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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel (yang diungkap dalam

definisi konsep) tersebut, secara operasional, secara praktik, secara nyata dalam

lingkup objek penelitian/objek yang diteliti. Variabel yang digunakan dalam

penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat.

a. Variabel Bebas atau variabel penyebab (independent variables)

Variabel bebas adalah variabel yang menyebabkan atau memengaruhi, yaitu

faktor-faktor yang diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk

menentukan hubungan antara fenomena yang diobservasi atau diamati. Dalam

penelitian ini variebel bebas pertama (X1) adalah komitmen karyawan dan

variabel bebas kedua (X2) adalah insentif.

b. Variabel Terikat atau variabel tergantung (dependent variables)

Variabel terikat adalah faktor-faktor yang diobservasi dan diukur untuk

menentukan adanya pengaruh variabel bebas, yaitu faktor yang muncul, atau

tidak muncul, atau berubah sesuai dengan yang diperkenalkan oleh peneliti.

Dalam penelitian ini variabel terikatnya (Y) adalah prestasi kerja.



54

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel
Variabel Definisi Variabel Indikator Pengukuran

Komitmen
Karyawan

(X1)

Komitmen
merupakan perasaan
yang kuat dan erat
dari seseorang
terhadap tujuan dan
nilai suatu
organisasi dalam
hubungannya
dengan peran
mereka terhadap
upaya pencapaian
tujuan dan nilai-nilai
tersebut.

1. Komitmen afektif
2. Komitmenberkelan

jutan
3. Komitmen

normatif
Sumber: Zurnali
(2010)

Skala Likert

Insentif
(X2)

Insentif merupakan
sejumlah uang
tambahan dan
fasilitas yang
bersifat khusus yang
diberikan sebuah
perusahaan kepada
karyawan dengan
tujuan supaya
karyawan bekerja
lebih giat dan hasil
kerjanya lebih
maksimum.

1. Fasilitas
2. Lama karyawan

bekerja
3. Kebutuhan
4. Keadilan dan

Kelayakan
5. Evaluasi Jabatan
Sumber: Hasibuan
(2008)

Skala Likert

Prestasi Kerja
(Y)

Prestasi kerja adalah
hasil kerja secara
kualitas dan
kuantitas yang
dicapai oleh seorang
pegawai dalam
melaksanakan
tugasnya sesuai
dengan
tanggungjawab yang
diberikan
kepadanya.

1.Kualitas kerja
2.Kuantitas kerja
3.Disiplin Kerja
4.Kerja sama
5.Inisiatif

Sumber: Nasution
(2000)

Skala Likert



55

3.2 Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Kualitatif

Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata atau yang berwujud

pernyataan-pernyataan verbal, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif

diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya

wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus,atau observasi yang telah

dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip).

b. Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka yang

merupakan hasil dari perhitungan dan pengukuran misalnya, umur, penghasilan

seseorang, dan jumlah karyawan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan data

lainnya yang menunjang penelitian.

3.3 Sumber Data

3.3.1 Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli

(tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang)

secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik),

kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian, dalam hal ini data primer yaitu data

yang diperoleh dari hasil wawancara dan hasil kuesioner yang diedarkan pada

karyawan PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Subdivre III.2 Tanjung Karang

Bandar Lampung.
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3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara

tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah

tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak

dipublikasikan, dalam hal ini data sekunder  yaitu data yang dikumpulkan oleh

penulis dari dokumen-dokumen yang ada pada PT. Kereta Api Indonesia

(Persero) Subdivre III.2 Tanjung Karang Bandar Lampung.

3.4 Populasi Dan Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2011), pengertian populasi adalah wilayah generalisasi yang

terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Berdasarkan pendapat di atas dapat simpulkan bahwa  populasi adalah kumpulan

dari keseluruhan pengukuran, objek, atau individu yang sedang dikaji. Jadi,

pengertian populasi dalam statistik tidak terbatas pada sekelompok/kumpulan

orang-orang, namun mengacu pada seluruh ukuran, hitungan, atau kualitas yang

menjadi fokus perhatian suatu kajian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh

karyawan PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Subdivre III.2 Tanjung Karang

Bandar Lampung dengan jumlah karyawan 214 orang.
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3.4.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2011) sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik

yang dimiliki oleh populasi. Menurut Gay dan Diehl (1992) berpendapat bahwa

sampel haruslah sebesar-besarnya. Pendapat Gay dan Diehl  ini mengasumsikan

bahwa semakin banyak sampel yang diambil maka akan semakin representatif dan

hasilnya dapat digenelisir.

1. Jika penelitiannya bersifat deskriptif, maka sampel minimumnya adalah 10%

dari populasi.

2. Jika penelitiannya korelasional, sampel minimumnya adalah 30 subjek.

3. Apabila penelitian kausal perbandingan, sampelnya sebanyak 30 subjek per

group.

4. Apabila penelitian eksperimental, sampel minimumnya adalah 15 subjek per

group.

Untuk menentukan ukuran sampel dari populasi pada penelitian inidigunakan

rumus Slovin dalam Umar (2000) sebagai berikut:

n = N1 + N e
Keterangan:

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel

yang masih dapat ditolerir (standard error).
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n = 2141 + 214(0,05) = 139
Berdasarkan rumus Slovin dengan (e) atau tingkat kelonggaran ketidakadilan

sebesar 5% maka diperoleh ukuran sampel sebesar 139 orang dari seluruh

populasi. Sedangkan, untuk mempersempit wilayah populasi agar teknis

penelitian menjadi lancar dan efisien, maka digunakan rumus Sampling Fraction

Cluster dalam Umar (2000) sebagai berikut:

fi = NiN
Kemudian didapatkan ukuran sampel per cluster sebagai berikut:

ni = fi × n
Keterangan :

fi = sampling fraction cluster

Ni = banyaknya individu yang ada dalam cluster

N = banyaknya populasi seluruhnya

n = banyaknya anggota yang dimasukkan sampel

ni = banyaknya anggota yang dimasukkan menjadi sub sampel

Perhitungan ukuran sampel pada bagian keuangan:

fi = 25214 = 0,116
ni = 0,116 × 139 = 16
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Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus Sampling Fraction Cluster

di atas, maka diperoleh ukuran sampel sebesar 139 orang dengan rincian sebagai

berikut:

Tabel 3.2 Ukuran Sampel Karyawan PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Subdivre III.2 Tanjung Karang Bandar Lampung

No Unit Jumlah
karyawan
(Orang)

Ukuran
Sampel
(Orang)

1 Seksi Sumber Daya Manusia  dan Umum 25 16
2 Seksi Keuangan 25 16
3 Seksi Hubungan Masyarakat Daerah 5 4
4 Seksi Pengamanan 30 20
5 Seksi Hukum 3 1
6 Seksi Aset 15 10
7 Seksi Sarana 10 7
8 Seksi Operasi 20 13
9 Seksi Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik 8 5
10 Seksi Jalan, Rel dan Jembatan 10 7
11 Seksi Pengadaan Barang dan Jasa 8 5
12 Seksi Komersial 15 10
13 Seksi Pelayanan 25 16
14 Seksi Pelayanan Kesehatan 15 9

Jumlah 214 139

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Convenience Sampling

atau sampel yang dipilih dengan pertimbangan kemudahan karena peneliti tidak

mempunyai pertimbangan lain kecuali berdasarkan kemudahan saja.

3.5 Pengukuran Variabel

Skala pengukuran yang digunakan oleh peneliti untuk menyatakan tanggapan dari

responden terhadap setiap pertanyaan yang diberikan adalah dengan

menggunakan skala likert. Menurut Sugiyono (2011) Skala Likert digunakan

untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok

orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian fenomena sosial ini telah

ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang selanjutnya disebut sebagai variabel
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penelitian, dengan skala Likert maka variabel yang akan diukur dijabarkan

menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik

tolak untuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa pernyataan atau

pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert

mempunyai gradasi dari sangat positif sampai negatif yang dapat berupa kata-kata

antara lain:

a. Sangat setuju (SS) : Skor 5

b. Setuju(S) : Skor 4

c. Netral (N) : Skor 3

d. Tidak setuju (TS) : Skor 2

e. Sangat tidak setuju (STS) : Skor 1

3.6 Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini diantaranya yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Menurut Sugiyono (2011), wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan

data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan

masalah yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal

dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondenya sedikit.

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur

(peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara

sistematis dan lengkap sebagai pengumpul datanya) dan dapat dilakukan secara

langsung maupun secara tidak langsung.
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b. Kuesioner

Menurut Sugiyono (2011), kuesioner merupakan teknik pengumpulan data

yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan dan pernyataan

tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kelebihan menggunakan

kuesioner adalah dalam waktu yang relatif singkat dapat memperoleh data yang

banyak, tenaga yang diperlukan sedikit dan responden dapat menjawab dengan

bebas tanpa pengaruh orang lain. Sedangkan kelemahan kuesioner adalah

angket bersifat kaku karena pertanyaan yang telah ditentukan dan responden

tidak memberi jawaban yang sesuai dengan keadaan dirinya hanya sekedar

membaca kemudian menulis jawabannya.

c. Studi Dokumentasi

Dokumen adalah segala benda yang berbentuk barang, gambar, ataupun tulisan

sebagi bukti dan dapat memberikan keterangan yang penting dan absah.

Dokumentasi adalah kumpulan dari dokumen-dokumen yang dapat

memberikan keterangan atau bukti yang berkaitan dengan proses pengumpulan

dan pengelolaan dokumen secara sistematis serta menyebarluaskan kepada

pemakai informasi tersebut. Peneliti memperoleh data dan dokumen-dokumen

tertulis. Penulis membaca dan mempelajari berbagai tulisan dari buku-buku,

jurnal-jurnal, dan internet yang berkaitan dan mendukung kebanaran dan

keabsahan dari hasil yang diperoleh dari penelitian ini.
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3.7 Uji Instrument

3.7.1 Uji Validitas

Menurut Ghozali (2013), uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya

suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Teknik uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis

faktor dengan bantuan software SPSS versi 21. Untuk mengukur tingkat

interkorelasi antar variabel dan dapat atau tidaknya dilakukan analisis faktor

menggunakan Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy(KMO MSA).

Bila nilai KMO MSA lebih besar dari 0,5 maka proses analisis dapat dilanjutkan.

Validitas suatu butir kuesioner dapat diketahui jika nilai KMO ≥ 0,5. Nilai MSA

yang dianggap layak untuk dilanjutkan pada proses selanjutnya adalah 0,5. Bila

terdapat nilai MSA yang kurang dari 0,5 maka variabel dengan nilai MSA terkecil

harus dikeluarkan dan begitu seterusnya sampai tidak ada lagi nilai MSA yang

kurang dari 0,5.

3.7.2 Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2013) reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner

yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika

jawaban seseorang terhadap pernyataan kuesioner konsisten atau stabil dari waktu

ke waktu. Cara yang digunakan untuk menguji reliabilitas kuesioner dalam

penelitian ini adalah uji statistik Alpha Cronbach.

Rumus Alpha Cronbach adalah :
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Keterangan :

rn = reliabilitas instrumen

k = banyaknya butir pertanyaan

∑ b2 = jumlah varian butir

 2
1 = varian total

kriteria penilaian uji reliabilitas menurut Ghozali (2013) adalah :

Suatu konstruk atau variabel dinyatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach

Alpha ≥ 0,6.

3.8 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

3.8.1 Deskripsi Hasil Survei

Deskripsi hasil survei dilakukan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan

sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang,

proses yang sedang berlangsug, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang

kecenderungan yang tengah berlangsung.

3.8.2 Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif pada penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan

analisis regresi yaitu analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear

berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen

(X1, X2,….Xn) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah

hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-

masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk

memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen

mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala
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interval atau rasio. Untuk melakukan pengujian regresi linear berganda , penulis

menggunakan bantuan program software SPSS versi 21.

Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

Y = a + b1X1 + b2X2 + e

Keterangan:

Y = skor prestasi kerja karyawan

a = konstanta

b1...b3 = koefisien regresi

X1 = skor variabel komitmen karyawan

X2 = skor variabel pemberian insentif

e = standard error

3.9 Uji Hipotesis

3.9.1 Uji signifikansi parsial (uji t)

Uji hipotesis dengan t-test digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas

memiliki hubungan signifikan atau tidak dengan variabel terikat secara individual

untuk setiap variabel.

Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H0 : b1 = 0, artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh komitmen karyawan dan

pemberian insentif (b1) terhadap prestasi kerja karyawan.

H1 : b1 ≠ 0, artinya secara bersama-sama terdapat pengaruh komitmen karyawan

dan pemberian insentif (b1) terhadap prestasi kerja karyawan.

Kriteria pengambilan keputusan:

H0 didukung jika thitung ≤ ttabel pada α = 5 %

H0 tidak didukung jika thitung ≥ ttabel pada α = 5 %



65

3.9.2 Uji signifikansi simultan (uji F)

Uji hipotesis dengan F-test digunakan untuk menguji hubungan variabel bebas

secara bersarna-sama dengan variabel terikat.

Hipotesis yang diajukan:

H0 : b1 = b2 = b3 = 0, artinya secara bersama-sama tidak terdapat pengaruh

komitmen karyawan dan pemberian insentif terhadap prestasi kerja karyawan.

H1 : b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ 0, artinya secara bersama-sama terdapat pengaruh komitmen

karyawan dan pemberian insentif terhadap prestasi kerja karyawan.

Kriteria pengambilan keputusan:

H0 didukung jika Fhitung ≤ Ftabel pada α = 5 %

H0 tidak didukung jika Fhitung ≥ Ftabel pada α = 5 %

3.9.3 Koefisien determinasi (R2)

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa besar

kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat terhadap penelitian ini.

Jika R2 semakin besar (mendekati 1), maka dapat dikatakan bahwa pengaruh

variabel bebas adalah besar terhadap variabel terikat. Hal ini berarti model yang

digunakan semakin kuat untuk menerangkan pengaruh variabel bebas tertadap

variabel terikat.


