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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

Variabel Penelitian adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek 

penelitian (Nazir, 2013). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri 

dari dua variabel yaitu variabel dependen (variabel terikat) dan variabel 

independen (variabel bebas). 

3.1.1. Variabel Dependen 

Variabel dependen yaitu variabel yang tergantung atas variabel 

lain. Misalkan jika variabel Y disebabkan oleh variabel X, maka variabel 

Y dinamakan variabel dependen atau variabel terikat (Nazir, 2013). 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kinerja Pegawai (Y). 

Tabel. 3.1 

Variabel Dependen 

Variabel Definisi Operasional Indikator 

Kinerja hasil kerja yang dicapai oleh 

individu yang disesuaikan 

dengan peran atau tugas 

individu tersebut dalam suatu 

perusahaan pada suatu periode 

waktu tertentu, yang 

dihubungkan dengan suatu 

ukuran nilai atau standar 

tertentu dari perusahaan dimana 

individu tersebut bekerja 

1. Kuantitas kerja,  

2. Kualitas kerja,  

3. Kontribusi pada 

organisasi. 

 

(Robbins et al., 2009) 
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3.1.2.Variabel Independen 

Variabel independen yaitu variabel yang mempengaruhi variabel 

lain. Misalkan jika variabel Y disebabkan oleh variabel X, maka variabel 

X dinamakan variabel independen atau variabel bebas (Nazir, 

2013).Variabel independen dalam penelitian ini yaitu: 

Tabel. 3.2 

Variabel Independen 

 

 Variabel Definisi Operasional Indikator 

Diklat (X1) 
Pendidikan dan pelatihan / 

diklat adalah serangkaian 

usaha atau kegiatan yang di 

lakukan untuk meningkatkan 

kualitas pengetahuan, perilaku, 

potensi, kemampuan dan 

produktifitas kerja yang 

dimiliki oleh seseorang. 

1. Pengaruh 

2. Pendidikan 

3. Mempersiapkan 

4. Menciptakan 

5. Mengembangkan 

Hasibuan, (2012) 

Budaya 

Organisasi 

(X2) 

Budaya organisasi adalah 

pola terpadu perilaku 

manusia di dalam 

organisasi/perusahaan 

termasuk pemikiran-

pemikiran, tindakan-

tindakan, pemicaraan-

pembicaraan yang dipelajari 

dan diajarkan kepada 

generasi berikutnya 

1. Misi 

2. Konsistensi 

3. adaptabilitas.  

 

Robbins dalam 

(Leonando, 2013) 

Motivasi 

(X3) 

Keinginan/dorongan 

individu untuk 

mengeluarkan upaya yang 

maksimal dalam mencapai 

tujuan-tujuan individu. 

1. tanggung jawab 

pekerjaan, 

2. inovatif, 

3. persistence. 
McClelland (dalam 

Prihatsanti, 2010) 
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3.2. Jenis dan sumber data 

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif, yaitu 

data yang dapat dihitung secara langsung karena berupa angka. Data ini 

meliputi data pegawai Badan Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Jepara. 

Dalam penelitian ini data yang digunakan ada dua jenis sumber yaitu 

data primer dan data sekunder. 

3.2.1. Data Primer 

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. 

Data initidak tersedia dalam bentuk kompilasi ataupun dalam bentuk file-

file. Data primer harus dicari melalui narasumber atau responden yaitu 

orang yang dijadikan objek penelitian (Jonathan Sarwono, 2011). Data 

primer diperoleh dari hasil pengisian kuesioner oleh responden mengenai 

data yang akan dianalisis. 

3.2.2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak 

langsung darisumber-sumber lain yang digunakan untuk melengkapi data 

primer dalam menyusun laporan penelitian. 

3.3. Populasi, Jumlah Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 

3.3.1. Populasi 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek 

atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2010).  Populasi penelitian adalah seluruh 
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pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Jepara dengan jumlah 44 

responden.  

3.3.2. Sampel 

Sampel adalah bagian yang menjadi suatu obyek sesungguhnya dari 

sebuah penelitian, sedangkan metodologi untuk memilih dan mengambil 

individu-individu masuk kedalam sampel yang representatif disebut 

sampling (Sakeran, 2011). Menurut Sugiyono (2010) Sampel adalah 

bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut.Adapun metode pengambilan sampel adalah “sensus” apabila 

jumlah populasinya kurang dari 200 maka seluruh jumlah populasi 

dijadikan sebagai sampel sensus yaitu sejumlah 44 responden. 

3.3.3. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi. Karena populasinya hanya 

44pegawai pada Badan Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Jepara, 

penelitian ini adalah penelitian sensus yaitu seluruh pegawai pada Badan 

Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Jepara. 

Sampling sensus adalah teknik penentuan sampel bila seluruh 

anggota populasi digunakan sebagai sampel dalam penelitian (Sugiyono, 

2010). Hal ini sering digunakan untuk penelitian dengan jumlah sampel 

dibawah 200 orang, atau untuk penelitian yang ingin membuat 

generalisasi dengan tingkat kesalahan yang sedikit atau kecil.  

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Data Menurut Nazir (2011) pengumpulan data adalah prosedur yang 

sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan, pengumpulan 
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data merupakan langkah yang sangat penting dalam metode ilmiah. Metode 

pengambilan sampel adalah “sensus” apabila jumlah populasinya kurang dari 

200 maka seluruh jumlah populasi dijadikan sebagai sampel sensus yaitu 

sejumlah 44 responden. 

3.4.1. Kuesioner 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

kuesioner, yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan 

cara memberi daftar pertanyaan tertutup dan terbuka kepada objek 

penelitian (responden) dimana selanjutnya responden diminta untuk 

mengisi daftar pertanyaan tertutup dan terbuka tersebut.  

Daftar pertanyaan ini disusun berdasarkan acuan indikator-indikator 

yang telah ditetapkan.Yang menjadi respondendalam penelitian ini adalah 

para pegawai pada Badan Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Jepara. 

3.4.2. Observasi 

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan 

langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti. 

Observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan terhadap kinerja 

pegawai yang ada pada pegawai pada Badan Ketenagakerjaan Daerah 

Kabupaten Jepara. 

3.4.3. Studi Pustaka 

Yaitu pengambilan data dengan cara mempelajari literatur-literatur 

yang berhubungan dengan topik penelitian. Antara lain buku, jurnal, laporan 

dari lembaga-lembaga pemerintah maupun non pemerintah, dan artikel. 
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3.5. Metode Pengolahan Data 

Agar data yang dikumpulkan dapat diambil bermanfaat, maka harus 

diolah dan dianalisis terlebih dahulu sehingga dapat dijadikan dasar 

pengambilan keputusan.Tujuan metode analisis data adalah untuk 

menginterprestasikan dan menarik kesimpulan dari sejumlah data yang 

terkumpul. Proses analisis kualitatif ini dilakukan dalam beberapa tahapan 

yaitu: 

1. Pengeditan (Editing)  

Pengeditan adalah memilih atau mengambil data yang perlu dan 

membuang data yang dianggap tidak perlu, untuk memudahkan 

perhitungan dalam pengujian hipotesa. 

2. Pemberian Kode (Coding)  

Proses pemberian kode tertentu dari kuesioner untuk suatu 

kelompok kelompok ke dalam kategori yang sama.  

3. Pemberian Skor (Scoring)  

Untuk mendapatkan data kuantitatif, digunakan skala Likert yang 

diperoleh dari daftar pertanyaan yang digolongkan ke dalam lima 

tingkatan sebagai berikut (Sugiyono, 2010), yaitu:  

a. Untuk jawaban “STS” sangat tidak setuju diberi nilai = 1  

b. Untuk jawaban “TS” tidak setuju diberi nilai = 2  

c. Untuk jawaban “N” netral diberi nilai = 3  
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d. Untuk jawaban “S” setuju diberi nilai = 4  

e. Untuk jawaban “SS” sangat setuju diberi nilai = 5  

4. Tabulating  

Pengelompokkan data atas jawaban dengan benar dan teliti, 

kemudian dihitung dan dijumlahkan sampai berwujud dalam bentuk 

yang berguna. Kegiatan tabulating ini meliputi pengelompokan data 

sesuai dengan tujuan penelitian kemudian dimasukkan ke dalam tabel-

tabel yang telah ditentukan berdasarkan kuesioner yang telah ditentukan 

skornya. 

Tahap terakhir yang dilakukan dalam proses pengolahan data yaitu 

melakukan entry data (memasukkan data). Entry data merupakan suatu 

proses memasukkan data yang diperoleh menggunakan fasilitas 

computer dengan menggunakan sistem atau program SPSS for Windows 

versi 20.0.                           

3.6. Metode AnalisisData 

3.6.1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk menguji sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat mengungkapkan ketepatan suatu gejala yang dapat diukur 

(Sekaran, 2011). Validitas instrumen penelitian atau tingkat ketepatan 

instrumen penelitian adalah tingkat kemampuan instrumen penelitian 

untuk mengungkapkan data sesuai dengan masalah yang hendak 

diungkapkannya. Hasil penelitian dapat  dikatakan validbila terdapat 
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kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya 

terjadi di lapangan (Sugiyono, 2010).  

3.6.2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana 

pengukuran data dapat memberikan hasil yang relatif tidak berbeda bila 

dilakukan pengukuran pada obyek yang sama, selain itu uji reliabilitas 

digunakan untuk mengetahui kemantapan atau konsistensi suatu alat ukur. 

Reliabilitas suatu pengukuran mencerminkan apakah suatu pengukuran 

dapat terbebas dari suatu kesalahan (error) sehingga memberikan hasil 

pengukuran yang konsisten pada kondisi yang berbeda dan pada masing-

masing butir dalam instrument penelitian (Sekaran, 2011). Dalam uji 

reliabilitas, menggunakan rumus Cronbach’s Alpha. Sekaran (2011) 

mengklasifikasikan nilai Cronbach’s Alpha sebagai berikut: 

a. Nilai Cronbach’s Alpha antara 0.80 – 1.0 dikategorikan 

reliabilitas baik. 

b. Nilai Cronbach’s Alpha antara 0.6 – 0.79 dikategorikan 

reliabilitas dapat diterima. 

c. Nilai Cronbach’s Alpha < 0.60 dikategorikan reliabilitas buruk. 

3.6.3. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi 

linier barganda dengan metode kuadrat terkecil biasa (Ordinary Least-
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Square). Secara matematis model tersebut dapat dituliskan sebagai 

berikut:  

Y = ß0 + ß1 X1 + ß2 X2+ ß3 X3 +e 

Dimana: 

Y  = Kinerja  

ß0   = Konstanta  

X1   = Diklat 

X2   =Budaya Organisasi 

X3   = Motivasi 

e  = Faktor Penganggu 

3.6.4. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang 

didasarkan dari analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol, maupun 

dari observasi (tidak terkontrol).  

3.6.4.1. Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas 

dalam penelitian secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat. Derajat kepercayaan yang digunakan adalah 0,05. 

Apabila nilai F hasil perhitungan lebih besar daripada nilai F 

menurut tabel maka hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa 

semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen, Sedangkan kriteria pengujiannya adalah 

sebagai berikut: Apabila F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka 



34 

 

dengan sendirinya H1 ditolak, dan Ho diterima. Apabila F tabel lebih 

kecil daripada F hitung, maka dengan sendirinya H1 diterima, dan 

Ho ditolak.  

Kriteriapengujian: 

1. Apabila probabilitas signifikan kurang dari 5% maka hipotesis 

diterima. 

2. Apabila probabilitas signifikan lebih dari 5% maka hipotesis 

ditolak. 

Ho : X1 =X2 = X3 = 0 artinya tidak ada pengaruh secara 

bersama-sama antara variabel independen terhadap variabel 

dependen. 

Ho : X1 ≠ X2 ≠ X3 ≠ 0 artinya ada pengaruh secara bersama-

sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat. 

 

Gambar 3.1 

Analisis Uji F 

 

3.6.4.2. Uji Signifikansi Parameter Individual ( Uji t)  
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1. Statistik uji:   
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2. Kriteria uji: Tolak H0 jika thit> ttab atau thit<ttab atau terima H0 Uji 

t Digunakan untuk menunjukkan apakah masing-masing variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Kriteria 

pengujiannya adalah sebagai berikut:  Apabila t hitung lebih besar 

daripada t tabel maka Ho ditolak, dan Ha diterima. Apabila t tabel 

lebih besar dari pada t hitung maka dengan sendirinya Ha ditolak, 

dan Ho diterima.Lebih jelasnya dapat dilihat pada kurva berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar. 3.1 

Titik Kritis Uji t 

1.6.1. Koefisien Determinasi 

Kebaikan model yang telah digunakan dapat diketahui dari model 

koefisien determinasi (R2) yaitu dengan menunjukkan besarnya daya 

Ho ditolak 
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menerangkan dari variabel independen terhadap variabel dependen pada 

model tersebut (J Supranto, 2011). Model koefisien determinasi: 

Kd  = r2 X 100% 

Kdx1y  = rx1y
2 X 100% 

 


