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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Definisi Operasional

Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel (yang diungkap dalam

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

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

penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat.

a. Variabel Bebas (Independent Variable)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi, yang menyebabkan

timbulnya atau berubahnya variabel terikat. Variabel bebas yang digunakan

dalam penelitian ini adalah locus of control dan kepribadian.

b. Variabel Terikat (Dependent Variable)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel

bebas.Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja.

Definisi operasional variable penelitian merupakan penjelasan dari masing-masing

variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator yang

membentuknya. Definisi operasional penelitian ini dapat dilihat pada table berikut

ini :
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Tabel3.1 Definisi Operasional Penelitian

Jenis Variabel Definisi Indikator Skala
Locus Of Control
(X1)

Locus of Control
didefinisikan
sebagai persepsi
seseorang tentang
sumber nasibnya
(Robbins, 2003).

(Chi Hsinkuang etal., 2010)
Internal  Locus of Control

1. Segala yang dicapai
individu hasil dari usaha
sendiri

2. Keberhasilan individu
karena kerja keras

3. Segala yang diperoleh
individu bukan karena
keberuntungan

4. Kemampuan individu
dalam menentukan
kejadian dalam hidup

5. Kehidupan individu
ditentukan oleh
tindakannya

6. Kegagalan yang dialami
individu akibat
perbuatan sendiri

7. Individu
bertanggungjawab penuh
pada setiap pengambilan
keputusan yang saya
lakukan

External  Locus of Control
1. Kegagalan yang dialami

individu karena
ketidakmujuran

2. Perencanaan jauh ke
depan pekerjaan yang
sia-sia

3. Kejadian yang dialami
dalam hidup ditentukan
oleh orang yang
berkuasa

4. Kesuksesan individu
karena faktor nasib

5. Percaya diri dalam
menyelesaikan tugas

6. Merasa dapat
mengendalikan tujuan
hidup

Skala
Likert
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Jenis Variabel Definisi Indikator Skala
Kepribadian(X2) Kepribadian

merupakan
organisasi dinamis
dalam sistem
psikologis
individu yang
menentukan
caranya untuk
menyesuaikan diri
secara unik
terhadap
lingkungannya.
(Robbins, 2007).

Menurut Costa dan McCrae
dalam Feist (2010) :

Neuroticsm (N)
1. Menyelesaikan tugas

dengan benar
2. Percaya diri
3. Mudah bergaul
4. Dapat menahan emosi

dengan baik

Extraversion (E)
1. Mudah menyesuaikan

diri
2. Mudah bekerjasama
3. Merasa nyaman

berinteraksi dengan
orang lain

4. Senang berkelompok

Openness (O)
1. Terbuka terhadap ide

baru
2. Penasaran
3. Bertanggungjawab
4. Inovatif

Agreeableness (A)
1. Toleran
2. Berhati lembut
3. Mampu menahan

tekanan
4. Mudah percaya

Conscientiousness (C)
1. Teliti
2. Bekerja keras
3. Teratur
4. Tepat waktu

Skala
Likert
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Jenis Variabel Definisi Indikator Skala
Kinerja
(Y)

Menurut Mathis
(2002), kinerja
karyawan
mempengaruhi
seberapa banyak
mereka memberi
kontribusi kepada
organisasi

Kuantitas kerja
1. Volume kerja yang

dihasilkan di atas
kondisi normal

2. Target kerja dapat
terpenuhi dengan penuh
perhitungan

3. Standar kerja ditentukan
oleh perusahaan

Kualitas kerja
1. Kerapihan
2. Ketelitian
3. Keterkaitan hasil dengan

tidak mengabaikan
volume pekerjaan

4. Cekatan dan tuntas
dalam mengerjakan
suatu pekerjaan

Pemanfaatan waktu
1. Pekerjaan diselesaikan

dengan tuntas
2. Semua pekerjaan

diselesaikan tepat waktu
3. Kesadaran tinggi untuk

menyelesaikan semua
tugas

Kerjasama
1. Toleransi
2. Kemampuan menangani

hubungan dalam
pekerjaan

3. Dapat dipercaya rekan
kerja

4. Dapat bekerjasama
dengan baik

Skala
Likert
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3.2 Jenis Data

Adapun jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Data

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 yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang

berkepentingan berupa data lisan dengan penjelasan mengenai

pembahasan. Data bisa berupa angka-angka yang dapat dihitung seperti

jumlah karyawan AUTO 2000 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 general repair PT. AUTO 2000 Raden Intan 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. AUTO 2000 Raden Intan Bandar Lampung.

3.4 Populasi

3.4.1 Populasi

Menurut Arikunto (2002) populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian

kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kitatentukan. Jadi populasi

berhubungan dengan data, bukan manusianya.Kalau setiap manusia memberikan

suatu data, maka banyaknya atau ukuran populasi akan sama dengan banyaknya

manusia. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, sedangkan 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.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan general repair pada PT.

AUTO 2000 Raden Intan Bandar Lampung dengan jumlah karyawan 69

orang.Dalam penelitian ini tidak digunakan sampel karena berdasarkan data

jumlah karyawan general repairpada PT. AUTO 2000 Raden Intan Bandar

Lampung adalah kurang dari 100 orang yaitu hanya terdapat 69 orang.
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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 (2004) Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap,

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang

fenomenasosial. Dalam penelitian fenomenasosial ini telah ditetapkan secaras

pesifik oleh peneliti yang selanjutnya disebut sebagaivariabel 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 (2012), 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
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dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur (peneliti telah mengetahui

dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh) maupun tidak

terstruktur (peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah

tersusun secara sistematis dan lengkap sebagai pengumpul datanya) dan dapat

dilakukan secara langsung (tatap muka) maupun secara tidak langsung (melalui

media seperti telepon).

b. Kuesioner

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya,

atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 2002). 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
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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.

3.7  Uji Instrument

3.7.1 Uji Validitas

Menurut Ghozali (2006) 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. 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 (2006) reliabilitas adalah alat untuk mengukursuatu kuesioner

yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika

jawaban seseorang terhadap pernyataan kuesioner konsisten atau stabil dari waktu



48

ke waktu. Cara yang digunakan untuk menguji reliabilitas kuesioner dalam

penelitian ini adalah uji statistic 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 penilaan uji reliabilitas menurut Ghozali (2006 ) adalah :

Suatu konstruk atau variabel dinyatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach

Alpha > 0,6.

3.8 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan/dipakai peneliti dalam penelitian ini adalah:

3.8.1 Deskripsi  Hasil Survei

Deskriptif hasil survei dilakukan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan

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

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

kecendrungan 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
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(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. Pada penelitian ini, internal locus of control

dan external locus of control digabungkan menjadi variabel locus of control. Data

yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Untuk melakukan pengujian

regresi linear berganda, penulis menggunakan bantuan program software SPSS.

Persamaan regresi linear berganda untuk masing-masing hipotesis adalah sebagai

berikut:

1) Hipotesis Pertama

Y = a + bX1 + e

2) Hipotesis Kedua

Y = a + bX2 + e

3) Hipotesis Ketiga

Y = a + b1X1 + b2X2 + e

Keterangan:

Y = skor variabel kinerja

a = konstanta

b1...b3 = koefisien regresi

X1 = skor variabel locus of control

X2 = skor variabel kepribadian

e = standar error
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3.8.2.1 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 varian variabel

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

semakin kuat untuk menerangkan varian variabel bebas terhadap variabel terikat.

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 locus of controlterhadap

kinerja karyawan.

H1 : b1 ≠ 0,artinya secara parsial terdapat pengaruh locus of controlterhadap

kinerja karyawan.

H0 : b2 = 0, artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh kepribadian terhadap

kinerja karyawan.

H1 : b2 ≠ 0,artinya secara parsial terdapat pengaruh kepribadian terhadap kinerja

karyawan.

Kriteria pengambilan keputusan:

H0 di dukung jika t hitung < t tabel pada α = 5 %

H0 tidak di dukung jika t hitung > t tabel pada α = 5 %
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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= 0, artinya secara bersama-sama tidak terdapat pengaruhlocus of

control dan kepribadianterhadap kinerja karyawan.

H1 : b1 ≠ b2≠ 0, artinya secara bersama-sama terdapatpengaruhlocus of control

dan kepribadianterhadap kinerja karyawan.

Kriteria pengambilan keputusan:

H0di dukung jika F hitung < F tabel pada α = 5 %

H0tidak di dukung jika F hitung > F tabel pada α = 5 %


