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BAB III 

Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu cara, prosedur, atau langkah yang 

digunakan untuk menentukan data, mengolah data, dan menganalisis data dengan 

menggunakan metode tertentu. 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Pertamina (Persero) Balikpapan yang 

berlokasi di Jl. Yos Sudarso No.148, Mekar Sari, Balikpapan Tengah, Kota 

Balikpapan, Kalimantan Timur. 

 

B.  Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatory (bersifat menjelaskan). 

Sugiyono (2009:11) menyatakan penelitian asosiatif merupakan penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian 

ini untuk mengetahui pengaruh kecerdasan emosional, komitmen organisasi dan 

organizational citizenship behavior terhadap kinerja karyawan pada PT. 

Pertamina (Persero) Balikpapan. 

 

 

 

 



24 

 

 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2016:90) populasi adalah wilayah generalisasi 

yang  terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik 

tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi dari penelitian ini adalah karyawan PT. Pertamina 

(Persero) Balikpapan yang bekerja pada divisi RU V berjumlah 127 orang.   

 

2. Sampel dan teknik pengambilan sampel 

Menurut Sugiyono (2008) sampel adalah sebagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Ukuran sampel yang dapat 

digunakan ketika melakukan penelitan adalah 30-500 responden (Sugiyono, 

2015). Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

rumus Ferdinan (2006:58) sebagai berikut:  

Jumlah sampel = Jumlah indikator x (5 sampai 10) 

Dalam penelitian ini terdapat 16 indikator, dan dipilih angka 5 untuk jumlah 

yang ditentukan , jadi sampel yang digunakan di dalam penelitian ini :  

Jumlah sampel = 16 x 5 

Jumlah sampel = 80 

Sehingga dalam penelitian  ini menggunakan 80 namun dibulatkan menjadi 

100 responden. Disarankan oleh Fraenkel dan Wallen bahwa besar sampel 

untuk penelitian minimum sebesar 100 (Widayat, 2004:104-105). Berdasarkan  
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pendapat tersebut maka ditentukan banyaknya responden sebanyak 100 

responden. Pada penelitian non-probability dimana probablitas dari setiap 

anggota populasi tidak diketahui dengan pasti sehingga pemilihan sampel ini 

tidak dipermasalahkan. Maka semakin banyak responden yang diambil, 

semakin baik pula hasil yang didapat. 

Penelitian ini menggunakan metode non probability sampling dengan 

teknik pengambilan sampel menggunkan teknik judgemental sampling. 

Judgemental sampling yaitu memilih sampel berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki 

subyek yang disesuaikan dengan tujuan penelitian (Kuncoro,2015). Ciri-ciri 

khusus di dalam penelitian ini yaitu : 

a. Seluruh Karyawan PT. Pertamina (Pesero) Balikpapan 

b. Seluruh Karyawan PT. Pertamina (Pesero) Balikpapan Divisi RU V 

 

D. Definisi Oprasional Variabel 

1. Variabel Independen (X1) 

Variabel independen (X1) dari penelitian ini adalah kecerdasan 

emosional (X1). Kecerdasan emosional adalah suatu bentuk kecerdasan yang 

berkaitan dengan sisi kehidupan emosi, seperti kemampuan untuk menghargai 

dan mengelola emosi diri dan orang lain, untuk memotivasi diri seseorang yang 

dimiliki oleh Karyawan PT Pertamina (Persero) Balikpapan. Indikator 

kecerdasan emosional menurut Goleman (2004:6) , yaitu: 

a. Pengenalan diri (Self awareness) X11: 
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Mengetahui keadaan dalam diri, hal yang lebih disukai, dan intuisi. 

Kompetensi dalam dimensi pertama adalah mengenali emosi sendiri, 

mengetahui kekuatan dan keterbatasan diri, dan keyakinan akan 

kemampuan sendiri. 

b. Pengendalian diri (Self regulation) X12:  

Mengelola keadaan dalam diri dan sumber daya diri sendiri. Kompetensi 

dimensi kedua ini adalah menahan emosi dan dorongan negatif, menjaga 

norma kejujuran dan integritas, bertanggung jawab atas kinerja pribadi, 

luwes terhadap perubahan, dan terbuka terhadap ide-ide serta informasi 

baru. 

c. Motivasi (motivation) X13: 

Dorongan yang membimbing atau membantu peraihan atau tujuan. 

Kompetensi dimensi ketiga adalah dorongan untuk menjadi lebih baik, 

menyesuaikan dengan sasaran kelompok atau organisasi, kesiapan untuk 

memanfaatkan kesempatan, dan kegigihan dalam memperjuangkan 

kegagalan dan hambatan. 

d. Empati (empathy) X14:  

kesadaran akan perasaan, kepentingan, dan keprihatinan orang. Dimensi 

keempat terdiri dari kompetensi understanding others, diveloping others, 

costumer service, menciptakan kesempatan-kesempatan melalui pergaulan 

dengan berbagai macam orang, membaca hubungan antar keadaan emosi 

dan kekuatan hubungan suatu kelompok. 



27 

 

 

 

e. Keterampilan social (social skills) X15:  

Kemahiran dalam menggugah tanggapan yang dikehendaki oleh orang 

lain. Diantaranya adalah kemampuan persuasi, mendengar dengan terbuka 

dan member pesan yang jelas, kemampuan menyelesaikan pendapat, 

semangat leadership, kolaborasi dan kooperasi, serta team building. 

 

2. Variabel Independen (X2) 

Variabal indepeden (X2) penelitian ini adalah komitmen 

organisasi (X2). Komitmen organisasi adalah suatu perilaku karyawan 

yang berkaitan dengan kepercayaan dan penerimaan yang kuat atas tujuan 

dan nilai-nilai organisasi, adanya kemauan untuk mengusahakan 

tercapainya kepentingan organsisasi, dan keinginan untuk 

mempertahankan kedudukan sebagai anggota organisasi pada karyawan 

PT. Pertamina (Persero) Balikpapan. Indikaor komitmen organisasi 

Menurut Lincoln dan Bashaw  (dalam sopiah, 2008), yaitu:  

1) Kemauan karyawan (X21):  

Keinginan karyawan untuk mengusahakan agar tercapainya kepentingan 

organisasi. 

2) Kesetiaan karyawan (X22): 

Karyawan berkeinginan untuk mempertahankan keanggotaannya untuk 

terus menjadi salah satu bagian dari organisasi. 
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3) Kebanggaan Karyawan (X23): 

Ditandai dengan karyawan merasa bangga telah menjadi bagian dari 

organisasi yang diikutinya dan merasa bahwa organisasi tersebut telah 

menjadi bagian dalam hidupnya 

 

3. Variabel Independen (X3) 

Variabal independen (X3) penelitian ini adalah organizaztional 

citizenship behavior (X3). Organizaztional citizenship behavior adalah 

perilaku positif berupa kontribusi individu yang mendalam melebihi 

tuntutan peran di tempat kerja dan dilakukan tanpa ada paksaan dari 

siapapun dan tanpa mengharap imbalan apapun dari setiap diri karyawan 

PT. Pertamina (Persero) Balikpapan. Indikator organizaztional citizenship 

behavior menurut Podsakoff (2006:251), yaitu:  

1) Alturisme (Sikap Menolong) (X31):  

Sikap ini ditunjukan dengan menolong orang lain yang dalam hal ini 

adalah rekan kerja. 

2) Conscientiousness (Patuh Terhadap Aturan) (X32): 

Perilaku yang ditunjukan karyawan dengan memenuhi persyartan yang 

diajukan oleh organisasi 
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3) Sportmaship (Sikap Sportif Dan Positif) (X33) 

Kesedian karyawan dalam memberikan toleransi kepada karyawan lain 

yang mengeluh. Perilaku ini ditunjukan dengan sikap sportif dan positif 

dalam melaksanakan tugas. 

4) Courtesy (Perilaku Baik Dan Sopan) (X34) 

Perilaku yang ditunjukan untuk mencegah masalah ayng berkaitan 

dengan pekerjaan yang terjadi pada orang ain serta meringankan 

masalah yang berhubungan dengan pekerjaan. 

5) Civic Virtue (Sikap Keterlibatan Dalam Organisasi) (X35) 

Sebuah organisasi membutuhkan pekerja yang mendahulukan 

kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi demi kelangsungan 

organisasinya dan bertanggungjawaab dengan terlibat didalamnya. 

 

4. Variable Dependen (Y) 

Variabel dependen (Y) dalam penelitan adalah kinerja. Kinerja 

(prestasi kerja) adalah hasil kerja kualitas dan kuantitas yang dicapai 

seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepada setiap karyawan PT. Pertamina (Persero) 

Balikpapan. Indikator – indikator dalam mengukur kinerja menurut 

Mangkunegara( 2007), yaitu: 
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1) Kuantitas (Y1) 

Kuantitas pekerjaan adalah jumlah setiap pekerjaan yang dihasilkan oleh 

karyawan sesuai dengan standar yang ditetapkan. 

2) Kualitas (Y2) 

Kulaitas pekrjaan adalah kesesuaian kualitas pekerjaan yang 

diselesaikan oleh karyawan sesuai dengan standar dan dilihat dari segi 

ketelitian dan kerapian dari hasil kerja. 

3) Ketepatan waktu (Y3) 

Ketepatan waktu adalah penyelesaian pekerjaan sesuai dengan waktu 

yang telah ditentukan. 

E. Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari 

sumber asli, data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk 

menjawab pertanyaan peneliti, Sugiyono dalam Machfudz (2010:202). Data 

primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari survei yang 

dilakukan oleh peneliti. Dimana survei ini dilakukan dengan membagikan 

kuisioner dan wawancara (interview) secara langsung untuk mengetahui 

tanggapan responden mengenai variabel kecerdasan emosional, komitmen 

organisasi, organizational citizenship behavior dan kinerja karyawan pada PT. 

Pertamina (Persero) Balikpapan. 
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2.  Data Skunder 

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak 

langsung melalui media perantara yang diperoleh dan dicatat oleh pihak lain, 

Sugiyono (2010:202). Data sekunder dalam penelitian ini adalah gambaran 

singkat PT Pertamina (Persero) Balikpapan dan beberapa jurnal serta buku-

buku literature.  

 

F.  Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono dalam Supriyanto (2010), Teknik pengumpulan 

data merupakan langkah yang paling strategis dalam melakukan penelitian, hal 

tersebut dikarenakan tujuan dari penelitian ialah mendapatkan sebuah data. 

Adapun Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah sebagai berikut : 

1. Kuisioner (angket) 

Menurut Sugiyono (2009:162) kuisioner merupakan pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuisioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang efisien untuk mengetahui hasil dari pengukuran 

variabel kecerdasan emosional, komitmen organisasi, organizational 

citizenship behavior dan kinerja karyawan. Jenis kuisioner dalam penelitian 

ini adalah kuisioner tertutup, sehingga responden memilih jawaban yang telah 

disajikan oleh peneliti. 
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G.   Teknik Pengukuran Data 

Penelitian ini menggunakan Skala Likert sebagai pengukuran variabel. 

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang 

atau sekelompok orang tentang fenomena, Sugiyono (2016:107). Dengan skala 

likert variabel Kinerja Karyawan, Kecerdasan Emosional, Komitmen Organisasi 

dan Organizational Citizenship Bahavior akan diukur dijabarkan menjadi 

indikator variabel dan dari indikator tersebut dijadikan item-item intstrumen 

pernyataan, Sugiyono (2016:107). Adapun scoring/nilai perbutir dari jawaban 

berkisar antara : 

a. Sangat Tidak Setuju : 1 

b. Tidak Setuju  : 2 

c. Netral   : 3 

d. Setuju   : 4 

e. Sangat Setuju  : 5 

 

H. Pengujuan instrumen penelitian 

1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 
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mampu untuk mengungkap sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut 

(Lupiyoadi dan Ikhsan, 2015 :36). 

Dalam uji validitas dapat digunakan SPSS ( Statistical Product and 

Service Solutions ). Uji validitas dapat dilakukan dengan melihat r hitung 

(koefisien korelasi) lebih  > r tabel (nilai kritis) pada taraf signifikan α = 0,05, 

jika koefisien korelasi lebih besar dari nilai kritis maka alat tersebut dikatakan 

valid, Ghozali (2002), adapun rumusnya : 

r  =  
� � �� � �� ���� ��

	�� � �
 � �� �
�� �� � �
 � �� �
�� 

Keterangan:  

r = koefisien korelasi 

x = skor tiap butir pertanyaan 

y = skor total  

n = jumlah sampel 

 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau 

handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil 

dari waktu ke waktu, (Lupiyoadi dan Ikhsan, 2015 : 54). Selain menggunakan 

dengan bantuan SPSS uji reliabilitas dapat dilakukan dengan menngunakan 

koefisien alpha (α) dari cronbach menurut Umar (2003). Tingkat reliabilitas 
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suatu konstruk dapat dilihat dari hasil uji statistik Cronbach Alpha. Suatu 

konstruk dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0.60, 

menurut Imam Ghozali (2002), adapun rumusnya : 

r� =  � k
k − 1� �1 − Σ σb�

σt� � 

Keterangan: 

r�  = Reliabilitas instrumen 

k  = Banyaknya butir pertanyaan 

Σ σb� = Jumlah varian butir di kuadratkan 

 

I. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas data merupakan uji distribusi data yang akan di analisis, 

apakah penyebaranya normal atau tidak, sehingga dapat digunakan dalam 

analisis non – prametik. Namun, ada solusi lain jika data tidak berdistribusi 

normal, yaitu dengan menambah banyak jumlah sampel. (Lupiyoadi dan 

Ikhsan, 2015 : 134) 

2. Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

heterokedasitas. Jika variabel bebas siginifikan mempengaruhi variabel terikat 

maka tidak terjadi heterokedasitas, menurut. (Lupiyoadi dan Ikhsan, 2015 : 

138). 
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3. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas adalah suatu kondisi dimana terjadi korelasi atau 

hubungan yang kuat diantara variabel bebas yang diikutsertakan dalam 

pembentukan model regresi linier. Dalam analisis regresi, suatu model harus 

terbebas dari gejala multikoliniaritas. (Lupiyoadi dan Ikhsan, 2015 : 141) 

J.  Metode Analisa Data 

1. Rentang Skala 

Rentang skala adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan 

bagaimana kecerdasan emosional, komitmen organisasi, organizational 

citizenship behavior dan kinerja karyawan pada PT. Pertamina (Persero) 

Balikpapan. Menurut Umar Husein (2010) 0menentukan rentang skala dengan 

rumus: 

�� = ��� − 1�
�  

Keterangan: 

RS = Rentang Skala 

n = Jumlah Sampel 

m = Jumlah Alternatif Jawaban 

berdasarkan rumus diatas, maka dapat diperoleh rentang skala dengan 

perhitungan sebagai berikut: 
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RS = 
���� ���

  

RS = 
!��

  

RS = 80 

Berdasarkan perhitungan diatas, maka diperoleh rentang skala 80. Dengan 

demikian skala penelitian setiap kriteria sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Rentang Skala dan Pengukuran Variabel 

 

2. Regresi liniear berganda 

Analisis regresi linier berganda adalah merupakan analisis statistik 

yang menghubungkan  antara dua variabel independen atau lebih (X1, 

X2,........Xn) dengan variabel dependen (Y) ( Lupiyoadi dan Ikhsan 2015 : 

157). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan anatara variabel 

independen dengan variabel dependen apakah masing – masing variabel 

independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari 

Interval 

Rentang Skala 

Kecerdasan 

Emosional 

Komitmen 

Organisasi 

Organizational 

Citizenship Behavior 
Kinerja 

100 – 180 Sangat buruk Sangat buruk Sangat buruk 
Sangat Buruk 

 

181 – 261 Buruk Buruk Buruk Buruk 

262 – 342 Sedang Sedang Sedang Sedang 

343 – 423 Baik Baik Baik Baik 

424 – 500 Sangat baik Sangat baik Sangat baik Sangat baik 
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variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau 

penurunan. Rumus persamaan linier regresi berganda adalah sebagai berikut : 

Y = a + b1X1+ b2X2+b3X3 

Keterangan : 

Y = kinerja Karyawan 

a =  konstanta 

b1 = koefisien regresi variabel X1 

b2 = koefisien regresi variabel X2 

b3 = koefisien regresi variable X3 

X1 = Kecerdasan Emosional 

X2 = Komitemen Organisasi 

X3  = Organizational Citizenship Behavior  

3. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis bertujuan mengetahui apakah ada tidaknya pengaruh yang 

signifikan antara variabel indepeden (Kecerdasan Emosional, Komitmen 

Organisasi,  Organizational Citizenship Behavior) terhadap variabel dependen 

(Kinerja Karyawan) baik secara parsial maupun simultan. (Santoso, 2002). 

Ha : kecerdasan emosional, komitmen organisasi dan organizational 

citizenship behavior berpengaruhsignifikan  terhadap kinerja karyawan pada 

PT. Pertamina (Persero) Balikpapan. 
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Ho : kecerdasan emosional, komitmen organisasi dan organizational 

citizenship behavior tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

pada PT. Pertamina (Persero) Balikpapan. 

a. Uji t 

Untuk menguji hipotesis dalam penelitan ini menggunakan Uji t 

dengan taraf kepercayaan sebesar 95% dan dk = n – 2 dengan syarat 

diterimanya uji t sebagai berikut (Lupiyoadi dan Ikhsan, 2015 : 128): 

 

Ho Diterima : −"#$%&' < ")*#+,-  < "#$%&' 

Ho Ditolak:  ")*#+,- > "#$%&' atau ")*#+,- < −"#$%&'    

 

Metode pengambilan keputusan, yaitu: 

1) Berdasarkan probabilitas adalah : 

Jika nilai probabilitas >0,05 maka Ho Diterima 

Jika nilai probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak 

 

b. Uji Koefisien Determinasi (��) 

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 

kemampuan dari variabel bebas dapat menerangkan variabel terikat yang 

dilihat melalui adjusted R
2
. Nilai koefisien determinasi terletak diantara 0 

sampai 1. Semakin besar nilai adjusted R
2
 maka semakin baik model yang 
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digunakan untuk menerangkan hubungan pengeruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Namun apabila nilai adjusted R
2
 semakin kecil 

maka semakin lemah model yang digunakan untuk menerangkan pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat (Lupiyoadi dan Ikhsan, 2015). 


