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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian dengan seberapa 

besar pengaruh variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen) 

(Sugiono, 2006:11). 

3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian 

1. Waktu Penelitian 

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam pengumpulan data 

yang berhubungan dengan masalah-masalah dalam penelitian ini, maka 

penelitian akan dimulai pada tanggal 2 April 2020-2 Juni 2020. 

2. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian dilaksanakan di PT. Global Sky Aviasi, terletak di 

Jl. Lanud Wolter Monginsidi, kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Kabupaten 

Konawe Selatan. 

3.3 Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono (2019:91), populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Dalam penelitian ini populasi adalah seluruh karyawan PT. 

Global Sky Aviasi. 
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Menurut Sugiyono (2019:95), sampel adalah bagian atau jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti 

tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misal karena 

keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti akan mengambil sampel dari 

populasi itu. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah probability 

sampling. Teknik sampling dengan probability sampling adalah memberikan 

peluang yang sama bagi setiap unsur (sampling element) populasi untuk dipilih 

menjadi anggota sampel (Ruslan, 2006:150). 

Sampel dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus slovin 

yaitu: 

n = 
N

1+N(e)2  

Keterangan : 

n = Jumlah sampel 

N = Jumlah populasi 

e = Batas korelasi kesalahan ( error tolerance) 

Besarnya populasi yang diambil yaitu 125 karyawan PT Global Sky 

Aviasi, jadi besarnya sampel yang digunakan adalah: 

n = 
N

1+N(e)2  

n = 
125

1+125 x (10%)2  

n = 
125

1+125 x (0,1)2  

n = 
125

1+125 x 0,01
  

n = 
125

1+1,25
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n = 
125

2,25
  

n = 55,55 

Jadi, dari rumus slovin diatas, dengan nilai kritis sebesar 10% dibutuhkan 

besaran sampel sejumlah 55,55. Dibulatkan menjadi 56 jadi, sampel dalam 

penelitian ini adalah 56 orang. 

3.4 Data dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. 

Data kuantitatif adalah jenis data yang biasanya dinyatakan dengan satuan angka-

angka, baik diperoleh dari sumber aslinya maupun diperoleh melalui hasil 

pengukuran statistik (Teguh, 2014:12). 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data 

primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan penelitian, 

seperti data yang diperoleh dari kuisioner yang dibagikan atau dari wawancara 

langsung dengan objek penelitian (Maryati & Suryawati, 2006:110).  

3.5 Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini ada dua variabel yang akan diteliti: 

1. Variabel bebas (X) 

Kompensasi (X1) adalah segala sesuatu yang diterima oleh karyawan  

sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Kompensasi yang dimaksud yaitu 

untuk karyawan PT. Global Sky Aviasi Kendari Sulawesi Tenggara. 

Motivasi kerja (X2) merupakan suatu dorongan atau semangat kerja 

yang timbul dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan 

harapannya. Motivasi yang dimaksud yaitu untuk karyawan PT. Global Sky 

Aviasi Kendari Sulawesi Tenggara. 
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2. Variabel terikat (Y) 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau disebabkan 

variabel lainnya dan merupakan variabel yang menjadi perhatian utama dalam 

penelitian (Fitrah & Luthfiyah, 2017:123). Pada penelitian ini variabel terikat 

adalah kinerja karyawan (Y). 

3.6 Desain Penelitian 

Desain dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

      Gambar 3.1 Desain Penelitian 

 

 

              a1 ? 

 

     a2 ? 

     

 

  Sumber : Diolah di lapangan, Tahun 2020  
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Gambar 3.2 Hubungan Antara Variabel 

   

         Sumber: Diolah di lapangan, Tahun 2020 

Reduced Form 

y = f (x) 

y = f (x1, x2, y) 

Sehingga, y = f (a0x0 + a1x1 + a2x2 + y + e ….. (1) 
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3.7 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi atau yang disebut dengan pengamatan meliputi kegiatan 

pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. 

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

menghimpun data-data penelitian, data-data penelitian tersebut dapat diamati oleh 

peneliti. Menurut Ridwan (2003:30), observasi yaitu melakukan pengamatan 

secara langsung ke objek penelitian dari dekat kegiatan yang dilakukan.  

2. Kuisioner 

Kuesioner adalah daftar pernyataan tertulis yang diberikan kepada subyek 

yang diteliti untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan peneliti (Kusuma & 

Dwiatgama, 2009:79). Adapun yang menjadi responden adalah karyawan PT 

Global Sky Aviasi Kendari Sulawesi Tenggara. 

3. Dokumentasi 

Metode ini didapatkan untuk mendapatkan data bersifat dokumenter. 

Dokumetasi digunakan untuk mendapatkan data tentang jumlah karyawan, 

struktur organisasi, peraturan-peraturan, dan sebagainya.  
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3.8 Skala Pengukuran Data 

Untuk skala pengukurannya digunakan skala likert dengan kriteria sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1 

Skala Pengukuran Data Kuisioner 

Keterangan Bobot 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Normal (N) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

        Sumber: Sugiyono (2008:199) 

  Menurut Sugiyono (2013:93), skala likert digunakan sebagai acuan untuk 

menentukan kelas interval hasil penelitian. Penelitian kelas atas pernyataan 

responden terhadap variabel penelitian dengan penentuan rata-rata keseluruhan, 

yakni sebagai berikut: 

a. Nilai paling tinggi yaitu 5,00 dan nilai paling rendah yaitu 1,00 

b. Interval kelas yaitu (5-1)/5 = 0,80 sehingga didapat kelas rata-rata yaitu: 

1,00 — 1,80 = sangat lemah/sangat rendah/sangat tidak baik 

1,81 — 2,60 = tidak baik/lemah/rendah 

2,61 — 3,40 = cukup tinggi/cukup kuat/cukup baik 

3,41 — 4,20 = kuat/tinggi/baik 

4,21 — 5,00 = sangat kuat/sangat tinggi/sangat baik 
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3.9 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi (Sugiyono, 2016:147). 

2. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan suatu 

instrument untuk mengukur seseuatu yang menjadi sasaran pokok pengukuran 

yang dilakukan dengan instrument tersebut. Suatu instrument dikatakan valid 

apabila mampu mencapai tujuan pengukurannya, yaitu mengukur apa yang ingin 

di ukurnya. Sekiranya peneliti menggunakan kuesioner di dalam pengumpulan 

data penelitian, maka kuesioner yang disusun harus mengukur apa yang ingin 

diukur. 

Menghitung korelasi antara masing-masing pertanyaan dengan skor total. 

Koefisien korelasi ini merupakan koefisien validitas. Jika koefisien korelasi 

hitung lebih besar dari koefisin korelasi tabel maka butir pertanyaan tersebut 

dikatakan valid.  

3. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui keandalan alat ukur atau untuk 

mengetahui konsistensi alat ukur jika digunakan untuk mengukur obyek yang 

sama lebih dari sekali. Dengan kata lain uji reliabilitas ini dapat diartikan sebagai 

tingkat kepercayaan terhadap hasil suatu pengukuran. Pengukuran yang memiliki 
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reliabilitas tinggi adalah yang mampu memberikan hasil ukur yang terpercaya 

(reliabel). Pengujian reliabilitas dilakukan terhadap item pernyataan yang valid. 

Uji reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode Alpha 

Cronbach. Nilai batas (cut of point) yang diterima untuk tingkat Alpha 

Cronbach(α) ≥ 0,60 walaupun ini bukan merupakan standar absolute. 

4. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui ada tidaknya normalitas 

residual, multikolinieritas dan heteroskedastisitas pada model regresi. Model 

regresi linier dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut 

memenuhi beberapa asumsi klasik. 

a. Uji Normalitas 

Uji Normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji  apakah nilai 

residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi  secara normal atau tidak. 

Pengujian normalitas dilakukan dengan melihat penyebaran data pada sumber 

diagonal pada grafik normal P-P Plot. Sebagai dasar pengambilan keputusan, jika 

titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka nilai residual 

tersebut telah normal.  

b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak sama pada semua 

pengamatan didalam model regresi. Pengujian heteroskedastisitas menggunakan 

metode grafik (melihat pola titik-titik pada grafik regresi). Dasar kriterianya 

dalam pengambilan keputusan yaitu:  
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1. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

terjadi heteroskedastisitas. 

2. Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar diatas dan dibawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Duwi, 

2014:89). 

c. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi maka 

dinamakan terdapat problem (multiko). Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi adanya problem 

multiko, maka dapat dilakukan dengan melihat nilai variance inflation factor 

(VIF) serta besaran korelasi antar variabel independen. 

d. Uji Linieritas 

Uji linieritas dimaksudkan untuk mengetahui apakah masing-masing 

variabel bebas mempunyai hubungan linier atau tidak dengan variabel terikat. 

Menurut Sugiono jika tidak linier maka analisi regresi tidak bisa dilanjutkan. 

5. Uji Bivariat 

Analisis bivariat adalah analisis yang dilakukan untuk menguji hipotesis 

penelitian, yaitu melihat  hubungan antara variabel independen (bebas) dan 

variabel dependen (terikat) dengan menggunakan uji statistik sesuai skala data 

yang sesuai.  

Apabila dari perhitungan di dapatkan nilai signifikansi lebih kecil dari taraf 

kesalahan 5% (0,05) maka hipotesis (H1) diterima dan H0 ditolak yang artinya 
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ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika didapatkan nilai 

signifikansi lebih besar dari taraf keasalahan 5% (0,05) maka hipotesis (H1) 

ditolak dan H0 diterima yang artinya tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat. 

6. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda adalah suatu alat analisis peramalan nilai 

pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat untuk 

membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsi atau hubungan kausal antara dua 

variabel bebas atau lebih dengan satu variabel terikat. 

Dalam regresi berganda terdapat satu variabel terikat dengan lebih dari 

satu variabel bebas yang mempengaruhinya (Yusi & Idris, 2010:135). 

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + e 

Keterangan: 

Y = Kinerja Karyawan 

X1 = Kompensasi 

X2 = Motivasi Kerja 

b1 = Koefisien regresi variabel antara X1 dan Y 

b2 = Koefisien regresi variabel antara X2 dan Y 

a = Konstanta 

e = Error 

7. Pengujian Hipotesis 

a. Uji t (Uji Parsial) 

Uji t pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. 
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Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0,05 (ɑ= 5%) 

(Ghazali, 2006:125). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan 

kriteria: 

1. Jika t hitung < t tabel maka Ho diterima. 

2. Jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak. Berdasarkan signifikan: 

a) Jika signifikan < 0,05, maka Ho ditolak. 

b) Jika signifikan > 0,05, maka Ho diterima. 

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh dari kompensasi (X1) dan 

motivasi kerja (X2) terhadap kinerja karyawan PT Global Sky Aviasi. 

b. Uji F (Uji Simultan) 

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh secara bersama – sama dari 

variabel kompensasi (X1) dan motivasi kerja (X2) terhadap kinerja karyawan. 

Untuk menguji signifikansi pengaruh beberapa variabel independen terhadap 

variabel dependen uji ini tepat untuk analisis regresi berganda (Duwi, 

2014:142). 

c. Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variansi variabel independen. Nilai 

koefisien determinasi ini adalah antara non dan satu (Algifari, 2000:45). 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan 

pengaruh serentak variabel-variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). 

Nilai koefisien determinasi mempunyai interval nol sampai satu (0 ≤ R² ≤ 1). 

Jika R² = 1, berarti besarnya persentase sumbangan X terhadap varisi (naik-

turunnya) Y secara bersama-sama adalah 100%. Hal ini menunjukan bahwa 
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apabila koefisien determinasi mendekati 1, maka pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependennya semakin kuat, maka semakin 

cocok pula garis regresi untuk meramalkan Y. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


