
86

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian sangat diperlukan adanya suatu metode dengan masalah

yang diteliti, sehingga memperoleh hasil yang diharapkan. Metode sangat

diperlukan untuk menentukan data penelitian, menguji kebenaran, menemukan,

dan mengembangkan suatu pengetahuan, serta mengkaji kebenaran suatu

pengetahuan.

Metode penelitian merupakan metode kerja yang dilakukan dalam penelitian,

termasuk alat-alat apa yang digunakan untuk mengukur kemampuan

mengumpulkan data serta bagaimana penelitian di lapangan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif verifikatif

dengan pendekatan ex post facto. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai

penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan keadaan objek

atau subjek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat

sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya

(Sugiyono, 2009: 6). Tujuan penelitian ini merupakan verifikatif yaitu untuk

menentukan tingkat pengaruh variabel-variabel dalam suatu kondisi.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berdasarkan data yang ada di tempat

penelitian, sehingga menggunakan pendekatan ex post facto. Penelitian dengan
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pendekatan ex post facto adalah suatu pendekatan yang dilakukan untuk meneliti

peristiwa yang telah terjadi kemudian kebelakang untuk mengetahui faktor-faktor

yang dapat menimbulkan kejadian (Sugiyono, 2009: 7).

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif verifikatif adalah

metode yang menggambarkan pengaruh dua variabel atau lebih yang berbeda

sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Penggunaan metode deskriptif verifikatif

dalam penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan pengaruh iklim organisasi,

penghargaan, dan semangat kerja terhadap kinerja karyawan di CV Flagyus

Utama Motor Kabupaten Lampung Timur tahun 2010.

B. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek atau obyek yang menjadi sasaran penelitian

(Basrowi & Akhmad Kasinu, 2007: 260). Menurut Sugiyono (2009: 117) populasi

adalah, Wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari

kemudian ditarik kesim Menurut Suharsimi Arikunto (2006: 130) Populasi

adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah

karyawan CV Flagyus Utama Motor Kabupaten Lampung Timur yang berjumlah

45 orang.

C. Teknik Sampling

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti. Dikatakan sampel

apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel.
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(Suharsimi Arikunto, 2006: 131). Menurut Sugiyono (2009: 118), sampel adalah

bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Dalam penelitian ini untuk menghitung besarnya sampel dari populasi dihitung

berdasarkan rumus Slovin, yaitu:

n=
21 Ne

N

keterangan:
n  = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e  = Nilai Kritis (batas ketelitian) yang diinginkan dan persen kelonggaran ketidak

telitian karena kesalahan pengambilan sample yang masih bisa ditolirir

tingkat signifikansi (0,05)

(Ahmad Kasinu dan Basrowi, 2007:  274)

Maka pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

n=
21 Ne

N

2)05.0(451

45
n

40menjadidibulatkan449,40n

Jadi, besarnya sampel dalam penelitian ini adalah 40 karyawan.

Dari 40 karyawan tersebut akan diambil sampel dengan teknik pengambilan

stratified proposional sampling, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan

dengan cara membuat atau menentukan strata atau lapisan/tingkatan, kemudian
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dari setiap strata tersebut diambil subyek secara acak (Basrowi dan Budi

Koestoro, 2006: 439).

Untuk menentukan besar sampel tiap strata yang tidak sama, maka diperlukan

suatu satuan yang sering disebut sample fraction (f) untuk masing-masing

subpopulasi sebagai faktornya. Jumlah sample fraction disesuaikan dengan

jumlah stratanya. Nilai f dihitung dengan rumus sebagai berikut.

Rumus :

(Basrowi dan Budi Koestoro, 2006: 258)

Untuk data di atas, nilai masing-masing sample fraction-nya adalah sebagai

berikut.

Berikut tabel perincian sampel dalam penelitian ini.

Tabel 9. Perincian Sampel Karyawan CV Flagyus Utama Motor Berdasarkan
Strata Pekerjaan.pada tahun 2010.

N

N ifi
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No Jabatan Ni fi n

fi x sample

1 Chief Accounting dan Adm. Head 1 0,022 1

2 Supervisor Accounting 1 0,022 1

3 Internal Audit 1 0,022 1

4 Kasir 1 0,022 1

5 Cost Accounting 1 0,022 1

6 Tax Accounting 1 0,022 1

7 Supervisor Administration 1 0,022 1

8 Faktur BBN 1 0,022 1

9 Administrasi Penjualan 1 0,022 1

10 Piutang / Tagihan 1 0,022 1

11 Administrasi Penjualan Lampung Timur 1 0,022 1

12 Kepala Gudang 1 0,022 1

13 Wakil Kepala Gudang 1 0,022 1

14 PDI 4 0,089 3

15 Manager Marketing 1 0,022 1

16 PIC Marketing wil. Bandar Lampung 1 0,022 1

17 PIC Marketing wil. Lampung Timur 1 0,022 1

18 Sales 11 0,244 10

19 Sales Counter 2 0,044 1

20 Supervisor Kendaraan 1 0,022 1

21 Driver 4 0,089 3

22 Supervisor AHASS 1 0,022 1

23 Front Desk 1 0,022 1

24 Mekanik 2 0,044 1

25 Humas 1 0,022 1

26 Security 1 0,022 1

27 Office Boy 1 0,022 1

Jumlah 45 40
D. Variabel Penelitian
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Menurut Budi koestoro dan Basrowi (2006: 415) variabel penelitian adalah

konsep yang dapat diukur dan mempunyai variasi nilai.

Variabel dalam penelitian ini ada dua variabel.

1. Variabel bebas (indefendent variabel) adalah suatu variabel yang ada atau

terjadi mendahului variabel terikatnya. Variabel bebas dalam penelitian ini

adalah iklim organisasi (X1), penghargaan (X2), dan semangat kerja (X3).

2. Variabel terikat (defendent variabel)  adalah variabel yang diakibatkan atau

yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini

adalah kinerja karyawan (Y) pada CV Flagyus Utama Motor di Lampung

Timur tahun 2010.

E. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah definisi yang diberikan kepada suatu variable

dan konstak dengan cara melihat pada dimensi tingkah laku atau properti yang

ditunjukan oleh konsep dan mengkategorikan hal tersebut menjadi elemen yang

dapat diamati dan diukur (Basrowi dan  Akhmad kasinu, 2007: 179).

1. Kinerja Karyawan

a. Definisi Konseptual

Kinerja adalah penampilan atau hasil tampilan dalam pelaksanaan tugas

sehari-hari.

b. Definisi Operasional

Kinerja adalah hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Indikator dalam penelitian ini ada 5 yang merujuk pada teori

T.R. Mitchell dalam Sedermayanti (2001: 51) hal-hal yang perlu diukur

dalam penilaian kinerja karyawan, yaitu:
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1. kualitas hasil kerja;

2. ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan;

3. inisiatif dalam menyelesaikan pekerjaan;

4. kemampuan menyelesaikan pekerjaan; dan

5. kemampuan membina kerjasama.

2. Iklim Organisasi

a. Definisi Konseptual

Iklim organisasi sebagai suatu yang dapat diukur pada lingkungan kerja

baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada karyawan

dan pekerjaannya dimana tempat mereka bekerja dengan asumsi akan

berpengaruh pada motivasi dan perilaku karyawan.

b. Definisi Operasional

Iklim organisasi merupakan suatu yang dapat diukur pada lingkungan

kerja baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada

karyawan dan pekerjaannya dimana tempat mereka bekerja dengan asumsi

akan berpengaruh pada motivasi dan perilaku karyawan. Menurut Toulson

dan Smith dalam Fakhmi Praja Armasta (2010) Iklim organisasi

dijabarkan atau diukur melalui lima dimensi, yaitu:

a. responsibility (tanggung jawab)

b. identity (identitas)

c. warmth (kehangatan)

d. support (dukungan)

e. conflict (konflik)

3. Penghargaan
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a. Definisi Konseptual

Penghargaan merupakan balas jasa yang diberikan kepada seseorang yang

memiliki hasil pekerjaan yang baik.

b. Definisi Operasional

Penghargaan adalah segala bentuk pembayaran atau balas jasa yang

diberikan bagi seseorang yang memiliki hasil pekerjaan yang baik.

Menurut Karen Renk dalam John M. Ivancevich (2007:228), penghargaan

dikategorikan:

1) Intrinsik;
a) Penyelesaian,

b) Pencapaian atau prestasi,

2) Ekstrinsik
a) Finansial

(1) Gaji dan upah

(2) Tunjangan

b) Antar pribadi

c) Promosi

4. Semangat Kerja

a. Definisi Konseptual

Semangat kerja adalah melakukan pekerjaan secara lebih giat dengan jalan

memperkecil kekeliruan dalam pekerjaan, mempertebal rasa tanggung

jawab, serta dapat menyelesaikan tugas tapi waktunya sesuai dengan

rencana yang ditetapkan.

b. Definisi Operasional

Semangat kerja adalah sikap seseorang dalam melakukan pekerjaan secara

lebih giat dengan jalan memperkecil kekeliruan dalam pekerjaan,
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mempertebal rasa tanggung jawab, serta dapat menyelesaikan tugas tapi

waktunya sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Menurut Masdani dalam

Febri Yusman (2008: 23), indikator semangat kerja adalah sebagai berikut:

1) Pekerjaan yang dipegang oleh karyawan;

2) Kemungkinan atau kesempatan untuk maju;

3) Kondisi kerja yang menyenangkan;

4) Rekan kerja yang baik;

5) Pimpinan yang baik; dan

6) Kompensasi, gaji atau imbalan.

Berikut ini disajikan tabel yang berisikan tentang indikator, sub indikator dan

skala pengukuran masing-masing variabel penelitian:

Tabel 10. Tabel Variabel  Indikator Variabel, Sub Indikator Variabel, dan
Skala pengukuran

Variabel Indikator Sub Indikator Skala
Pengukuran

Iklim Organisasi 1. Responsibility
(tanggung
jawab)

2. Identity
(identitas)

3. Warmth
(kehangatan)

a. Ketelitian penyelesaian
tugas

b. Komitmen untuk
mengerjakan tugas
dengan baik

a. Perasaan ikut memiliki
terhadap perusahaan

b. Penerimaan oleh
kelompok

a. Kondisi kerja yang baik
b. Perlakuan yang wajar
c. Pengakuan sebagai

Interval
dengan
pendekatan
Skala
Semantic
Defferensial
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4. Support
(dukungan)

5. Conflict
(konflik)

individu

a. Loyalitas pimpinan
terhadap karyawan

b. Fasilitas yang cukup
lengkap dan memadai

a. Pemahaman yang
simpatik atas persoalan-
persoalan pribadi

b. Respon positif dari
pimpinan kepada
karyawan

Penghargaan 1. Intrinsik;

2. Ekstrinsik

a. Penyelesaian
b. Pencapaian atau

prestasi

a. Finansial
1) Gaji dan upah
2) Tunjangan

b. Antar pribadi
c. Promosi

Interval
dengan
pendekatan
Skala
Semantic
Defferensial

Variabel Indikator Sub Indikator Skala
Pengukuran

Semangat Kerja 1. Pekerjaan yang
dipegang oleh
karyawan

2. Kemungkinan
atau
kesempatan
untuk maju

3. Kondisi kerja
yang
menyenangkan

4. Rekan kerja

a. Pekerjaan yang aman
dan tetap

a. Kesempatan untuk maju
dan promosi

b. Keamanan bekerja

a. Suasana kerja yang
nyaman

b. Lingkungan kerja yang
aman dan bersih

a. Kepribadian individu
yang berbeda

b. Hubungan antar
karyawan

Interval
dengan
pendekatan
Skala
Semantic
Defferensial
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5. Pimpinan

6. Kompensasi,
gaji atau
imbalan.

a. Pimpinan yang
demokratis dan
bijaksana

b.

a. Upah yang adil dan
layak

b. Pengharagaan penuh
atas penyelesaian
pekerjaan

Kinerja
Karyawan

1. Kualitas hasil
kerja;

2. Ketepatan
waktu
menyelesaikan
pekerjaan;

3. Inisiatif dalam
menyelesaikan
pekerjaan;

4. Kemampuan
menyelesaikan
pekerjaan;

5. Kemampuan
membina
kerjasama.

a. Ketelitian dan
kerapihan dalam
penyelesaian pekerjaan.

a. Pemanfaatan waktu
kedatangan

b. Pemanfaatan waktu
pulang

c. Kecepatan waktu dalam
menyelesaikan
pekerjaan

a. Berpikir positif lebih
baik

b. Mewujudkan kreatifitas
c. Pencapaian prestasi

a. Penguasaan tugas
pekerjaan

b. Mampu menyelesaikan
pekerjaan tanpa
pengawasan

a. Pengendalian keadaan
perusahaan

b. Penciptaan hubungan
yang baik antar
karyawan dan pimpinan

Interval
dengan
pendekatan
Skala
Semantic
Defferensial

F. Kisi-Kisi Instrumen

Data keempat variabel diperoleh melalui angket dalam bentuk semantic

defferensial. Semua berbentuk pernyataan dengan lima pilihan jawaban yang
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diberi penilaian dengan angka 5 (sangat positif), 4 (positif), 3 (netral), 2 (negatif),

dan 1 (sangat negatif).

Tabel 11. Kisi-Kisi Instrumen

No Variabel Indikator No. butir Jumlah
1. Iklim

organisasi
1. Responsibility

(tanggung jawab)
2. Identity

(identitas)
3. Warmth

(kehangatan)
4. Support

(dukungan)
5. Conflict (konflik)

1, 6, 11, 16, 19

2, 7, 12

3, 8, 13, 17, 20

4, 9, 14

5, 10, 15, 18, 21, 22

5

3

5

3

5

2. Penghargaan 1. Intrinsik;
2. Ekstrinsik

1, 3, 5, 7
2, 4, 6, 8, 9, 10

4
6

3. Semangat
Kerja

1. Pekerjaan yang
dipegang oleh
karyawan;

2. Kemungkinan
atau kesempatan
untuk maju;

3. Kondisi kerja
yang

1, 7, 13

2, 8, 14, 18, 23

3, 9, 19, 24

3

5

4
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menyenangkan;
4. Rekan kerja;
5. Pimpinan;
6. Kompensasi, gaji

atau imbalan.

4, 10, 15, 20
5, 11, 16, 21
6, 12, 17, 22

4
4
4

4. Kinerja
Karyawan

1. Kualitas hasil
kerja;

2. Ketepatan waktu
menyelesaikan
pekerjaan;

3. Inisiatif dalam
menyelesaikan
pekerjaan;

4. Kemampuan
menyelesaikan
pekerjaan; dan

5. Kemampuan
membina
kerjasama.

1, 6, 11

2, 7, 12, 16, 19, 23, 25

3, 8, 13, 17, 20, 25, 26

4, 9, 14, 18, 21

5, 10, 15, 22

3

7

7

5

4

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Dokumentasi

Merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan

penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh

data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan (Basrowi dan Akhmad

Kasinu, 2007: 166). Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang sudah

ada yaitu jumlah karyawan, target dan realisasi kinerja karyawan.

2. Observasi

Observasi ialah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencataatan

secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu

atau kelompok (Ngalim Purwanto dalam Koestoro, Budi dan Basrowi , 2006:
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144). Teknik ini digunakan untuk melengkapi data tentang gambaran umum

perusahaan dan gambaran kondisi karyawan.

3. Angket

Angket adalah alat untuk mengumpulkan data yang berupa daftar pertanyaan

secara tertulis yang tujukan kepada responden penelitian. Pengukuran angket

menggunakan semantic defferensial. Semantic defferensial digunakan untuk

mengukur sikap, hanya bentuknya tidak pilihan ganda maupun checklist, tetapi

ak di

garis, atau sebaliknya. (Sugiyono, 2009: 140)

H. Uji Persyaratan Instrumen

1. Uji Validitas Instrumen

Validitas merupakan suatu alat ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau

kesahihan suatu instrumen.  Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat

pengukur cukup akurat, stabil atau konsisten dalam mengukur apa yang ingin

diukur, yaitu dengan cara menghitung korelasi masing-masing pertanyaan dengan

skor total. (Suharsimi, 2002:160).

Selanjutnya, Suharsimi Arikunto (2002:146) menyatakan bahwa untuk mengukur

validitas angket digunakan rumus korelasi product moment, yaitu:

r xy =
})(}{)({

))((
2222 YYNXXN

YXXYN

Keterangan:
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r xy = koefisien antar-variabel X dan variabel Y

N    = jumlah sampel yang diteliti

X    = skor butir soal

Y    = skor total

Dengan kriteria pengujian apabila r hitung > r tabel dengan 0,05 , maka alat ukur

tersebut dinyatakan valid, dan sebaliknya apabila r hitung < r tabel , maka alat ukur

tersebut adalah tidak valid.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil uji coba angket pada variabel X1, X2,

X3, dan Y kepada 20 orang responden, kemudian dihitung menggunakan

perangkat lunak SPSS. Hasil perhitungan kemudian dicocokan dengan tabel r

Product Moment

sebagai berikut.

Tabel 12. Hasil Perhitungan Uji Coba Validitas Variabel X1

No. Item r hitung r table Keterangan
1 0,671 0,444 Valid
2 0,454 0,444 Valid
3 0,471 0,444 Valid
4 0,762 0,444 Valid
5 0,576 0,444 Valid
6 0,559 0,444 Valid

7 0,557 0,444 Valid

8 0,463 0,444 Valid

9 0,617 0,444 Valid

10 0,514 0,444 Valid

11 0,574 0,444 Valid

12 0,486 0,444 Valid

13 0,628 0,444 Valid

14 0,524 0,444 Valid

15 0,671 0,444 Valid

16 0,526 0,444 Valid

17 0,492 0,444 Valid

18 0,580 0,444 Valid

19 0,649 0,444 Valid

20 0,469 0,444 Valid
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21 0,563 0,444 Valid

22 0,527 0,444 Valid
Sumber: Hasil pengolahan data tahun 2011

Kriteria pengujian yang digunakan adalah apabila rhitung > rtabel maka alat

pengukuran atau angket tersebut adalah valid dan sebaliknya jika rhitung < rtabel

maka alat pengukuran atau angket tersebut tidak valid. Berdasarkan kriteria

tersebut, maka dari 22 item tersebut semuanya valid.

Tabel 13. Hasil Perhitungan Uji Coba Validitas Variabel X2

No. Item r hitung r table Keterangan
1 0,574 0,444 Valid
2 0,584 0,444 Valid
3 0,563 0,444 Valid
4 0,562 0,444 Valid
5 0,491 0,444 Valid
6 0,716 0,444 Valid

7 0,624 0,444 Valid

8 0,607 0,444 Valid

9 0,581 0,444 Valid

10 0,490 0,444 Valid
Sumber: Hasil pengolahan data tahun 2011

Kriteria pengujian yang digunakan adalah apabila rhitung > rtabel maka alat

pengukuran atau angket tersebut adalah valid dan sebaliknya jika rhitung < rtabel

maka alat pengukuran atau angket tersebut tidak valid. Berdasarkan kriteria
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tersebut, maka dari 10 item tersebut semuanya valid yang berarti dari 10 item

tersebut tidak ada angket dari varibel penghargaan yang dirubah.

Tabel 14. Hasil Perhitungan Uji Coba Validitas Variabel X3

No. Item r hitung r table Keterangan
1 0,505 0,444 Valid
2 0,548 0,444 Valid
3 0,714 0,444 Valid
4 0,6 0,444 Valid
5 0,758 0,444 Valid
6 0,594 0,444 Valid

7 0,634 0,444 Valid

8 0,557 0,444 Valid

9 0,541 0,444 Valid

10 0,589 0,444 Valid

11 0,861 0,444 Valid

12 0,641 0,444 Valid

13 0,636 0,444 Valid

14 0,489 0,444 Valid

15 0,172 0,444 Tidak Valid

16 0,705 0,444 Valid

17 0,479 0,444 Valid

18 0,565 0,444 Valid
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19 0,511 0,444 Valid

20 0,591 0,444 Valid

21 0,615 0,444 Valid

22 0,684 0,444 Valid

23 0,629 0,444 Valid

24 0,602 0,444 Valid

25 0,746 0,444 Valid
Sumber: Hasil pengolahan data tahun 2011

Berdasarkan data pada tebel di atas dapat diketahui bahwa dari 25 item angket

semangat kerja hanya ada 1 item angket yang tidak valid, yaitu item 15 sehingga

item angket tersebut di drop. Dengan demikian angket yang digunakan dalam

penelitian ini berjumlah 24 item.

Tabel 15. Hasil Perhitungan Uji Coba Validitas Variabel Y

No. Item r hitung r table Keterangan
1 0,674 0,444 Valid
2 0,754 0,444 Valid
3 0,743 0,444 Valid
4 0,826 0,444 Valid
5 0,672 0,444 Valid
6 0,657 0,444 Valid

7 0,793 0,444 Valid

8 0,635 0,444 Valid

9 0,520 0,444 Valid

10 0,631 0,444 Valid

11 0,579 0,444 Valid

12 0,754 0,444 Valid

13 0,603 0,444 Valid

14 0,524 0,444 Valid

15 0,528 0,444 Valid

16 0,645 0,444 Valid

17 0,609 0,444 Valid

18 0,607 0,444 Valid
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19 0,063 0,444 Tidak Valid

20 0,575 0,444 Valid

21 0,631 0,444 Valid

22 0,609 0,444 Valid

23 0,848 0,444 Valid

24 0,628 0,444 Valid

25 0,666 0,444 Valid

26 0,524 0,444 Valid

27 0,723 0,444 Valid
Sumber: Hasil pengolahan data tahun 2011

Berdasarkan kriteria pengujian yang digunakan adalah apabila rhitung > rtabel maka

alat pengukuran atau angket tersebut adalah valid dan sebaliknya jika rhitung < rtabel

maka alat pengukuran atau angket tersebut tidak valid, maka dari 27 item tersebut

terdapat 1 item yang dinyatakan tidak valid yaitu item 19 dan soal tersebut di

drop. Dengan demikian angket yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 26

item.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan alat untuk mengukur sejauh mana alat ukur yang

digunakan dapat dipercaya dalam penelitian ini dengan menggunakan koefisien

alpha. Alfa Cronbach merupakan suatu koefisien reliabilitas yang mencerminkan

seberapa baik item pada suatu rangkaian berhubungan secara positif satu dengan

lainnya (Koestoro dan Basrowi, 2006: 243).

Teknik penghitungan reliabilitas dengan koefisien alpha sebagai berikut.

r 11 =
2

2

1
1 t

b

k

k

Keterangan:

r11 = Reliabilitas instrumen

k = Banyaknya soal
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2

b = Jumlah varians butir
2

t = Varians total
(Suharsimi Arikunto, 2002:193)

Dengan kriteria pengujian, apabila  r hit > r tab dengan dk = n = 0,05 maka

pengukuran tersebut reliabel, jika sebaliknya  r hit < r tab maka pengukuran tersebut

tidak reliabel.

Apabila ternyata data yang diperoleh dinyatakan reliable, maka kriteria penafsiran

indeks korelasinya (r) dapat dilihat sebagai berikut:

0,800 sampai dengan 1,000  =  sangat tinggi

0,600 sampai dengan 0,799  =  tinggi

0,400 sampai dengan 0,599  =  cukup

0,200 sampai dengan 0,399  =  rendah

0,000 sampai dengan 0,199  =  sangat rendah

(Riduwan, 2004:110)

Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan SPSS 16, tingkat realibel masing-

masing variabel setelah diuji coba sebagai berikut.

a. Iklim Organisasi

Berdasarkan perhitungan dengan SPSS 16, diperoleh hasil r hitung > r tabel,

yaitu 0,893 > 0,444. Hal ini berarti, alat instrument yang digunakan adalah

realiabel. Jika dilihat pada kriteria penafsiran mengenai indeks korelasinya r =

0,893, maka memiliki tingkat realibilitas sangat tinggi.

b. Penghargaan

Berdasarkan perhitungan dengan SPSS 16, diperoleh hasil r hitung > r tabel,

yaitu 0,766 > 0,444. Hal ini berarti, alat instrument yang digunakan adalah
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realiabel. Jika dilihat pada kriteria penafsiran mengenai indeks korelasinya r =

0,766, maka memiliki tingkat realibilitas tinggi.

c. Semangat Kerja

Berdasarkan perhitungan dengan SPSS 16, diperoleh hasil r hitung > r tabel,

yaitu 0,925 > 0,444. Hal ini berarti, alat instrument yang digunakan adalah

realiabel. Jika dilihat pada kriteria penafsiran mengenai indeks korelasinya r =

0,925, maka memiliki tingkat realibilitas sangat tinggi.

d. Kinerja Karyawan

Berdasarkan perhitungan dengan SPSS 16, diperoleh hasil r hitung > r tabel,

yaitu 0,943 > 0,444. Hal ini berarti, alat instrument yang digunakan adalah

realiabel. Jika dilihat pada kriteria penafsiran mengenai indeks korelasinya r =

0,943, maka memiliki tingkat realibilitas sangat tinggi.

I. Uji Persyaratan Statistik Parametrik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Shapiro Wilk dengan

rumus sebagai berikut.

D = Supx(I Fn(x) F0(x)

Hipotesis :

H 0 = Sampel berdistribusi normal
H i = Sampel tidak  berdistribusi normal

Kriteria Pengujian: Terima H 0 Jika tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05,

demikian sebaliknya.

2. Uji Homogenitas

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi

yang homogen atau tidak.
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H 0 = Varians sampel homogen

H 1 = Varians sampel tidak homogen

Ketentuan pengambilan keputusan adalah sebagai berikut.

Jika nilai probabilitas atau nilai signifikansi > 0,05 maka H0 diterima dan

sebaliknya.

J. Uji Persyaratan Regresi Linear Ganda  (Uji Asumsi Klasik)

1. Uji Keberartian dan Kelinieran Regresi

a. Uji Keberartian

Uji keberartian dan kelinieran dilakukan untuk mengetahui apakah pola regresi

bentuknya linier atau tidak serta koefisien arahnya berarti atau tidak.

Untuk uji keberartian regresi linier multiple menggunakan statistik F dengan

rumus:

F =
sisS

regS
2

2

Keterangan:

S2reg =  Varians regresi

S2reg =  Varians sisa

Dengan dk pembilang 1 dan dk penyebut n 2 dengan = 0,05. Kriteria uji,

apabila F hitung > F tabel maka Ho ditolak yang menyatakan arah regresi berarti.

Sedangkan jika F hitung < F tabel maka Ho diterima yang menyatakan koefisien arah

regresi tidak berarti. Untuk mencari F hitung digunakan tabel ANAVA berikut.

Tabel 16. Tabel Analisis Varians
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Sumber
Varians

Dk
Jumlah

Kuadrat (JK)
Kuadrat

Tengah (KT)
Fhitung

Koefisien 1 JK (a) JK (a)
Regresi (b/a)
Sisa

1
n 2

JK (b/a)
JK (s)

S2reg = JK (b/a)

S2res =
2

)(

n

sJK
sis

reg

S

S
2

2

Keterangan:

JK (T) = Y2

JK (a) = (
2Y ) / N

JK (b/a) =
n

YX
XYb

JK (s) = JK (T) JK (a) Jk (b/a)
S2reg = Varian regresi
S2sis = Varian sisa
N = banyaknya responden
(Riduwan, 2004: 186)

b.  Uji Kelinieran

Uji kelinieran regresi linier multiple dengan menggunakan statistik F dengan

rumus :

F =
GS

TCS
2

2

Keterangan:

S2TC = Varian Tuna Cocok

S2G = Varian Galat

Kriteria uji, apabila Fhitung < Ftabel maka Ho ditolak yang menyatakan linier dan

sebaliknya jika Fhitung > Ftabel maka Ho diterima yang menyatakan tidak linier.

Dengan taraf nyata 0,05, dk (k 2) dengan dk penyebut (n k).

Untuk mencari F hitung digunakan tabel ANAVA (Analisis Varians) sebagai

berikut.

Tabel 17. Analisis Varias (ANAVA) untuk Uji Kelinieran Regresi
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Sumber
Varians

Dk
Jumlah Kuadrat

(JK)
Kuadrat Tengah

(KT)
Fhitung

Tuna Cocok k 2 JK (TC) S2TC =
2k

TCJK

GS

TCS
2

2

Galat/kekeliruan N
JK (G) = (T) JK

(a) JK (b/a) S2res =
2n

GJK

Keterangan:

JK (a) =
n

Y
2

JK (b/a) =
n

YX
XYb

JK (G) =
1

2

2

n

Y
Y

JK (T) = JK (a) JK (b/a)

JK (T) =
2

JK (TC) = JK (S) JK (G)

S2 reg = Varians Regresi

S2 sis = Varians Sisa

n = Banyaknya Responden

Kriteria pengujian hipotesis :

1. Jika Fhitung tabel (1 ) (k 2, n k ) maka regresi adalah linier dan

sebaliknya jika Fhitng ) (k 2, n k) maka regresi adalah tidak

linier.

2. Untuk distribusi F yang digunakan diambil dk pembilang = (k 2) dan dk

penyebut = (n k), (Riduwan, 2004: 187).

2. Uji Multikolinearitas

Uji asumsi ini dimaksudkan untuk membuktikan atau menguji ada tidaknya

hubungan yang linier antara variabel bebas (independen) yang satu dengan
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variabel bebas (independen) lainnya. Ada atau tidaknya korelasi antar variabel

independen dapat diketahui dengan memanfaatkan statistik korelasi product

moment dari Pearson. Dengan df = N 1 1 dengan tingkat alpha ditetapkan,

kriteria uji apabila rhitung < rtabel, maka tidak terjadi multikorelasi antar variabel

hitung dan sebaliknya (Sudarmanto, 2005: 141).

3. Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi dimaksudkan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi di

antara data pengamatan atau tidak. Adanya Autokorelasi dapat mengakibatkan

penaksir mempunyai varians tidak minimum dan uji t tidak dapat digunakan,

karena akan memberikan kesimpulan yang salah. Ada atau tidaknya autokorelasi

dapat dideteksi dengan menggunakan uji Durbin Watson. Ukuran yang digunakan

untuk menyatakan ada atau tidaknya autokorelasi, yaitu apabila nilai statistik

Durbin Watson mendekati angka 2, maka dapat dinyatakan bahwa data

pengamatan tidak memiliki autokorelasi (Sudarmanto, 2005: 143).

4. Uji  Heteroskedastisitas

Pengujian rank korelasi spearman ( ) Koefisien

korelasi rank dari spearman didefinisikan sebagai berikut :

Dimana d1= perbedaan dalam rank yang diberikan kepada dua karakteristik yang

berbeda dari individu atau fenomena ke i.

n = banyaknya individu atau fenomena yang diberi rank.

1
61

2

2

NN

d
r i

s
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Koefisien korelasi rank tersebut dapat dipergunakan untuk mendeteksi

heteroskedastisitas sebagai berikut: asumsikan

Yi 0 1Xi + ui

Langkah 1      cocokan regresi terhadap data mengenai Y dan X atau dapatkan

residual ei.

Langkah II      dengan mengabaikan tanda ei, yaitu dengan mengambil nilai

mutlaknya  ei , meranking baik harga mutlak  ei dan Xi sesuai

dengan urutan yang meningkat atau menurun dan menghitung

koefisien rank korelasi spearman

Langkah  III    dengan mengasumsikan bahwa koefisien rank korelasi populasi Ps

adalah 0 dan N > 8  tingkat penting (signifikan) dari rs yang

disempel depan diuji dengan pegujian t sebagai berikut:

Dengan derajat kebebasan = N-2

K. Teknik Analisis Data/Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah menggunakan uji regresi linier

dengan analisis jalur. Analisis jalur (Path Analysis) merupakan suatu bentuk

pengembangan analisis multi regresi. Dalam analisis ini digunakan diagram jalur

untuk membantu konseptualisasi masalah atau menguji hipotesis yang kompleks.

Dengan menggunakan diagram tersebut, kita dapat menghitung pengaruh

1
61

2

2

NN

d
r i

s

21

2

s

s

r

Nr
t
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langsung dan tidak langsung dari variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat.

Pengaruh-pengaruh tersebut tercermin dalam koefisien jalur.

Dengan kata lain, analisa jalur (path analysis) merupakan suatu bentuk

pengembangan dari model regresi dan korelasi, yang digunakan untuk menguji

kecocokan tentang matriks korelasi terhadap dua atau lebih model sebab-akibat

yang diperbandingkan oleh peneliti. Pada umumnya model tersebut dilukiskan

dalam bentuk lingkaran dan garis di mana anak panah tunggal menandai adanya

hubungan sebab akibat (Sugiyono, 2010; Basrowi, 2011).

1. Persyaratan Analisis Jalur

Analisis jalur mensyaratkan asumsi seperti  yang biasanya digunakan dalam

analisis regresi,  khususnya sensitif terhadap model yang spesifik. Sebab,

kesalahan dalam menentukan relevansi variabel menyebabkan adanya pengaruh

yang substansial terhadap koefisien jalur. Koefisien jalur biasanya digunakan

untuk mengukur seberapa penting perbedaan jalur yang langsung dan tidak

langsung tersebut merupakan sebab-akibat terhadap variabel terikat. Penafsiran

seperti itu harus dikerjakan dalam konteks perbandingan model alternatif.

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam analisis jalur yaitu:

1. hubungan antar-variabel adalah linier, artinya perubahan yang terjadi pada

variable merupakan fungsi perubahan linier dari variabel lainnya yang

bersifat kausal,

2. variabel sisa (residu) tidak berkorelasi dengan variabel regresi lainnya, (antar

variabel independen) dan

3. variable yang diukur berskala interval atau rasio.



113

E1 E2

2. Langkah-Langkah Melakukan Analisis Jalur

Secara singkat, langkah-langkah analisis jalur meliputi:

1. merumuskan model hipotesis (diagram jalur) yang akan dianalisis,

2. menentukan beberapa analisis regresi yang ada pada diagram tersebut;

sebagai pedoman, jumlah analisis regresi yang harus dilakukan adalah jumlah

dependent variable (endogen),

3. melakukan analisis regresi linier (sederhana atau ganda) terhadap masing-

masing variable dependen, digunakan metode enter,

4. melihat nilai standardized Beta dan tingkat signifikannya untuk masing-

masing analisis regresi yang telah dilakukan,

5. memindahkan nilai-nilai standardized Beta (disertai tingkat signifikannya)

tersebut ke dalam diagram jalur, dan

6. menilai hasil analisis jalur secara keseluruhan.

Kerangka hubungan kausal empiris anatara jalur dapat dibuat melalui persamaan

struktur sebagai berikut.

Gambar 5. Hubungan Struktur X1, X2, dan X3 terhadap Y

.

Iklim Organisasi
(X1)

Kinerja
Karyawan (Y)

Penghargaan (X2)

Semangat Kerja
(X3)r12

x3x1ρ

x3x2ρ

yx2ρ

yx3ρ

yx1ρ
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E1

E2

a. Sub-Struktur 1

.

Gambar 6. Hubungan Sub-Struktur X1, X2, terhadap X3

Sumber: Riduwan dan Engkos A. Kuncoro. 2011. Cara Menggunakan dan
Memaknai Path Analysis. Bandung: Alafabeta.

b.   Sub-Struktur 2

r12

x3x1ρ

x3x2ρ

12x3x21x3x13 εxρ xρx

X1

X2

X3

23yx32yx21yx1 εxρxρ xρY

X1

yx2ρ

yx3ρ

yx1ρ
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.

Gambar 7. Hubungan Sub-Struktur 2 Variabel  X1, X2, X3 terhadap Y

Sumber: Riduwan dan Engkos A. Kuncoro. 2011. Cara Menggunakan dan
Memaknai Path Analysis. Bandung: Alafabeta.

Dari bentuk model diagram jalur di atas dapat diketahui bahwa ada 9 hipotesis

yang dapat diuji yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung, yaitu:

1) Pengaruh Langsung

1. Ada pengaruh yang signifikan iklim organisasi terhadap semangat kerja

karyawan.

2. Ada pengaruh yang signifikan penghargaan terhadap semangat kerja

karyawan.

3. Ada pengaruh yang signifikan semangat kerja terhadap kinerja karyawan.

4. Ada pengaruh yang signifikan antara iklim organisasi terhadap kinerja

karyawan.

5. Ada pengaruh yang signifikan antara penghargaan terhadap kinerja karyawan.

6. Ada pengaruh yang signifikan antara iklim organisasi dan penghargaan secara

bersama-sama terhadap semangat kerja karyawan.

7. Ada pengaruh yang signifikan antara iklim organisasi dan penghargaan secara

bersama-sama terhadap kinerja karyawan.

2) Pengaruh Tidak Langsung

r12

X2

X3 Y
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1. Ada pengaruh yang signifikan antara iklim organisasi terhadap kinerja melalui

semangat kerja karyawan.

2. Ada pengaruh yang signifikan antara penghargaan terhadap kinerja  melalui

semangat kerja karyawan.


