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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian ini dilakukan di kecamatan Klojen, Malang, Jawa 

Timur. 

B. Jenis Penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk memberikan 

gambaran hubungan antar fenomena yang terjadi di lapangan. Maka peneliti 

akan melakukan observasi dalam pengumpulan data, menganalisis dan 

menafsirkan hasil dari kuesioner. 

C. Variabel Penelitian  

1. Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi sebab 

terjadinya perubahan pada variabel dependen (Sugiyono, 2018). Variabel 

independen dalam penelitian ini adalah Budaya Organisasi (X1) dan 

Kepemimpinan (X2). 

2. Variabel Dependen  

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh 

variabel dependen yang menjadikan hasil atau akibat dari variabel bebas 

(Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini variabel dependen adalah kinerja 

karyawan.  
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D. Definisi Operasional Variabel  

1. Kinerja Karyawan  

Kinerja karyawan adalah hasil kerja dari karyawan Guest House. 

Dengan Indikator kinerja karyawan sebagai berikut :  

a. Kuantitas Kerja, merupakan kemampuan karyawan dalam 

menyelesaikan jumlah pekerjaan yang telah ditetapkan seperti 

halnya membersihkan kamar, kamar mandi, dan dapur serta 

kemampuan karyawan dalam menyelesaikan rutinitas kerja seperti 

menjaga kebersihan lingkungan Guest House. 

b. Kualitas Kerja, merupakan kemampuan karyawan dalam 

menyelesaikan tugas sesuai dengan SOP dan meminimalkan 

kesalahan dalam melaksanakan pekerjaan. 

c. Ketepatan Waktu, kemampuan karyawan dalam menyelesaikan 

pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditentukan. 

2. Budaya Organisasi  

Budaya organisasi adalah suatu kebiasaan atau nilai saat bekerja 

yang telah berlangsung dan diterapkan dalam kegiatan kerja yang 

menjadi karakteristik bagi Guest House sebagai pendorong peningkatan 

kualitas kerja karyawan dan manajer di Guest House. Dengan indikator :  

a. Inovasi dan Pengambilan Resiko, nilai dalam mengembangkan ide – 

ide dan berani dalam mengambil risiko seperti memberikan lipatan 
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pada handuk, menata kamar, memilih hiasan dan pengharum 

ruangan. 

b. Perhatian Terhadap Detail, nilai dalam menyelesaikan tugas dengan 

akurat dan memperhatikan detail dalam pelaksanaan tugas. 

c. Orientasi Pada Hasil, nilai kerja berdasarkan hasil kerja yang bersih, 

rapi, baik dan sesuai dengan SOP. 

d. Orientasi Pada Manusia, berkaitan dengan perhatian atas pemenuhan 

kebutuhan dan dukungan dalam melaksanakan tugas yang diperoleh 

karyawan dari pemilik seperti konsumsi, fasilitas, dan tempat 

istirahat. 

e. Orientasi Pada Tim, nilai kerja karyawan yang bekerja secara tim 

dan saling membantu dalam menyelesaikan tugas. 

f. Agresivitas, berkaitan dengan kompetisi kerja yang dilakukan 

karyawan secara sehat dalam kemampuan mereka mencari solusi 

saat terjadi kesalahan dalam bekerja. 

g. Stabilitas, berkaitan dengan kemampuan karyawan dalam menjaga 

kestabilan kerja dan melaksanakan kerja sesuai dengan standar 

operasional. 

3. Kepemimpinan 

Kepemimpinan yaitu kapasitas atau kemampuan yang dimiliki 

oleh owner dalam mempengaruhi karyawan untuk mencapai tujuan 

Guest House. Dengan indikator  : 
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a. Kepercayaan Terhadap Karyawan, berkaitan dengan rasa 

kepercayaan dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan pemilik 

terhadap karyawannya. 

b. Komunikasi, berkaitan dengan kemampuan pemilik dalam 

memberikan informasi dan perintah yang mudah dipahami. 

c. Evaluasi, berkaitan dengan kemampuan pemilik dalam melakukan 

evaluasi seperti evaluasi kerja harian. 

d. Memotivasi, berkaitan dengan dorongan yang diberikan pemilik 

kepada karyawan dengan kalimat – kalimat yang positif sehingga 

membangun semangat kerja. 

e. Etika, berkaitan dengan perlakuan baik pemilik yang ditunjukan 

pada semua karyawannya. 

f. Berkomitmen, berkaitan dengan komitmen yang dimiliki pemilik 

demi tercapainya visi dan misi Guest House. 

g. Keberlanjutan Perusahaan, berkaitan dengan kemampuan pemilik 

dalam memperhitungkan kesejahteraan karyawan. 

h. Perubahan, berkaitan dengan kemampuan pemilik dalam 

memberikan perubahan berupa peningkatan pelayanan dan 

kreativitas bagi Guest House. 

E. Populasi Dan Teknik Sampling  

1. Populasi  
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Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan (Sugiyono, 2018). Populasi dalam penelitian ini adalah 

karyawan yang bekerja di setiap Guest House. Guest House yang 

menjadi objek penelitian ini yang memiliki jumlah karyawan yang 

minimal 5. Guest House yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu 

Kertanegara Guest House, Jl. Semeru No. 59 Malang, Jawa Timur. 

Shinta Guest House, Jl. Lasem No.6, Oro-oro Dowo, Klojen, Malang, 

Jawa Timur. Agustina Guest House, Jl. Marbabu 11. Malang, Jawa 

Timur. D – Pavilion Guest House, Jl. Buring No. 37 Malang, Jawa Timur. 

Kawi Guest House, Jl. Kawi Atas No.40, Gading Kasri, Klojen, Kota 

Malang, Jawa Timur 65119. 

Tabel 3.1 Jumlah Populasi 

No Nama Guest House  Jumlah Kamar Jumlah Kaaryawan 

1 Kertanegara 23 18 

2 Shinta 15 11 

3 Agustina 11 7 

4 D' Pavilion 17 7 

5 Kawi 10 5 

Jumlah Karyawan 48 

Sumber : Informasi dari penanggung jawab Guest House 

 

Keunggulan lokasi dari setiap Guest House adalah terletak di 

pusat Kota Malang. Kertanegara memiliki keunggulan yaitu dekat 
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dengan pusat perbelanjaan oleh – oleh khas Malang. Shinta Guest House 

memiliki suasana perumahan yang tenang dan nyaman. Shinta Guest 

House memberikan pelayan baru yaitu dengan memberikan laundry. 

Agustina Guest House dekat dengan taman Malabar yang merupakan 

taman paru – paru kota. D’Pavilion memiliki bangunan cagar budaya 

yang merupakan bangunan belanda yang di jadikan tempat makan bagi 

para tamu. D’Pavilion sedang dalam pembangunan perindah taman 

Hydroponic.  Kawi Guest House memberikan pelayanan berupa sarapan 

yang prasmanan serta lokasi yang dekat Kawi Guest House adalah Mall 

Olympic Garden dan Cyber Mall Malang. Setiap Guest House memiliki 

jarak terdekat dengan kampus Universitas Brawijaya dan Universitas 

Negeri Malang dekat dengan wisata kampung biru dan warna warni, dan 

stasiun kota malang. 

2. Teknik Sampling 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2018). Teknik yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sensus atau total sampling merupakan teknik yang 

menggunakan semua anggota populasi sebagai sampel. Dalam 

penelitian ini jumlah karyawan yang dijadikan sample adalah 48 orang, 

yang berasal dari jumlah total karyawan yang berasal dari setiap Guest 

House. 
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F. Jenis Data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data 

kuantitatif yang merupakan data berbentuk angka-angka baik secara langsung 

dari hasil penelitian maupun hasil pengolahan data kualitatif menjadi data 

kuantitatif dengan menggunakan skala likert. Dalam penelitian ini 

menggunakan data kuantitatif karena penelitian berusaha mendapatkan hasil 

dari penyebaran kuisoner dan dihitung menggunakan SPSS. 

G. Sumber Data  

1. Data Primer  

Data primer merupakan data yang didapat dari perorangan atau 

suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk 

kepentingan studi yang bersangkutan. Data yang dikumpulkan oleh 

peneliti yang berbentuk kuesioner dari para karyawan Guest House 

tentang Budaya Organisasi, Kepemimpinan, dan Kinerja.  

2. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dan disatukan oleh 

studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh pihak lain, data yang 

sudah ada dan tidak perlu dikumpulkan oleh peneliti. Melihat review 

kinerja karyawan dari setiap Guest House. 

H.  Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

pemberian kuesioner yang berisi beberapa pertanyaan berdasarkan variabel 
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yang diteliti oleh peneliti secara tertulis. Peneliti tidak memberikan 

kesempatan bagi responden untuk tidak menjawab di luar dari jawaban yang 

disediakan. 

I. Teknik Pengukuran Variabel 

 Pengukuran variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah Skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena 

sosial. Skala Likert menjabarkan variabel yang akan diukur menjadi 

indikator variabel, kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak 

untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau 

pertanyaan. Pertanyaan pada kuesioner memiliki 5 alternatif jawaban, 

sehingga responden hanya memilih dari alternatif tersebut. Lima alternatif 

jawaban tersebut dapat dilihat pada table sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Pengukuran Variabel 

Skor Budaya Organisasi Kepemimpinan Kinerja 

1 Sangat Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju 

2 Tidak Setuju Tidak Setuju Tidak Setuju 

3 Netral Netral Netral 

4 Setuju Setuju Setuju 

5 Sangat Setuju Sangat Setuju Sangat Setuju 

 

J. Pengujian Instrumen Penelitian  

1. Uji Validitas  

Uji Validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan 

sejauh mana suatu alat ukur yang digunakan untuk menunjukkan sejauh 
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mana suatu alat ukur yang digunakan dalam suatu penelitian mengukur 

apa yang diukur.  

Untuk mengetahu skor masing-masing item pertanyaan itu valid 

atau tidak adalah sebagai berikut:  

a. Apabila rhitung > rtabel, (pada taraf signifikan 5%), maka item dalam 

angket berkorelasi signifikan terhadap skor total artinya item angket 

dinyatakan valid. 

b. Apabila rhitung ≤ rtabel, (pada taraf signifikan 5%), maka item dalam 

angket berkorelasi signifikan terhadap skor total artinya item angket 

dinyatakan tidak valid. 

2. Uji Reliabilitas  

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa suatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik dan dapat 

dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan daya yang dapat dipercaya 

juga. Menurut Riduwan (2013:220-221) bahwa uji reabilitas dilakukan 

untuk mendapatkan tingkatan ketepatan (keterandalan atau keajengan) 

alat pengumpul data (instrumen) yang digunakan.  

Kuesioner dikatakan reliabel apabila hasil uji sttistik sebagai berikut :  

a. Jika nilai Cronbach Alpha ≥0,60 maka instrumen dikatakan handal 

atau homogenitas item (reliabel). 
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b. Jika nilai Cronbach Alpha ≤ 0,60 maka instrumen dikatakan tidak 

handal atau tidak terdapat  homogenitas item (tidak reliabel). 

K.  Metode Analisis Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2012:147) uji normalitas bertujuan untuk 

melihat apakah dalam model regresi variabel dependen (terikat) dan 

variabel independen (bebas) mempunyai kontribusi atau tidak. Untuk 

menguji normalitas residual digunakan uji statistik nonparametik 

Kolmogorov-Smirnov. Penelitian berdistribusi normal apabila memiliki 

nilai signifikan lebih besar dari 0,05 (sig>0,05). 

b. Uji Multikolinearitas 

Menurut Ghozali (2012:105), uji multikolinieritas bertujuan 

untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar 

variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen 

saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel 

ortogonal adalah variabel independen yang memiliki nilai korelasi antar 

sesama variabel independen sama dengan nol. Dapat juga dilihat dari 

nilai tolerance dan Variate Inflation Factor (VIF), nilai toleransi yang 

besarannya di atas 0,1 dan nilai VIF dibawah 10 menunjukkan bahwa 

tidak ada multikolinearitas pada variabel independennya. 



38 
 

 
 

b. Uji Heteroskedasitisitas 

Menurut Ghozali (2012:139) uji heteroskedasitisitas adalah 

varian tidak homogen. Model regresi yang baik adalah yang memenuhi 

syarat homokesdatisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Model 

dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas jika taraf signifikansi lebih 

besar dari 5%. 

2. Teknik Analisis Data 

a. Rentang Skala  

Digunakan untuk mendeskripsikan budaya organisasi, 

kepemimpinan, dan kinerja karyawan Guest House. Untuk menentukan 

rentang skala menggunakan rumusan sebagai berikut :  

𝑅𝑆 =
𝑛(𝑚 − 1)

𝑚
 

 

RS  = Rentang Skala 

n  = Jumlah Sampling 

m  = jumlah alternatif jawaban tiap item  

Berdasarkan rumusan tersebut maka rentang skala dapat dihitung 

adalah sebagai berikut :  

𝑅𝑆 =  
48(5 − 1)

5
 

 

RS   = 38,4 dibulatkan menjadi 38  

Nilai terendah = 1 x 48 = 48 

Nilai tertinggi = 5 x 48 = 240 
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Maka penilaian variabel dapat disajikan sebagai berikut : 

Tabel 3.3  Rentang Skala Penilaian Variabel 

Rentang Skala Budaya Organisasi Kepemimpinan Kinerja Karyawan 

48 – 85 Sangat Lemah Sangat Tidak Baik Sangat Rendah 

86 – 123 Lemah Tidak Baik  Rendah 

124 – 161 Cukup Cukup Cukup 

162 – 199 Kuat Baik Tinggi 

200 – 240 Sangat Kuat Sangat Baik Sangat Tinggi 

 

b. Regresi LinearBerganda  

Analisis regresi adalah suatu teknik statistika yang bertujuan 

untuk memeriksa dan memodelkan hubungan variabel – variabel yang 

menjadi perhatian yang bersifat kasualitas, yang artinya hubungan antar 

variabel memiliki sebab akibat. Analisis regresi linear berganda 

merupakan analisis regresi yang bertujuan menganalisis bentuk 

hubungan sebuah variabel terikat dan beberapa variabel bebas. 

Y = a + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + e 

a  = Konstanta  

Y = Kinerja  

B = Koefisien Regresi  

X1 = Variabel Budaya Organisasi 

X2 = Variabel Kepemimpinan 

e  = standar eror 

3. Uji Hipotesis 

a. Uji Hipotesis 1  

Uji Hipotesis 1 menggunakan Uji statistik t disebut juga uji 

signifikan individual. Uji ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh 
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variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Pada 

akhirnya akan diambil suatu kesimpulan Ho ditolak atau Ha diterima dari 

hipotesis yang telah dirumuskan. Hasil perhitungan ini selanjutnya 

dibandingkan dengan t tabel dengan menggunakan tingkat kesalahan 

0,05. Pengambilan keputusan yang digunakan adalah sebagai berikut:  

Uji hipotesis two tailed positif   

H0 ditolak   :  jika t hitung > t t𝑎bel  

Ha diterima : jika t hitung < t t𝑎bel 

H0: Budaya organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja    

karyawan  

Ha: Budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan   

Maka sesuai dengan pengambilan keputusan dalam menguji 

hipotesis Apabila H0 diterima, maka hal ini diartikan bahwa pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen dinilai tidak signifikan 

dan sebaliknya apabila H0 ditolak, maka hal ini diartikan bahwa 

berpengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dinilai 

berpengaruh secara signifikan.  

 

Gambar 3.1 Uji Hipotesis 1 
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b. Uji Hipotesis 2 

Uji Hipotesis 2 menggunakan Uji statistik t disebut juga uji 

signifikan individual. Uji ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Pada 

akhirnya akan diambil suatu kesimpulan Ho ditolak atau Ha diterima dari 

hipotesis yang telah dirumuskan. Hasil perhitungan ini selanjutnya 

dibandingkan dengan t tabel dengan menggunakan tingkat kesalahan 

0,05. Pengambilan keputusan yang digunakan adalah sebagai berikut:  

Uji hipotesis two tailed positif   

H0 ditolak :  jika t hitung > t t𝑎bel  

Ha diterima: jika t hitung < t t𝑎bel 

H0: Kepemimpinan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan  

Ha: Kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan   

Maka sesuai dengan pengambilan keputusan dalam menguji 

hipotesis Apabila H0 diterima, maka hal ini diartikan bahwa pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen dinilai tidak signifikan 

dan sebaliknya apabila H0 ditolak, maka hal ini diartikan bahwa 

berpengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dinilai 

berpengaruh secara signifikan.  
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Gambar 3.2 Uji Hipotesis 2 

c. Uji Hipotesis 3 

Uji Hipotesis 3 menggunakan uji statistik F, pengujian akan 

menunjukkan apakah variabel bebas dalam penelitian mempunyai 

pengaruh yang secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya.. 

Hipotesis yang digunakan dengan jarak α = 0,05. 

Pengambil keputusan uji hipotesis 3 berdasarkan nilai F hitung 

dan F tabel,  jika nilai F hitung > F tabel maka variabel bebas (X) 

berpengaruh terhadap variabel terikat (Y). Jika nilai F hitung < F tabel 

maka variabel bebas (X) tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (Y). 

H0: Budaya organisasi dan Kepemimpinan secara silmultan tidak 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan  

Ha: Budaya organisasi dan Kepemimpinan secara silmultan berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan.  

 

Gambar  3.3 Uji Hipotesis 3 

 


