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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif. 

Penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2011)  yaitu penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic, dengan tujuan untuk 

menguji hopotesis yang telah ditetapkan. 

Penelitian ini juga menggunakan tipe assosiatif-korelasional. 

Menurut Machmud (2016) penelitian ini berfungsi untuk mencari 

hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Hubungannya bisa 

simetris, kausal, atau interaktif (asimetris). Hubungan simetris adalah 

hubungan yang bersifat sejajar, sama. Hubungan kausal adalah hubungan 

yang bersifat sebab akibat. Hubungan asimetris atau interaktif adalah 

hubungan antara variabel yang saling mempengaruhi.  

Penelitian ini dilakukan setelah proposal ini diseminarkan yaitu 

sekitar tanggal 15 Februari 2018. Lokasi penelitian ini yaitu di Richdjoe 

Barbershops dan Coffee Shop (cabang malang), dengan alasan karena 

peneliti pernah bekerja ditempat tersebut dan melihat beberapa fenomena 

yang menarik maka akan memudahkan peneliti untuk mendapatkan data 

mengenai seberapa besar efektifitas Downward Communication terhadap 

kepuasan karyawan. 

 

3.2 Populasi dan sampel 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2011). 

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi yaitu seluruh karyawan 
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Richdjoe Barbershops dan Coffee Shop pada empat cabang yang berada 

dimalang (Cabang 1 di Jl. Coklat, cabang 2 di Jl. Sigura-gura, cabang 3 di 

Jl, Tirto Utomo, cabang 4 Jl. Ijen) yaitu berjumlah 21 orang. Sampel yang 

diambil untuk penelitian ini yaitu seluruh karyawan Richdjoe Barbershop 

dan Coffee Shop yang berjumlah 21 orang. Pengambilan sampel secara 

keseluruhan disebut dengan sampel jenuh atau sensus. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan ialah Angket atau 

kuesioner. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

efisien bila peneliti tau variabel yang diukur untuk apa dan tahu apa yang 

diharapkan dari responden. Uma Sekaran mengungkapkan ada beberapa 

prinsip dalam menulis angket sebagai teknik pengumpulan data yaitu 

prinsip penulisan, pengukuran dan penampilan fisik. Prinsip penulisan 

menyangkut beberapa faktor seperti isi,tujuan pertanyaan, bahasa, 

pertanyaan positif-negatif, pertanyaan tidak mendua, ada urutanya. Prinsip 

pengukuran maksudnya instrument harus dapat digunakan untuk 

menghitung sebuah data yang valid dan reliable dan Prinsip penampilan 

fisik mempengaruhi responde dalam mengisi kuesioner. 

 

3.4 Skala Pengukuran 

Sugiyono (2011) skala pengukuran merupakan kesepakatan yang 

digunakan untuk acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval 

yang ada di dalam alat ukur . Hal tersebut didukung oleh Ulber Silalahi 

(2015) yang mengungkapkan bahwa dalam penelitian kuantitaif, 

pengukuran memiliki terminologi khusus dan seperangkat teknik karena 

tujuannya adalah untuk secara tepat menangkap rincian mengenai dunia 

sosial empiris dan mengungkapkan temuan dalam bentuk angka. 

Penelitian ini menggunakan pengukuran skala likert. Sugiyono (2011) 
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menyatakan skala likert ialah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat dan presepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena 

sosial. Fenomena sosial ditentukan oleh peneliti yang selanjutnya 

dijadikan variabel penelitia yang nantinya dijabarkan menjadi indicator 

variabel untuk dijadikan sebagai tolak ukur menyusun item-item 

instrument berupa pernyataan atau pertanyaan yang mempunyai gradasi 

dari sangat positif sampai sangat negative (sangat setuju,setuju,sangat 

tidak setuju). 

Alternatif jawaban yang diberikan pada setiap pernyataan ialah 

Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS), dan Sangat 

Tidak Setuju (STS). Selanjutnya, peneliti membuat skor untuk setiap 

alternatif jawaban pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel 3.1 

Tabel Skor Skala Likert 

Alternatif Jawaban Skor 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Netral (N) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

                     Sumber: Imam Machali. (2016) Statistik manajemen pendidikan  

 

3.5 Pengujian Alat Ukur 

3.5.1  Uji Validitas 

Arikunto (2002) menjelaskan bahwa validitas merupakan 

keadaan yang menggambarkan tingkat instrument yang bersangkutan 

mampu mengukur apa yang akan diukur.  Menurut Arikunto (2002) 

diharapkan bersifat logis dan empiris. Maksud dari validitas logis yaitu 
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karena validitas ini diperoleh dengan usaha yang hati-hati melalui cara 

yang benar. Validitas empiris berdasarkan dari pengalaman yang 

terjadi. Untuk menguji tingkat validitas empiris, maka peneliti harus 

mengujicobakan instrumen pada sasaran dalam penelitian. Langkah 

tersebut dinamakan kegiatan uji coba (try-out) instrumen. Apabila data 

yang didapat dari uji coba telah sesuai dengan yang seharusnya, maka 

berarti bahwa instrumennya sudah baik dan valid.  

Mengukur validitas konstruk menurut Sugiyono (2011) dapat 

digunakan pendapat para ahli (experts judgement). Setelah instrumen 

dikonstruksi tentang aspek-aspek yang akan diukur dengan 

berlandaskan teori tertentu, maka selanjutnya dikonsultasikan dengan 

para ahli. Para ahli diminta pendapatnya tentang instrumen yang telah 

disusun. Hasil dari pengukuran validitas konstruk berupa keputusan dari 

ahli yaitu seperti instrumen dapat digunakan tanpa perbaikan, ada 

perbaikan, dan mungkin dirombak total.  Selanjutnya untuk mengukur 

validitas setiap butir, peneliti menggunakan metode korelasi oleh 

Pearson (Suharsimi Arikunto, 2006: 170) yaitu:  

 

𝑟𝑥𝑦 =  
𝑛 ∑ −(∑ 𝑥)(∑ 𝑦)𝑥𝑦

√[𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥) 2][𝑛 ∑ 𝑦2 − (∑ 𝑦) 2]
 

 

Keterangan: 

r = koefisien korelasi   y = product moment 

x = item    n = banyaknya sampel 

 

Harga rxy menunjukkan indeks korelasi antara dua variabel 

yang dikorelasikan. Setiap nilai korelasi mengandung tiga makna yaitu:  

Ada tidaknya korelasi, ditunjukkan oleh besarnya angka yang 

terdapat di belakang koma. Jika angka tersebut terlalu kecil hingga 
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empat angka di belakang koma, maka menunjukkan angka korelasi 

antardua variabel terlalu kecil atau bahkan diabaikan.  Arah korelasi, 

yaitu arah yang menunjukkan kesejajaran antara nilai variabel X dengan 

nilai variabel Y. Arah korelasi ini ditunjukkan oleh tanda hitung yang 

ada di depan indeks. Jika tandanya (+) maka arah korelasinya positif, 

tetapi jika tandanya (-) maka arah korelasinya negatif. Besarnya 

korelasi, yaitu besarnya angka yang menunjukkan kuat tidaknya, atau 

mantap tidaknya kesejajaran antara dua variabel yang diukur 

korelasinya. Semakin tinggi nilai rxy, maka semakin tinggi pula 

validitas suatu instrumen.  

Pada penelitian ini peneliti menguji Uji Validitas menggunakan 

SPSS ver. 23.0. Teknik uji validitas item dengan korelasi pearson yaitu 

dengan cara mengorelasikan skor item dengan skor totalnya. Skor total 

adalah penjumlahan seluruh item pada satu variabel. Kemudian 

pengujian signifikasi dilakukan dengan kriteria menggunakan r table 

pada tingkat singnifikasi 0,05 dengan uji 2 sisi. Jika nilai positif dan r 

hitung ≥ r table maka item dapat dinyatakan valid, jika r hitung < r table 

maka item dinyatakan tidak valid. 

Kriteria pengujian menyatakan apabila koefisien korelasi (riT) ≥ 

korelasi table (rtabel) berarti item kuesioner dinyatakan valid atau 

mampu mengukur variabel yang diukurnya, sehingga dapat 

dipergunakan sebagai alat pengumpul data.  

 

3.5.2   Uji Reliabilitas  

Instrumen penelitian harus reliabel yaitu tes yang dibuat 

memiliki hasil yang konsisten dalam mengukur apa yang hendak 

diukur (Sukardi, 2011 : h.127). Reliabilitas suatu tes pada umumnya 

diekspresikan secara numerik dalam bentuk koefisien. Koefisien tinggi 

menunjukkan reliabilitas tinggi, begitu juga sebaliknya.  
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Teknik yang digunakan untuk mengukur reliabilitas suatu tes 

menurut Arikunto (1983) ada berbagai macam, diantaranya dengan 

menggunakan rumus Spearman-Brown, rumus Flanagan, rumus 

Rulon, rumus KR 20, rumus KR 21, rumus Hoyt dan rumus Alpha. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan rumus Cronbach Alpha. Hal 

ini dikarenakan peneliti menggunakan skala likert yang skornya 

memiliki rentang 1 sampai 5.  

𝛼 =  (
𝑘

𝑘 − 1
) (1 −

∑ 𝑆𝑖

𝑆𝑖
) 

Keterangan: 

𝛼 = nilai reliabilitas    𝑆𝑖 = varian total 

∑ 𝑆𝑖 = jumlah varian skor tiap-tiap item   𝑘 = jumlah item 

 

 

 Uji reliabilitas merupakan kelanjutan dari uji validitas, di 

mana item yang masuk pengujian adalah item yang valid saja. Untuk 

menentukan apakah instrument reliable atau tidak menggunakan 

batasan 0,6. Menurut Sekaran (1992) dalam Priyanto (2014), 

reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat 

diterima dan di atas 0,8 adalah baik. 

Pengujian reliabilitas variabel dimaksudkan untuk mengetahui 

kehandalan dan konsistensi instrumen penelitian sebagai alat untuk 

mengukur variabel yang diukurnya. Pengujian reliabilitas 

menggunakan teknik Cronbach’s Alpha. Kriteria pengujian 

menyatakan apabila koefisien Cronbach’s Alpha ≥ 0.6 berarti item 

kuisioner dinyatakan reliabel atau konsisten dalam mengukur variabel 

yang diukurnya.  
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3.6 Uji Asumsi Klasik 

Sebagai syarat untuk memenuhi teknik analisis regresi linier 

sederhana maka harus dilakukan pengujian asumsi klasik. Pengujian ini 

dilakukan untuk mengurangi masalah yang kerap terjadi pada analisis 

regresi. Pengujian ini menggunakan dua metode yaitu Uji normalitas dan 

Uji heteroskedastisitas. 

3.6.1 Uji Normalitas 

Menurut Suliyanto (2011) pengujian ini digunakan untuk menguji 

apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi 

berdistribusi normal atau tidak. Nilai residual dikatakan standar 

apabila sebagian besar mendekati nilai rata-ratanya. Berdasarkan 

pengertian uji normalitas tersebut maka uji normalitas disini tidak 

dilakukan per variabel tetapi hanya terhadap nilai residual 

terstandarisasinya 

3.6.2 Uji heteroskedastisitas 

Menurut Suliyanto (2011) heteroskedastisitas berarti ada varian 

variabel pada model regresi yang tidak sama (konstan). Pengujian 

ini dilakukan untuk mengetahui apakah residual memiliki ragam 

yang homogen (konstan) atau tidak. Yang diharapkan pada model 

regresi adalah yang homoskedastisitas. Pengujian ini dapat 

dilakukan dengan menggunakan metode scatterplot. Residual 

dikatakan homogen apabila titik-titik residual pada diagram 

menyebar secara acak.  

 

3.7 Teknik Analisis Data  

3.7.1 Analisis Regresi Linear Sederhana 

Analisis Regresi linear adalah analisis untuk mengetahui 

pengaruh atau hubungan secara linear antara variabel independen 

terhadap variabel dependen (Priyanto, 2014). Analisis ini bertujuan 

untuk memprediksi nilai dari variable independen yaitu efektivitas 

Downward Communication  apabila nilai variable dependent yaitu 
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kepuasan kerja mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk 

mengetahui hubungan antara variable dependen apakah positif atau 

negative. Pada penelitian ini peneliti menggunakan bantuan 

program SPSS. 

Rumus manual regresi linear sederhana sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

Y : variable dependent (nilai yang diprediksi) 

X : variable independent 

a : Konstanta 

b : Koefisien regresi (nilai peningkata atau penurunan) 

Nilai a dan b dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

𝑎 =
(∑𝑦)((∑𝑥2) − (∑𝑥)(∑𝑥𝑦)

𝑛(∑𝑥2) − (∑𝑥)2
 

𝑏 =  
𝑛(∑𝑥𝑦) −  (∑𝑥)(∑𝑦)

𝑛(∑𝑥2) −  (∑𝑥)2
 

Keterangan: 

a = Konstanta 

b : Koefisien regresi 

X : Efektivitas Downward communication 

Y : Kepuasan kerja 

3.7.2 Analisa Korelasi 

Analisa korelasi digunakan untuk mengukur seberapa erat 

hubungan antara variable bebas dengan variable tergantung. 

Koefisien korelasional yang akan digunakan adalah korelasi product 

moment dengan bantuan program SPSS. Untuk rumus manual 

product moment yaitu sebagai berikut: 

 

𝑟 =  
𝑛(∑𝑥𝑦) −  (∑𝑥)(∑𝑦)

√𝑛(∑𝑥2) − (∑𝑥)2 . √𝑛(∑𝑦2) − (∑𝑦)2
 

Y = a + bX 
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Keterangan: 

n = Banyaknya pasangan data X dan Y 

∑𝑥 : Total jumlah dari variabel X 

∑𝑦 : Total jumlah dari variabel Y 

∑𝑥2 : Kuadrat dari total jumlah variabel X 

∑𝑦2 : Kuadrat dari total jumlah variabel Y 

∑𝑥𝑦 : Hasil perkalian dari total jumlah variabel X dan variabel Y 

 

 

 

 

 


