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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

3.1.1. Variabel Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kausal komparatif yaitu penelitian 

dengan karakterisitik masalah berupa sebab akibat antara dua variabel atau 

lebih. Penelitian kausal komparatif ini merupakan tipe penelitian ex post facto 

yaitu penelitian terhadap data yang dikumpulkan setelah terjadinya suatu fakta 

atau peristiwa (Indriantoro & Supomo, 2006). 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 variabel, yaitu 

variabel terikat (Y) dan variabel bebas (X) yang akan dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Variabel Terikat (Y) variable terikat penelitian ini adalah prestasi 

kerja karyawan. 

2. Variabel Bebas (X) dalam penelitian ini adalah kompensasi (X1), 

Keahlian (X2), dan Motovasi (X3)  

3.1.2. Definisi Operasional Variabel 

Menurut data yang diperoleh dari jurnal yang dijadikan sebagai refrensi 

berikut adalah definisi oprasional dari masing-masing variabel: 
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Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

No Variabel 

Definisi 

Operasional 

Indikator Skala 

1 Kompensasi Menurut (Handoko 

2001) mengatakan 

kompensasi adalah 

segala sesuatu yang 

diterima para 

karyawan sebagai 

balas jasa untuk 

kerja mereka. 

Menurut 

(Simamora 2004): 

1. Upah dan 

gaji 

2. Insentif 

3. Tunjangan 

4. Fasilitas 

Mengukur 

skala interval 

1-5 dengan 

skala likert 

 

2 Keahlian Menurut (Robbins 

dan Judge 2008) 

keahlian adalah 

kapasitas individu 

untuk melakukan 

beragam tugas dalam 

suatu pekerjaan. 

Keahlian adalah 

sebuah penilaian 

seorang individu 

pada dasarnya terdiri 

atas kelompok faktor 

Menurut AS’ad, 

2000:61) 

1. Kondisi 

sensoris  

2. Kognitif 

Mengukur 

skala interval 

1-5 dengan 

skala likert 
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No Variabel 

Definisi 

Operasional 

Indikator Skala 

intelektual dan fisik 

3 Motivasi Menurut (Handoko 

2001:146) bahwa 

motivasi merupakan 

keadaan pribadi 

seseorang yang 

mendorong 

keinginan individu 

melakukan kegiatan 

tertentu guna 

mencapai suatu 

tujuan. 

Menurut 

(Sofyandi dan 

Garniwa 

2007:102): 

1. kebutuhan 

fisiologis 

2. kebutuhan 

rasa aman 

3. kebutuhan 

social 

4. kebutuhan 

pengharga

an 

5. Aktualisas

i diri 

Mengukur 

skala interval 

1-5 dengan 

skala likert 

 

4 Prestasi 

Kerja 

Menurut 

(Handoko,2001) 

prestasi kerja adalah 

melalui mana 

organisasi-organisasi 

Menurut (Falippo 

2013:22) 

1. mutu kerja 

2. kualitas 

kerja 

Mengukur 

skala interval 

1-5 dengan 

skala likert 
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No Variabel 

Definisi 

Operasional 

Indikator Skala 

mengevaluasi atau 

menilai prestasi 

kerja karyawan 

3. ketangguh

an 

4. sikap 

 

3.2. Jenis Dan Sumber Data 

3.2.1. Jenis Data 

Data merupakan fakta empiric yang dikumpulkan oleh peneliti untuk 

memecahkan masalah atupun menjawab pertanyaan peneliti, dalam penelitian 

ini data yang digunakan adalah data primer adalah data dan informasi langsung 

yang diperoleh dari responden melalui wawancara atau dengan menggunakan 

kuesioner yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. 

3.2.2. Sumber Data 

Menurut Arikunto (2013) sumber data adalah subjek dimana suatu data 

dapat diperoleh. Objek dalam penelitian ini adalah CV Gunung Muria Asri 

Jepara dan subjeknya adalah semua karyawan di CV Gunung Muria Asri. Data 

ini berupa: 

A. Identitas responden yang meliputi 

1. Nama 

2. Usia 

3. Pendidikan terakhir 

4. Status  
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B. Tanggapan responden terhadap variable yang meliputi: 

Kompensasi, Keahlian, Motivasi terhadap Prestasi Kerja. 

3.3. Populasi dan Ukuran Sampel 

3.3.1. Populasi 

Menurut Sukardi (2003) populasi adalah semua anggota kelompok, baik 

manusia, hawan, benda, atau peristiwa yang  tinggal secara bersama dalam 

suatu tempat sama dengan perencanaan untuk melakukan penelitian. 

Sedangkan menurut Sabar (2007) populasi dapat diartikan sebagai keseluruhan 

dari subjek penelitianyang ingin dilakukan. Dalam penelitian ini yang menjadi 

populasi adalah seluruh karyawan yang ada di CV Gunng Muria Asri yang 

berjumlah 60 orang. 

3.3.2. Ukuran  Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Menurut Riduwan (2007:56) sampel adalah bagian dari populasi yang 

mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Menurut 

Sugiyono (2012:118) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel menggunakan 

sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi 

digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi 

relative kecil, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan 

kesalahan yang sangat kecil istilah lain sampel jenuh adalah sensus dimana 

semua anggota populasi dijadikan sampel (Sugiyono, 2012). Sampel dalam 

penelitian ini adalah seluruh karyawan CV Gunung Muria Asri yang berjumlah 

60 orang. 
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3.4. Metode Pengumpulan Data 

1. Kuisioner adalah suatu teknik penumpulan informasi yang memungkinkan 

analis mempelajari sikap- sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik 

beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh 

sistem yang sudah ada. Menurut Komalasari, dkk (2011:81) kuesioner 

sebagai suatu alat pengumpul data dalam assessment non tes, berupa 

serangkaian yang diajukan kepada responden . Dengan adanya penyebaran 

kuesioner atau daftar pertanyaan pada pihak karyawan CV Gunung Muria 

Asri Jepara sekaligus sebagai responden yang akan diteliti. Adapun 

pembagian kuesioner tentang variable kompensasi, keahlian, motivasi 

dengan variabel terikat prestasi kerja. Di dalam penelitian ini setiap 

pertannyaan diukur menggunakan skala likert. 

2. Observasi adalah menurut Nurkancana (1986) suatu cara untuk 

mengadakan penilaian dengan jalan mengadakan pengamatan secara 

langsung dan sistematis. Data-data yang diperoleh dalam observasi itu 

dicatat dalam suatu catatan observasi. Kegiatan pencatatan dalam hal ini 

adalah merupakan bagian dari pada kegiatan pengamatan. Dengan adanya 

observasi langsung pada objek dapat mencatat data observasi dari CV 

Gunung Muria Asri Jepara. 

3.5. Metode Pengolahan Data 

Data primer yang terkumpul penelitian ini akan diolah dengan melalui 

beberapa prosedur yang sebagai berikut.  
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1. Coding, yaitu proses pemberian kode tertentu terhadap aneka ragam 

jawaban dari kuesioner untuk dikelompokkan dalam katagori yang sama 

2. Editing, bertujuan agar data yang dianalisis akurat dan lengkap  

3. Scoring,yaitu menubah sebuah data kualitatif atau yang berupa kata-kata 

(huruf) menjadi sebuah angka. Skor yang dipakai adalah dengan skala 

likert dengan penilaian sebagai berikut: 

a. Sangat tidak setuju (STS)    diberi skor 1 

b. Tidak setuju (TS)   diberi skor 2 

c. Ragu- ragu (RR)                 diberi skor 3 

d. Setuju (S)                              diberi skor 4 

e. Sangat setuju (SS)                diberi skor 5 

4. Tabulasi  menyajikan data-data yang diperoleh dalam bentuk table yang 

kemudian diolah dengan bantuan software statistic yaitu SPSS 

3.6. Analisis Data 

Analisis data penelitian mengunakan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif 

adalah data informasi yang berupa symbol angka atau bilangan. Berdasarkan 

symbol- symbol angka tersebut, perhitungan secara kuantitatif dapat dilakukan 

untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang berlaku umum di dalam suatu 

parameter.Dan dalam variable terikatnya adalah prestasi kerja karyawan dan 

variable bebesnya adalah kompetensi, keahlian, motivasi. Data yang diperoleh 

dari hasil penyebaran kuesioner pada CV Gunung Muria Asri Jepara. 
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3.6.1. Analisis Statistik Deskriptif 

Menurut Sugiyono (2014: 207) metode statistik deskriptif adalah statistik 

yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendiskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa 

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. 

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan informasi mengenai 

karakteristik variable penelitian yang utama yaitu kompensasi,keahlian, 

motivasi dan prestasi kerja. Dan juga untuk mengidentifikasi karakteristik 

masing-masing individu dalam bentuk frekuensi. 

3.6.2. Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas menurut Sugiyono (2014: 267) adalah derajat ketetapan 

antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat 

dilaporkan oleh penelitian. Dengan demikian data yang valid adalah 

data “yang tidak berbeda“ antara data yang dilaporkan oleh peneliti 

dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Uji 

validitas menyatakan bahwa instrument yang digunakan untuk 

mendapatkan data dalam penelitian dapat digunakan atau tidak. Uji 

validitas instrument dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

apakah alat ukur yang telah dirancang dalam bentuk kuesioner benar- 

benar dapat menjalankan fungsinya.Seperti telah dijelaskan pada 

metode penelitian bahwa untuk melihat valid tidaknya suatu alat ukur 

digunakan pendekatan secara statistic, yaitu melalui nilai koefisien 

korelasi skor butir pernyataan dengan skor total butir pernyataan, 
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apabila 63 koefisien lebih besar atau sama dengan 0.30 maka 

pernyataan tersebut dinyatakan valid. 

2. Uji Reliabilitas menurut Sugiyono (2014:354) dilakukan untuk 

mengetahui seberapa jauh hasil pengukuran tetap konsisten apabila 

dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama 

dengan menggunakan alat pengukur sama. Uji realiabilitas dilakukan 

untuk mengetahui apakah alat ukur yang dirancang dalam bentuk 

koesioner dapat diandalkan, suatu alat ukur dapat diandalkan jika alat 

ukur tersebut digunakan berulangkali akan memberikan hasil yang 

relatif sama (tidak berbeda jauh). Untuk melihat andal tidaknya suatu 

alat ukur digunakan pendekatan secara statistik, yaitu melalui 

koefisien reliabilitas dan apabila koefisien realiabilitasnya lebih besar 

dari 0.60 maka secara keseluruhan pernyataan tersebut dinyatakan 

andal reliable. 

3.6.3. Uji Asumsi Klasik 

3.6.3.1. Uji Multikolinieritas  

Bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variable bebes, untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolinieritas didalam model regresi adalah dengan menganalisa metric 

korelasi variable bebss jika terdapat kerelasi antar variabel bebas yang cukup 

tinggi (lebih besar dari 0.90) hal ini merupakan indikasi adanya 

multikolinieritas. 
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3.6.3.2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas itu dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi dengan 

residualnya, adapun dasar untuk menganalisisnya adalah: 

a. Jika ada pola tertemtu (berglombang, melebur kemudian menyempit) 

maka mengindikasikan terjadi heteroskedastisitas. 

b. Jika tidak ada pola , serta titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 

pada sumbu Y, maka terjadi hoteroskedastisitas. 

3.6.3.3. Uji Normalitas  

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah didalam model regresi 

variable pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, pada prisnipnya 

normalitas dapat dideteksi dengan melihat data (titik) pada sumbu diagonal dari 

grafik atau dengan melihat histogram dari residulnya. Dasar pengambilan 

keputusan: 

a. Jika menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi 

normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

b. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah 

garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola 

distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi 

normalitas. 
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3.6.4. Analisis Regresi Linier Berganda 

Menurut Ghozali (2016) analisis regresi pada dasarnya adalah studi 

mengenai ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel 

independen.  

Dirumuskan sebagai berikut:   

Rumus = Y = b0 + b1X1 +b2X2 + b3X3+ e 

Keterangan: 

a     =Konstanta 

b1   = Koefisien regresi untuk x1 

b2    = Koefisien regresi untuk x2  

b3     = Koefisien regresi untuk x3 

e        = Standar Eror  

Y        = Prestasi  

X1      = Kompensasi 

X2      = Keahlian  

X3      =  Motivasi 

 

3.6.5. Uji Hipotesis 

3.6.5.1. Uji Signifikansi Simulasi (Uji F ) 

Uji F digunakan untuk mengetahui tingkat signifikan pengaruh variabel- 

variable  independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel 

dependen (Ghozali, 2016). Dalam penelitian ini, hipotesis yang digunakan 

adalah: 
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Ho : Variabel-variabel bebas yaitu kompensasi, keahlian, motivasi 

mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap 

variable terikatnya yaitu prestasi kerja. 

Ha : Variabel-variabel bebas yaitu kompensasi, keahlian, motivasi 

mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap 

variable terikatnya yaitu prestasi kerja. 

Dasar pengambilan keputusan menurut Ghozali (2016) adalah dengan 

mengunakan angka probabilitas signifikan, yaitu: 

a. Apabila probabilitas signifikan > 0.05, maka Ho diterima dan Ha 

ditolak. 

b. Apabila probabilitas signifikan < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Uji F 

Keterangan: 

Ho diterima apabila F hitung < Ftabel 

Ho ditolak apabila Fhitung>Ftabel 

3.6.5.2. Uji Signifikansi Pengaruh Persial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk menguji signifikan hubungan  antara variabel X 

dan Y, apakah variabel  X1,  X2 , danX3 (kompensasi, keahlian, motivasi) 

Penerimaan H0 
Penolakan H0 
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benar-benar berpengaruh terhadap variabel Y (prestasi kerja) secara terpisah 

atau parsial. 

Hipotesis yang digunakan dalam pengujian adalah : 

Ho : Variabel-variabel bebas (kompensasi, keahlian, motivasi) tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (prestasi kerja). 

Ha : Variabel-variabel bebas (kompensasi, keahlian, motivasi) mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikatnya (prestasi kerja). 

Dasar pengambilan keputusan menurut Ghozali (2016) adalah dengan 

menggunakan angka signifikan, yaitu : 

a. Apabila angka probilitas signifikan >0.05, maka Ho diterima dan Ha 

ditolak. 

b. Apabila angka probabilitas signifikan <0.05, maka Ho ditolak dan 

Ha diterima. 

 

Gambar 3.2 Uji T 

Keterangan: 

Ho diterima apabila t table < t hitung 

Ho ditolak apabila t hitung < t table 
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3.6.5.3. Koefisien Determinasi (R2) 

Uji ini digunakan untuk mengukur kesesuaian model (goodness of fit) 

garis regresi atau melihat sumbangan kontribusi dua variabel bebas yang diuji 

terhadap variabel kinerja, sehingga akan diketahui apakah model regresi yang 

diuji memenuhi kriteria sebagai fit model. 

Nilai adjusted R2 yang mendekati 1 berarti variabel-variabel bebas 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variabel terikat.  


