
 

39 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.1.1. Variabel Penelitian 

Berdasarkan kerangka penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya 

maka penentuan variabel dalam penelitian ini yaitu: 

1. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi (menjadi akibat), oleh 

variabel bebas (Sugiyono, 2010). Variabel dependen yaitu kinerja karyawan 

(Y).  

2. Variabel Independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

timbulnya perubahan variabel dependen, variabel ini sering kali disebut 

variabel terikat (Sugiyono, 2010). Variabel independen yang dimaksud dalam 

peneltian ini yaitu: konflik (X1), komunikasi (X2) dan kepribadian (X3). 

3.1.2. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah definisi yang dibuat spesifik sesuai dengan 

kriteria pengujian atau pengukuran. Definisi operasional variabel digunakan 

sebagai petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur dengan menggunakan 

indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel secara terperinci. 

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah: 
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Tabel 3. 1. 

Definisi Operasional 

No Variabel Definisi Operasional Indikator 

1. Kinerja 

Karyawan (Y) 

Kinerja merupakan 

perilaku nyata yang 

ditampilkan setiap orang 

sebagai prestasi kerja 

yang dihasilkan oleh 

karyawan sesuai dengan 

perannya dalam 

perusahaan. (Srimiatun, 

2017). 

1. Tujuan. 

2. Standar. 

3. Alat dan Sarana. 

4. Kompetensi. 

5. Peluang. 

(Srimiatun, 2017) 

2. Konflik (X1) Konflik adalah 

persaingan yang kurang 

sehat berdasarkan ambisi 

dan sikap emosional 

dalam memperoleh 

kemenangan. (Srimiatun, 

2017). 

1. Rasa iri hati dan 

dendam. 

2. Konflik karena salah 

anggapan. 

3. Komunikasi yang 

buruk. 

4. Ketidak percayaan. 

5. Munculnya ketegangan 

hubungan. 

6. Kepentingan Bersama. 

7. Adanya maksud 

kerjasama. 

8. Perilaku terang-

terangan 

menghancurkan pihak 

lain. (Srimiatun, 2017) 

3. Komunikasi 

(X2) 

Komunikasi adalah 

proses penyampaian 

pikiran atau perasaan 

oleh seseorang kepada 

orang lain dengan 

menggunakan lambang-

lambang yang bermakna 

bagi kedua pihak, dalam 

situasi yang tertentu 

komunikasi mengguna-

kan media tertentu untuk 

merubah sikap atau 

tingkah laku seorang atau 

sejumlah orang sehingga 

ada efek tertentu yang 

diharapkan. (Srimiatun, 

2017) 

1. Keterbukaan. 

2. Empati. 

3. Dukungan. 

4. Kepositifan. 

5. Kesamaan (kesetaraan). 

(Srimiatun, 2017) 
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No Variabel Definisi Operasional Indikator 

4. Kepribadian 

(X3) 

Gabungan dari ciri-ciri 

mental dan fisik yang 

seimbang atau stabil dari 

setiap individu 

(Fiernaningsih, 2017). 

1. Nyaman berinteraksi 

dengan rekan kerja dan 

senang berkelompok. 

2. Mudah bekerja dengan 

orang lain dan 

pengertian. 

3. Teratur dan fokus 

dalam melakukan 

pekerjaan. 

4. Bersikap tenang dan 

mampu menahan stress. 

5. Terbuka terhadap 

gagasan, kritik, dan 

saran dari orang lain. 

(Fiernaningsih, 2017) 

 

3.2. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah genaralisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010). Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. Ritz Art Gallery yang berjumlah 

65 karyawan. 

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karateristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2010). Populasi apabila kurang dari 100, maka lebih 

baik populasi diambil semua sebagai sampel, sehingga penelitianya merupakan 

penelitian populasi. Jika jumlah populasi lebih besar dari 100, dapat diambil 10-

15 % atau 20-25 % atau lebih (Arikunto, 2013). Jumlah populasi sebanyak 65 
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karyawan, oleh karena itu diambil semua populasi sebagai sampel sehingga 

penelitian ini merupakan penelitian sensus. 

3. Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Ritz Art Gallery yang 

berjumlah 65 karyawan. Dikarenakan sampel jumlahnya kurang dari 100, maka 

dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Arikunto (2013) yang menyatakan 

apabila populasi kurang dari 100, maka lebih baik populasi diambil semua sebagai 

sampel, maka seluruh populasi akan dijadikan sampel dalam penelitian ini 

sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi atau penelitian sensus. 

3.3. Metode Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 

1. Kuesioner  

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau 

hal-hal yang responden ketahui (Arikunto, 2010). Dalam menjawab pertanyaan 

yang diajukan, peneliti menggunakan skala likert yang digunakan untuk meng-

ukur tanggapan responden. Jawaban yang mendukung pernyataan diberi dengan 

skor tertinggi yaitu 5, sedangkan untuk jawaban yang tidak mendukung per-

nyataan akan diberi skor terendah yaitu 1. 

2. Wawancara  

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk 

memperoleh informasi dari narasumber (Arikunto, 2010). Peneliti melakukan 

wawancara kepada manajer dan karyawan PT. Ritz Art Gallery untuk melakukan 
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penelitian pendahuluan untuk menemukan masalah dan mengumpulkan informasi 

juga mengetahui jumlah responden.  

3. Dokumentasi  

Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 

mengumpulkan berbagai informasi yang berhubungan dengan objek penelitian 

yang diperoleh dari PT. Ritz Art Gallery. 

3.4. Metode Pengolahan Data 

Analisis yang digunakan untuk mengolah data yang berjumlah besar dan 

bisa diklasifikasikan serta diukur. Dalam penelitian ini, akan digunakan alat 

analisis yaitu, regresi linier berganda untuk mengukur pengaruh konflik, 

komunikasi dan tipe kepribadian terhadap kinerja karyawan. Untuk melakukan 

analisis tersebut, ada beberapa tahap yang akan dilaksanakan, yaitu: 

1. Editing 

Editing adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah penelitian selesai 

menghimpun data di lapangan. Kegiatan ini menjadi penting karena kenyataannya 

bahwa data yang terhimpun kadang kala belum memenuhi harapan peneliti, ada di 

antaranya kurang atau terlewatkan, tumpang tindih, berlebihan bahkan terlupakan. 

Oleh karena itu, keadaan tersebut harus diperbaiki melalui editing. Proses editing 

dimulai dengan memberi identitas pada instrumen penelitian yang telah terjawab. 

Kemudian memeriksa satu per-satu lembaran instrumen pengumpulan data, 

kemudian memeriksa poin-poin serta jawaban yang tersedia. 
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2. Coding 

Setelah tahap editing selesai dilakukan, kegiatan berikutnya adalah meng-

klasifikasikan data-data tersebut melalui tahapan coding. Data yang telah diedit 

tersebut diberi identitas sehingga memiliki arti tertentu saat dianalisis. 

3. Scoring 

Scoring adalah proses pemberian nilai atau angka pada jawaban untuk 

memperoleh data kuantitatif yang diperlukan pada pengujian hipotesis. Pemberian 

nilai didasarkan pada skala likert. Skala likert merupakan metode yang mengukur 

sikap dengan menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap subjek, objek 

atau kejadian tertentu. Skala likert umumnya menggunakan empat angka 

penilaian, yaitu tidak setuju dengan nilai 1, ragu-ragu dengan nilai 2, netral 

dengan nilai 3, setuju dengan nilai 4, dan sangat setuju dengan nilai 5.  

4. Tabulasi  

Tabulasi adalah bagian terakhir dari pengolahan data. Maksud tabulasi 

adalah memasukkan data pada tabel-tabel tertentu yang mengatur angka-angka 

serta menghitungnya. Ada beberapa jenis tabel yang dipakai dalam penelitian 

sosial, yaitu tabel data, tabel kerja. Tabel data adalah tabel yang dipakai untuk 

mendeskripsikan data sehingga memudahkan peneliti untuk memahami struktur 

dari sebuah data, sedangkan tabel kerja adalah tabel yang dipakai untuk meng-

analisa data yang tertuang dalam tabel data. 
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3.5. Metode Analisis Data 

3.5.1. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Uji validitas dan reliabilitas instrumen dilakukan untuk mengetahui 

instrumen yang disusun merupakan instrumen yang baik untuk penelitian atau 

tidak. Instrumen dikatakan baik meliputi dua persyaratan yaitu valid dan realiabel 

(Sugiyono, 2010). Apabila instrumen telah diuji validitas dan reliabilitasnya, 

maka akan diketahui butir-butir yang sahih digunakan untuk mengumpulkan data 

penelitian. Pengukuran validitas dan reliabilitas instrumen penelitian ini dilakukan 

dengan cara one shot atau pengukuran sekali (Ghozali, 2011).  

1. Uji Validitas  

Pengujian ini dilakukan untuk mengukur sah atau validnya suatu kuesioner. 

Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu meng-

ungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian ini 

dilakukan dengan menggunakan pearson correlation, yaitu dengan cara meng-

hitung korelasi antar skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor 

(Ghozali, 2011). Kriteria valid atau tidak adalah jika korelasi antar skor masing 

masing butir  pertanyaan dengan total skor mempunyai tingkat signifikan < 0,05 

maka butir pertanyaan tersebut dapat dikatakan valid dan jika korelasi skor 

masing-masing  butir pertanyaan dengan total skor mempunyai tingkat signifikan 

> 0,05 maka  butir pertanyaan tersebut dinyatakan tidak valid (Ghozali, 2011). 

2. Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah kuesioner dapat 

memberikan ukuran yang konstan atau tidak. Teknik yang digunakan adalah 
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teknik koefisien cronbach’s alpha. Suatu variabel dikatakan reliable jika 

memberikan nilai cronbach’s alpha > 0,60 (Ghozali, 2011). 

3.5.2. Uji Asumsi Klasik  

Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data primer ini, maka peneliti 

melakukan uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji 

autokorelasi. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data, berbentuk 

distribusi normal atau tidak. Untuk mengetahui distritribusi data frekuensi 

masing-masing variabel dalam penelitian normal atau tidak, maka dilakukan 

dengan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test dan melihat hasil bagian baris 

Kolmogorov-Smirnov Z dan Asymp. Sig. (2-tailed). Jika nilai Asymp Sig kurang 

dari atau sama dengan 0,05 maka data berdistribusi tidak normal, jika Asymp Sig  

lebih dari 0,05 maka distribusi data normal (Muhson, 2015).  

2. Uji Multikolinieritas  

Penelitian ini terdapat 2 (dua) variabel independen. Maka uji kolinearitas 

dipakai jika hanya ada dua variabel bebas. Uji Kolinieritas berguna untuk 

mengetahui apakah pada model regresi yang diajukan telah ditemukan korelasi 

kuat antar variabel independen.  Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi antara variabel independen. Jika terjadi korelasi kuat, terdapat masalah 

kolinieritas yang harus diatasi.  Untuk Mengukur  kolinieritas dapat diketahui dari  

besaran VIF (variance inflation factor). Kriterianya adalah jika nilai VIF tersebut 
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kurang dari 10 maka tidak terjadi multikolinearitas, sedangkan jika nilai VIF lebih 

dari 10 maka terjadi multikolinearitas (Muhson, 2015). 

3. Uji Heteroskedastisitas  

Persamaan regresi berganda perlu juga diuji mengenai sama atau tidak 

varians dari residual observasi yang satu dengan observasi yang lain. Jika 

residualnya tidak mempunyai varians yang sama disebut Heteroskedastisitas. 

Persamaan regresi yang baik jika tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji 

Heteroskedastisitas dalam penelitian ini dengan spearman’s rho, yaitu meng-

korelasikan nilai residual (unstandardized residual) dengan masing-masing 

variabel independen. Jika signifikasi korelasi kurang dari 0,05, maka pada model 

regresi terjadi masalah heteroskedastisitas. (Muhson, 2015).  

4. Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi didefinisikan sebagai terjadinya korelasi diantara data 

pengamatan, karena munculnya suatu data dipengaruhi oleh data sebelumnya. Jika 

terjadi autokorelasi, maka dapat dikatakan koefisien korelasi yang diperoleh 

kurang akurat (Gujarati, 2008). Nilai dw dianggap tidak berbahaya jika terletak di 

daerah du<dw<4du. Persamaan regresi dikatakan telah memenuhi asumsi 

autokorelasi jika nilai dari uji Durbin-Watson mendekati dua atau tiga.  

Tabel 3. 2. Keputusan Uji Autokorelasi 

Hipotesis Nol Keputusan Keputusan 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dL 

Tidak ada autokorelasi positif Tak ada keputusan dL ≤ d ≤ dU 

Tidak ada autokorelasi negatif Tolak 4 - dL < d < 4 

Tidak ada autokorelasi negatif Tak ada keputusan 4 - dU ≤ d ≤ 4 - dL 

Tidak ada autokorelasi positif/ 

negative 

Terima dU < d < 4 – dU 

Sumber: (Gujarati, 2008) 
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3.5.3. Uji Hipotesis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda karena ingin 

mengetahui bagaimana variabel independen (X) dapat mempengaruhi variabel 

dependen (Y) secara langsung. Model regresi berganda bertujuan untuk mem-

prediksi besar variabel dependen dengan menggunakan data variabel independen 

yang sudah diketahui besarnya. Analisis regresi ini mempuyai persamaan: 

Ý = α + b1X1 + b2X2 + b3X3 +e 

Keterangan:  

Y = Kinerja Karyawan  

α = Konstanta  

X1 = Konflik   

X2 = Komunikasi 

X3 = Kepribadian 

b1, b2, b3 = Koefisien Regresi  

e  = Error  

Pengujian hipotesis dilakukan melalui: 

1. Uji Statistik F  

Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen yang 

dimasukkan dalam model regresi berganda mempunyai pengaruh secara bersama-

sama (simultan) terhadap variabel dependen yang diuji secara signifikan dengan 

nilai 0,05 (Ghozali, 2011).  
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Gambar 3. 1. Kurva uji F 

Sumber: Ghozali, (2011) 

 

Langkah-langkah untuk pengujian tersebut yaitu:  

1) Menetapkan tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0.05.  

2) Menghitung nilai sig-F dengan menggunakan software SPSS 21.  

3) Menganalisis data penelitian yang telah diolah dengan kriteria pengujian 

yaitu bila nilai sig-F kurang dari tingkat signifikan 0.05 berarti variabel 

independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Begitupun jika nilai sig-F lebih dari 0.05 berarti variabel independen secara 

bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.  

Hipotesis yang telah diajukan pada penelitian ini dirumuskan: 

H0 : β1 β2 β3 = 0 : Tidak terdapat pengaruh signifikan variabel independen secara 

simultan terhadap variabel dependen. 

Ha : β1 β2 β3 ≠ 0 : Tidak terdapat pengaruh signifikan variabel independen secara 

simultan terhadap variabel dependen. 

2. Uji Statistik t  

Uji statistik t menunjukan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas   

atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen 
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dan digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing 

variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada  

tingkat signifikan 0.05 (Ghozali, 2011). 

 
        l-t hitung          -t tabel                                  t tabel          t hitung 

Gambar 3. 2. Kurva uji t 

Sumber: Ghozali, (2011) 

 

Langkah-langkah untuk pengujian tersebut:  

1) Menetapkan tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0.05.  

2) Menghitung nilai sig-t dengan menggunakan software SPSS 21. 

3) Menganalisis data penelitian yang telah diolah dengan kriteria pengujian 

yaitu bila nilai signifikan kurang dari tingkat signifikan 0.05 berarti variabel 

independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen 

sedangkan bila nilai signifikansi lebih dari 0.05 variabel independen secara 

individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.  

Hipotesis yang telah diajukan dirumuskan sebagai berikut: 

H01 : β1 ≠ 0 : Tidak terdapat pengaruh signifikan variabel independen secara 

parsial terhadap variabel dependen. 

Ha1 : β1 = 0 : Terdapat pengaruh signifikan variabel independen secara parsial 

terhadap variabel dependen. 
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3. Uji Koefisien Determinasi  

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R2 yang 

kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen amat terbatas.  Nilai yang mendekati satu berarti variabel-

variabel independen   memberikan   hampir   semua   variabel   yang   dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011).  

 

 


