja karyawan, maka digunakan nilai b atau nilai b1, b2 yang 

merupakan koefisien regresi variabel bebas X1, X2, dengan asumsi 

bahwa: 

1) Komitmen organisasi (X1) dominan jika nilai b atau b1 (X1) > nilai 

b atau b2 (X2). 

2) Motivasi Kerja (X2) dominan jika nilai b atau b1 (X2) > nilai b atau 

b1 (X1). 

 


