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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi merupakan suatu tempat dimana penelitian ini dilakukan untuk 

mencari data atau informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Lokasi penelitian 

yang digunakan untuk melakukan penelitian adalah pada Koperasi Simpan 

Pinjam (Syirkah Fastabiqul Khoirot) Lumajang yang berlokasi di Jalan 

Soekartijo 220 Utara Pasar Yosowilangun Lumajang Dasar pertimbangan 

peneliti memilih lokasi penelitian pada Koperasi Simpan Pinjam (Syirkah 

Fastabiqul Khoirot) Lumajang adalah adanya data penurunan kinerja yang 

tergambar pada data target dan realisasi target yang telah ditetapkan oleh 

Koperasi Simpan Pinjam (Syirkah Fastabiqul Khoirot). 

 

B. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, jenis penelitian kuantitatif, sedangkan metode 

penelitian yang dipilih adalah metode penelitian survei yang oleh Singarimbun 

dan Effendy (2006:1) diartikan sebagai penelitian yang mengambil sampel dari 

satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang 

pokok dalam melakukan penjajakan (eksplorasi), pengujian hipotesis dan 

melakukan evaluasi berkenaan dengan hubungan antar variabel dalam 

penelitian ini. 
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C. Populasi dan Sampel 

Menurut Widayat (2004:58) populasi yaitu merupakan kesatuan dari 

kumpulan elemen yang memiliki sejumlah karakteristik umum, yang terdiri 

dari bidang-bidang untuk diteliti. Dengan batasan pengertian tersebut, maka 

yang dimaksud populasi pada penelitian ini adalah seluruh karyawan bagian 

pemasaran pada Koperasi Simpan Pinjam (Syirkah Fastabiqul Khoirot) 

Lumajang yaitu sebanyak 32 karyawan. 

Menurut Arikunto (2006:109), sampel adalah sebagian atau wakil dari 

populasi yang diteliti. Dengan meneliti sebagian populasi di harapkan 

memperoleh hasil yang menggambarkan sikap dan keadaan populasi tersebut 

secara keseluruhan. Dalam penelitian ini yang menjadi sampelnya adalah 

seluruh karyawan bagian pemasaran pada Koperasi Simpan Pinjam (Syirkah 

Fastabiqul Khoirot) Lumajang yaitu sebanyak 32 karyawan yang mempunyai 

masa kerja minimal 1 tahun. 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah sensus 

atau total sampling, yaitu seluruh populasi digunakan sebagai sampel 

penelitian. Yang menjadi landasan atau dasar dari jumlah pengambilan sampel 

adalah pendapat dari Arikunto (2006:120) yang mengatakan: “Apabila 

subyeknya kurang dari 100 maka lebih baik diambil semua sehingga 

merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subyeknya lebih dari 

100 maka sampel yang diambil antara 10% - 15% atau 20% - 25% tergantung 

dari luas wilayah, dana, waktu dan tenaga. 
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D. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang 

hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014:58). Terdapat 

dua variabel yang akan diteliti antara lain adalah : 

1) Variabel (X) yang bersifat independen (variabel bebas) yaitu merupakan 

variabel yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen (terikat). Dan yang menjadi variabel (X1) ini adalah motivasi kerja 

dan (X2) adalah kompensasi.  

2) Variabel (Y) yang bersifat dependen (terikat) yaitu variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas 

(independen). Dan yang menjadi variabel (Y) ini adalah kinerja karyawan. 

 

E. Definisi Operasional Variabel  

Dalam melaksanakan penelitian, istilah variabel merupakan istilah yang 

tidak dapat ditinggalkan. Variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Kinerja Karyawan (Y) 

Kinerja merupakan hasil kerja yang dilakukan oleh karyawan dalam rentang 

waktu tertentu. Indikator untuk mengukur kinerja karyawan secara individu, 

yaitu: 

a. Kuantitas hasil kerja 

b. Ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan 
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2. Motivasi Kerja (X1) 

Motivasi kerja adalah dorongan yang timbul baik dari dalam maupun luar 

diri seorang karyawan untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas tertentu di 

Koperasi Simpan Pinjam (Syirkah Fastabiqul Khoirot) Lumajang. Indicator 

dari motivasi kerja dalam penelitian ini adalah: 

a. Dorongan kebutuhan eksistensi 

b. Dorongan kebutuhan hubungan  

c. Dorongan kebutuhan perkembangan 

3. Kompensasi (X2) 

Kompensasi yaitu segala sesuatu yang diberikan oleh Koperasi Simpan 

Pinjam (Syirkah Fastabiqul Khoirot) Lumajang kepada karyawan sebagai 

tanda balas jasa atas hasil kerja karyawan. Indicator dari kompensasi dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Kompensasi langsung  

b. Kompensasi tidak langsung  

Untuk lebih jelasnya maka variabel penelitian, indicator dan item 

yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3.2 

Konsep, Variabel, Indikator dan Instrumen Penelitian 

Variabel Indikator Item 

Motivasi 

Kerja (X1) 

 

a. Dorongan kebutuhan 

eksistensi 

 

1) Dorongan kebutuhan fisiologis 

2) Dorongan tunjangan tambahan bagi 

karyawan 

b. Dorongan kebutuhan 

hubungan 

3) Dorongan Hubungan dengan rekan 

kerja 

4) Dorongan Hubungan dengan atasan 

 c. Dorongan kebutuhan 

perkembangan 

5) Jenjang karir bagi karyawan 

6) Program pelatihan 
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Lanjutan Tabel 3.2 Konsep, Variabel, Indikator dan Instrumen Penelitian 

Variabel Indikator Item 

Kompensasi 

(X2) 

a. Kompensasi 

langsung  

1) Gaji 

2) Insentif  

3) Uang transport 

b. Kompensasi tidak 

langsung  

4) Tunjangan hari raya 

5) Program darmawisata 

Kinerja 

karyawan 

(Y) 

a. Kuantitas hasil kerja 1) mampu menyelesaikan pekerjaan 

sesuai target yang telah ditentukan 

b. Ketepatan waktu 

penyelesaian 

pekerjaan 

2) Karyawan mampu menyelesaikan 

tugas tepat waktu 

 

 

F. Sumber data 

Dalam penelitian ini sumber data yang dipakai terdiri atas 2 jenis yakni 

data primer dan data sekunder. 

1. Data primer 

Data yang diperoleh langsung dari koperasi dan mampu memberikan 

informasi. Adanya data primer diperoleh dengan cara menyebarkan 

kuisioner kepada para karyawan pada Koperasi Simpan Pinjam (Syirkah 

Fastabiqul Khoirot) Lumajang tentang motivasi dan kompensasi serta 

kinerja karyawan. 

2. Data sekunder 

Data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak peneliti 

maupun pihak lain. Yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini 

adalah mengenai gambaran umum Koperasi Simpan Pinjam (Syirkah 

Fastabiqul Khoirot) Lumajang, jumlah karyawan dan struktur organisasi 

Koperasi Simpan Pinjam (Syirkah Fastabiqul Khoirot) Lumajang. 
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G. Tehnik Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data yang diperlukan dalam pembahasan ini antara 

lain adalah: 

a. Angket/kuesioner  

yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui penyebaran pertanyaan 

yang disusun dalam satu kumpulan kepada responden. Bentuk kuesioner 

bersifat tertutup yaitu responden diberi alternatif pilihan jawaban pada 

setiap pertanyaan.  

b. Wawancara 

Wawancara yakni melalui tanya jawab secara langsung dengan pihak 

terkait, khususnya karyawan Koperasi Simpan Pinjam (Syirkah Fastabiqul 

Khoirot) Lumajang dengan maksud memperoleh tambahan informasi 

lainnya. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi yakni mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, buku, surat kabar, majalah. Teknik ini digunakan untuk 

mengambil data internal perusahaan seperti sejarah perusahaan, profil 

perusahaan, struktur organisasi. 

 

H. Skala Pengukuran 

Skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert. Skala likert 

adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persespsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Seluruh variabel 
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akan diukur menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 5. Masing-

masing alternatif jawaban diberi nilai sebagai berikut: 1=sangat tidak setuju, 

2=tidak setuju, 3=kurang setuju, 4=setuju, dan 5=sangat setuju. Kuesioner 

terdiri dari pertanyaan maupun pernyataan yang berkaitan dengan pengukuran 

variabel penelitian dalam hal ini adalah motivasi kerja, kompensasi, dan 

kinerja karyawan. Dalam penelitian ini, skala penilaian yang diigunakan adalah 

dapat dilihat pada gambar tabel: 

Tabel 3.2 

Skala Penilaian Likert 

Pilihan 

jawaban 
Skor 

Variabel 

Motivasi 

kerja 
Kompensasi 

Kinerja 

karyawan 

Sangat Setuju 5 Sangat tinggi Sangat baik Sangat tinggi 

Setuju 4 Tinggi Baik Tinggi 

Kurang Setuju 3 Cukup  Cukup  Cukup  

Sangat Tidak 

Setuju 
2 Rendah Buruk  Rendah 

Sangat Tidak 

Setuju  
1 Sangat Rendah Sangat Buruk 

Sangat 

Rendah 

 

 

I. Pengujian Instrumen Penelitian 

a. Uji Validitas 

Menurut Ghozali (2016:52-53) dijelaskan bahwa “uji validitas 

digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner”. Suatu 

kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner. Metode yang 

sering digunakan untuk memberikan penilaian terhadap validitas kuesioner 

adalah product moment correlation antara skor setiap butir pertanyaan 
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dengan skor total, sehingga sering disebut sebagai inter item total 

correlation. Jika hasil nilai dari r hitung lebih besar dari r dalam tabel pada 

alpha tertentu maka dikatakan signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa 

butir pertanyaan adalah valid, sedangkan apabila r hitung lebih kecil dari 

pada r dalam tabel maka instrument tersebut dinyatakan tidak valid.  

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah pengujian untuk mengatur suatu kuesioner 

yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Reliabilitas 

instrumen adalah hasil pengukuran yang dapat dipercaya. Reliabilitas 

instrumen diperlukan untuk mendapatkan data sesuai dengan tujuan 

pengukuran. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban 

seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke 

waktu. Untuk mencapai hal tersebut, dilakukan uji reliabilitas dengan 

menggunakan metode Alpha Cronbach’s diukur berdasarkan skala Alpha 

Cronbach’s 0 sampai 1. 

Reliabilitas suatu konstruk variabel dikatakan baik jika memiliki 

nilai Alpha Cronbach’s > dari 0.60.” Jadi pengujian reliabilitas instrumen 

dalam suatu penelitian dilakukan karena keterandalan instrumen berkaitan 

dengan keajegan dan taraf kepercayaan terhadap instrumen penelitian 

tersebut dan kuesioner dinyatakan reliabel jika mempunyai nilai koefisien 

alpha yang lebih besar dari 0,6. 
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J. Metode Analisis Data 

Agar mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan 

penelitian, maka diperlukan metode analisis data yang benar. Adapun teknik 

analisis data dalam penelitian ini adalah. 

1. Rentang Skala 

Rentang skala adalah alat yang digunakan untuk mendeskripsikan variabel 

yang diteliti. Dengan rumus sebagai berikut :  

 
 

 

Keterangan : 

  RS  = Rentang skala  

  n  = Jumlah sampel 

  m  = Jumlah alternatif jawaban 

 

Berdasarkan rumus tersebut maka dapat diperoleh rentang skala dengan 

perhitungan sebagai berikut: 

=25.6≈26 

Berdasarkan hasil perhitungan, telah diperoleh nilai rentang skala sebesar 26 

maka skala penelitian motivasi kerja, kompensasi dan kinerja karyawan 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Skala variabel Motivasi Kerja, Kompensasi dan Kinerja Karyawan 

Skala Penilaian Motivasi Kerja Kompensasi Kinerja 

Karyawan 

32 – 57 Sangat Rendah Sangat buruk Sangat Rendah 

58 – 83 Rendah Buruk Rendah 

84 – 109 Cukup Cukup cukup 

110 – 135 Tinggi Baik Tinggi 

136 – 160  Sangat Tinggi Sangat Baik Sangat Tinggi 
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2. Regresi Linier Berganda 

Uji regresi linier berganda (Multiple Linier Regression) untuk 

menguji pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel 

dependen. Analisis regresi linier berganda menghasilkan sebuah persamaan 

regresi yang dapat digunakan dalam prediksi. Secara matematis dapat 

dituliskan sebagai berikut : 

Y = α + ß1X1 + ß2X2 + e  

Dimana :  

Y merupakan variabel dependen (kinerja karyawan) 

X1 merupakan variabel motivasi kerja 

X2 merupakan variabel kompensasi  

α merupakan intercept  

ß1 merupakan koefisien regresi motivasi kerja 

ß1 merupakan koefisien regresi kompensasi  

e merupakan error term 

Hasil analisis regresi linier berganda akan diperoleh nilai koefisien beta 

yang dapat digunakan untuk mengetahui variabel bebas mana yang dominan 

(paling besar) pengaruhnya terhadap variable terikat. Hal ini dapat dilihat 

dengan membandingkan besarnya nilai koefisien beta (βi) dari masing-

masing variabel bebas. Variabel bebas yang memiliki nilai koefisien beta 

berstandarisasi (βi) paling besar maka dinyatakan sebagai variabel yang 

berpengaruh dominan (paling besar) terhadap variabel terikat. 
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K. Pengujian Hipotesis 

1. Uji F 

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas 

(independent) yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara 

simultan atau bersama-sama terhadap variabel terikat/dependen. Hipotesis 

statistic yang dapat dirumuskan dalam uji F ini adalah: 

Ho :  Motivasi kerja dan kompensasi tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

Ha :  Motivasi kerja dan kompensasi berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

Kriteria Pengujian :  

1) Apabila nilai F hitung ≥ F tabel, maka Ha diterima; Ho ditolak  

2) Apabila nilai F hitung < F tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak.  

2. Uji t 

Uji t pada dasarnya untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Dalam penelitian ini digunakan uji dengan taraf signifikansi 0,05. 

Hipotesis statistic untuk pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan 

adalah: 

Ho1:  Motivasi kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

Ha1 : Motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 
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Hipotesis statistic untuk pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan 

adalah: 

Ho1:  Kompensasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

Ha1 : Kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Kriteria Pengujian : 

1) Jika nilai t hitung ≥ t tabel atau -t hitung ≥ -t tabel,  maka Ho ditolak; Ha

diterima

2) Apabila nilai t hitung < t tabel atau -t hitung < -t tabel,  maka Ha ditolak;

Ha diterima




