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BAB III 

 METODE PENELITIAN  

A. MetodePenelian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian survey, di mana 

peneliti melakukan observasi ke gerai OPPO Malang dan mengumpulkan data 

dengan cara menyebarkan kuesioner kepada karyawan, kemudian menganalisis 

dan menyimpulkan data tersebut. Menurut (Singarimbun, 2006:3), penelitian 

survey adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan 

menggunakan kuesioner sebagai alat pengukuran yang pokok. 

b. Lokasi Penelitian 

Penelitian akan dilakukan di gerai OPPO Malang yang beralamat di 

JL.MT. Haryono No. 35Malang. 

c. DefinisiOperasionalVariabel 

1. Variabel Terikat (Y) 

Menurut Wilson Bangun (2012:234) Kinerja adalah hasil kerja yang 

telah dicapai oleh karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai tanggung 

jawab yang telah diberikan kepadanya. Adapun indikator pada variabel 

kinerja yaitu : 

a. Jumlah Pekerjaan 

Kuantitas pekerjaan menunjukkan jumlah pekerjaan yang dihasilkan 

individu atau kelompok sebagai persyaratan yang menjadi standar 

pekerjaan. 
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b. Kualitas Pekerjaan 

Adalah setiap karyawan dalam perusahaan harus memenuhi persyaratan 

tertentu untuk dapat menghasilkan pekerjaan sesuai kualitas yang 

dituntut suatu pekerjaan tertentu. 

c. Ketepatan Waktu 

Adalah setiap pekerjaan memiliki karakteristik yang berbeda, untuk 

jenis pekerjaan tertentu harus diselesaikan tepat waktu,karena memiliki 

ketergantungan atas pekerjaanlainnya. 

d. Kehadiran  

Adalah suatu jenis pekerjaan tertentu menuntut kehadiran karyawan 

dalam mengerjakannya sesuai waktu yang ditentukan. 

e. Kemampuan Kerja Sama 

Tidak semua pekerjaan dapat diselesaikan oleh satu orang karyawan 

saja, untuk jenis pekerjaan tertentu mungkin harus diselesaikan oleh dua 

orang karyawan atau lebih, sehingga membutuhkan kerja sama antar 

karyawan sangat dibutuhkan. 

2. Variabel Bebas (X) 

Variabel bebas adalah variabel yang bertindak sebagi pengaruh atau 

yang mempengaruhi variabel lainnya. Sebagai variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah budaya organisasi dan kepuasan kerja. Indikator yang 

digunakan terdiri dari: 

1. Budaya Organisasi (X1) 

 Luthans dalam Susanto (2006:11) budaya organisasi adalah 

norma-norma dan nilai-nilai yang mengarahkan perilaku organisasi. 
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Setiap Anggota berperilaku sesuai dengan budaya yang akan berlaku 

agar diterima oleh lingkungannya. Ada 6 indikator penting yang dapat 

dijadikan sebagai ukuran budaya yang terdapat dalam sebuah 

organisasi, yaitu sebagai berikut: 

1) Aturan perilaku yang diamati, yaitu cara bertindak sales ketika 

berinteraksi dengan sales lainnya, mereka mungkin menggunakan 

bahasa umum, istilah, atau ritual yang memiliki ciri khas tersendiri. 

2) Norma, yaitu standar perilaku termasuk didalamnya tentang 

pedoman sejauh mana suatu pekerjaan harus dilakukan dan tidak 

boleh dilakukan oleh sales. 

3) Nilai-nilai, yaitu nilai-nilai utama yang terdapat pada sebuah 

organisasi dan dianut bersama oleh seluruh anggota organisasi, 

seperti tentang absensi yang rendah atau efisiensi yang tinggi. 

4) Filosofi, yaitu adanya kebijakan yang berkaitan dengankeyakinan 

organisasi dalam memperlakukan pelanggan dan karyawan didalam 

sebuah organisasi tersebut. 

5) Peraturan, yaitu aturan yang tegas dalam sebuah organisasi karena 

aturan tersebut berkaitan dengan kemajuan organisasi. 

2. Kepuasan Kerja (X2) 

Kepuasan kerja adalah suatu efektifitas atau respon semosional terhadap 

berbagai aspek pekerjaan.Luthans (2006) menyatakan bahwa indikator 

tingkat kepuasan kerja dapat dilihat dari: 

1) Kepuasan terhadap gaji, yaitu senang atau tidak senang karyawan 

akan gaji yang diterima. 
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2) Kepuasan dengan promosi, yaitu sikap senang atau tidak senang 

karyawan akan promosi yang dilakukan perusahaan. 

3) Kepuasan terhadap rekan kerja, yaitu sikap senang atau tidak 

senang karyawan akan dukungan dari rekan kerjanya. 

4) Kepuasan terhadap supervisor, yaitu sikap senang atau tidak 

senang karyawan akan perlakuan dari pimpinan. 

d. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

 Populasi adalah suatu kesatuan individu atau subyek pada wilayah dan 

waktu serta dengan kualitas tertentu yang akandiamati / diteliti (Supardi, 

2005: 101). Populasi dalam penelitian ini yang digunakan sebagai 

populasi adalah seluruh sales OPPO MT Haryono Malang yang 

berjumlah 31 orang. 

b. Sampel 

Sampel penelitian adalah bagian daripopulasi yang dijadikan subyek 

penelitian sebagai “wakil” dari para anggota populasi (Supardi, 

2005:102). Menurut Arikunto (2006: 120) jika jumlah subjeknya kurang 

dari 100 maka harus diambil semua dan apabila lebih besardari 100 

maka dapat diambil antara 10% - 25% atau 20% - 25% atau lebih. 

Berdasarkan definisi diatas dan jumlah sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini kurang dari 100 orang, maka peneliti menggunakan seluruh 

populasi sebagai sampel penelitian yaitu sales OPPO Malang.Teknik 

pengambilan sampel menggunakan SamplingJenuh  atau total sampling 
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yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan 

sebagai sampel (Sugiyono, 2011:68) yaitu sebanyak 31 orang. 

e. Data dan Sumber Data  

1. Data primer 

 Data primer adalah data yang langsung diperoleh daris umber data 

pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian (Bungin, 2008: 122).Data ini 

diperoleh dan diolah sesuai dengan kebutuhan untuk dianalisis. Data primer 

dalam penelitian in iberupa data jawaban responden pad akuisioner yang 

disebarkan penelitian yang berisi pertanyaan mengenai budaya organisasi, 

kepuasan kerja dan kinerja sales di Gerai OPPO MT Haryono Malang. 

2. Data sekunder 

 Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau 

sumber sekunder dari data yang kita butuhkan (Bungin, 2008: 122). Data 

sekunde rmerupakan data yang secara tidak langsung berhubungan dengan 

responden yang diselidiki dan merupakan pendukung bagi penelitian yang 

dilakukan. Data yang diperolehdari OPPO Malang, yang terdiri dari visi, misi 

dan moto perusahaan, jumlah karyawan, struktur organisasi. 

f. Teknik Pengumpulan Data 

1. Kuesioner 

 Kuesioner adalah serangkaian atau daftar pertanyaan yang disusun 

secara sistematis, kemudian dikirim untuk diisi oleh responden (Bungin, 2008: 

123).Dalam penelitian ini dengan membagikan pertanyaan kepada para 

karyawan sehingga memudahkan untuk mendapatkan data informasi. 
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2. Wawancara 

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2013:231) wawancara merupakan 

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya 

jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatutopik tertentu. 

g. TeknikPengukuranVariabel 

Skala yang digunakan dalam pengukuran variabel adalah skala Likert. 

Skala Likert adalah suatu cara yang sistematis untuk memberi penilaian pada 

indeks. Salah satu cara yang paling seseorang responden dengan sebuah 

pertanyaan dan kemudian diminta untuk memberikan jawaban : Sangat setuju, 

Setuju, Tidak setuju, dan Sangat tidak setuju. Jawaban ini di beri skor 1 sampai 

5 (Singarimbun dan Effendi,2006:111). Setiap pertanyaan yang ditujukan 

kepada responden merupakan pertanyaan interval suatu konsisten sikap dan 

dinilai dengan jawaban yang diberikan, dengan menggunakan skala 

pengukuran seperti pada tabel di bawah ini. 

Tabel 3.1 

Penentuan Skor Jawaban Responden 

Jawaban 

Responden 

Skor Budaya 

Organisasi 

Kepuasan Kerja Kinerja 

Sangat Setuju 5 Sangat Kuat Sangat Tinggi Sangat Tinggi 

Setuju 4 Kuat Tinggi Tinggi 

Netral 3 Cukup Cukup Cukup 

Tidak etuju 2 Lemah Rendah Rendah 

Sangat tidak setuju 1 Sangat Lemah Sangat Rendah Sangat Rendah 

Sumber: Sugiyono (2006) 
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Keterangan: 

a. Jawaban Sangat Setuju diberi skor 5 

b. Jawaban Setuju diberi skor 4 

c. Jawaban Netral diberi skor 3 

d. Jawaban Tidak Setuju diberi skor 2 

e. Jawaban Sangat Tidak Setuju diberi skor 1 

h. UJI INSTRUMENT 

a. Uji Validitas Data 

Menurut Widayat (2004:87) validitas adalah suatu pengukuran 

yang mengacu pada proses dimana pengukuran benar-benar bebas dari 

kesalahan sistimatis dan kesalahan random. Pengukuran yang valid berarti 

ala tukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. 

Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa 

yang seharusnya diukur. 

Pada penelitian ini, digunakan validitas Pearson berdasarkan 

rumus korelasi product moment. Adapun kriteria pengujiannya adalah: 

Apabila r hitung < r tabel maka tidak terdapat data yang valid sedangkan 

apabila r hitung ≥ r tabel  terdapat data yang valid. Nilai r hitung dapat 

diperoleh berdasarkan rumus sebagai berikut: 

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

Y)( . X)( - XY .n 





 

Dimana: 

r = Koefisien Korelasi 

n = Jumlah sampel 
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X = Skor tiap butir 

Y = Skor Total 

b. Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji sejauh mana instrument 

tersebut dapat diberikan hasil yang relative sama bisa dilakukan 

pengukuran kembali terhadap subyek yang sama. Suatu instrumen yang 

mempunyai reliabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa instrumen 

tersebut mantab. Suatu alat ukur yang mantab tidak berubah-rubah 

pengukurannya, artinya meskipun alat itu digunakan berkali-kali akan 

memberikan hasil yang hampir serupa.  

Dalam penelitian ini, reliabilitas diukur dengan metode konsistensi 

internal dengan teknik Reliabilitas Alpha, (Arikunto 2006:192). Dengan 

rumus sebagai berikut: 

 

             =     

    

Dimana : 

k = Banyaknya belahan tes 

sj
2
 = Varian belahan j; j= 1,2,…..k 

sx
2
 = Varians skor tes 

Adapun kriteria pengujiannya adalah apabila nilai reliabilitas 

instrumen diatas 0,6 atau 60%, berarti terdapat data yang reliabel pada 

tingkat kepercayaan 95%. Sebaliknya jika nilai reliabilitas kurang  dari 0,6 
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atau 60% berarti tidak terdapat data yang reliabel pada tingkat 

kepercayaan 95%. 

i. Teknik Analisa Data 

a. Analisis Rentang Skala 

Rentang skala dalam budaya organisasi, kepuasan kerja karyawan 

dan tingkat Kinerja sales OPPO Malang menggunakan rumus sebagai 

berikut : 

   
 (   )

 
 

Dimana : 

RS = Rentang Skala 

n = Jumlah Sampel 

m = Jumlah Alternatif Jawaban 

Dari rumus tersebut, maka diperoleh hasil rentang skala dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

   
  (   )

 
         

Dari hasil perhitungan skala dapat dibuat skala penilaian sebagai 

berikut : 

Tabel 3. PenilaianVariabelBerdasarkanRentangSkala 

Rentang 

Skala 

Budaya Organisasi Kepuasan 

Kerja 

Kinerja 

Karyawan 

3155 SangatLemah Sangat Rendah Sangat Rendah 

5680 Lemah Rendah Rendah 

81105 Cukup Cukup Cukup 

106130 Kuat Tinggi Tinggi 

131156 SangatKuat Sangat Tinggi Sangat Tinggi 
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b. Analisis Regresi Linier Berganda 

Untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap 

Variabel terikat, digunakan analisis regresi linier berganda yaitu : 

                  

Dimana : 

Y = Kinerja Karyawan 

a = Konstanta 

   dan    = Koefisien Regresi 

   = Budaya organisasi 

   = Kepuasan Kerja 

e = Standart Error 

c. PengujianHipotesis 

 Perumusanhipotesis : 

 Ho : Budaya Organisasi dan Kepuasan kerja tidak berpengaruh terhadap 

kinerja. 

Ha : Budaya Organisasi dan Kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja. 

a) Hipotesis I 

a. Uji Hipotesis Pertama (Uji F) 

Uji F digunakan pada dasarnya menunjukkan apakah semua 

variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model 

mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen atau terikat. 

Dalam penelitian ini Uji F dilakukan untuk menguji apakah 
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budaya organisasi dan kepuasan kerja berpengaruh secara 

bersama terhadap kinerja karyawan. 

Dengan Rumus : 

        
   (   )

(    ) (   )
 

Dimana : 

   = koefisien determinasi 

k = jumlah variabel bebas 

n = banyak sampel 

Penolakannya hipotesa atas dasar signifikasi pada taraf nyata 5% 

(taraf kepercayaan 95%) dengan kriteria: 

a. Jika Fhitung ≥ Ftabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang 

berarti ada pengaruh secara simultan antara budayaorganisasi 

dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. 

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

berarti tidak ada pengaruh secara simultan antara budaya 

organisasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. 

b) Uji t (t-test) 

Perumusanhipotesis : 

Ho : Budaya organisasi dan kepuasan kerja  secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap kinerja. 

Ha :  Budaya organisasi dan kepuasan kerja  secara parsial 

berpengaruh terhadap kinerja. 
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Uji t digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh 

budayaorganisasidankepuasankerjaterhadap kinerja karyawan. 

Dengan rumus: 

thitung  = 
Sb

b
 

di mana: 

b    = koefisien regresi 

Sb = standart deviasi dari variabel bebas 

Sedangkan pada uji t mempunyai kriteria sebagai berikut: 

a. Jika t hitung ≥ t table atau t hitung ≥ -t tabel maka Hoditolak dan 

Haditerima, yang artinya budaya organisasi berpengaruh 

signifikan terhadap variabel kinerja karyawan. 

Jika t hitung < t table atau t hitung< -t tabel maka Hoditerima dan 

Haditolak, yang artinya budaya organisasi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan. 

b. Jika t hitung ≥ t table atau t hitung ≥ -t tabel maka Hoditolak dan 

Haditerima, yang artinya kepuasan kerja berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Jika t hitung < t table atau t hitung< -t tabel maka Hoditerima dan Haditolak, 

yang artinya kepuasan kerjatidak berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 
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b) Hipotesis II

Untuk mengetahui variable budaya organisasi dan kepuasan 

kerja yang paling berpengaruh terhadap kinerja karyawan, maka 

dapat dilakukan mengunakan perbandingan koefisien regresi 

masing-masing variable penelitian (standardized koefisien regresi 

masing-masing dan untuk menentukan variabel yang dominan 

diambil variabel yang terbesar) 


