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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk 

mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-

langkah sistematis. Bab ini menguraikan tolak ukur 

objektivitas peneliti di dalam melakukan penelitian. 

Penelitian dirancang sebagai suatu penelitian empiris 

untuk membuktikan konsep yang telah. 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini mencoba mencari tahu apakah ada 

pengaruh budaya terhadap kinerja, dan apakah 

employee engagement berperan sebagai variabel 

mediasi dalam hubungan antara budaya organisasi 

terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan hal tersebut, 

maka penelitian ini dapat digolongkan dalam 

explanatory research yaitu menjelaskan pengaruh  

variabel budaya dan variabel employee engagement 

sebagai mediasi terhadap kinerja melalui pengujian 

hipotesis. Pendekatan yang digunakan adalah cross 

sectional. 

 

3.2  Populasi dan Sampel 

Populasi adalah kelompok atau kumpulan 

individu-individu atau objek penelitian yang memiliki 
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standar-standar tertentu dari ciri-ciri yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan kualitas dan ciri 

tersebut, populasi dapat dipahami sebagai sekelompok 

individu atau objek pengamatan yang minimal me-

miliki satu persamaan karakteristik (Cooper dan 

Emory, 1995). Jumlah total karyawan P.T. BP 

Kedaulatan Rakyat di Yogyakarta yang berjumlah 107 

orang. Namun dalam penelitian ini, sampel yang 

dipilih dalam penelitian ini adalah karyawan dropping 

yang berjumlah 51 orang. Alasannya, karena karya-

wan di bagian dropping rata-rata telah bekerja lebih 

dari 10 tahun di PT. Kedaulatan Rakyat. 

Sampel adalah bagian atau wakil populasi yang 

diteliti. Sampel merupakan sebagian dari populasi 

yang memiliki karakteristik yang relatif sama dan 

dianggap bisa mewakili populasi (Sugiyono, 1999). 

Dalam menentukan sampel diperlukan suatu metode 

pengambilan sampel yang tepat agar diperoleh sampel 

yang representatif dan dapat menggambarkan keadaan 

populasi secara maksimal. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah semua karyawan bagian dropping pada P.T. BP 

Kedaulatan Rakyat, baik staf manajerial maupun non-

manajerial. Adapun jumlah karyawan ada 51 orang. 

Teknik sampling yang akan digunakan adalah 

saturation sampling. Saturation sampling adalah 

metode pengambilan sampel dengan mengikutsertakan 

semua anggota populasi sebagai sampel penelitian 
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untuk mendapatkan data dari seluruh anggota 

populasi. 

 

3.3 Jenis Data dan Prosedur Pengumpulan 

Data 

3.3.1 Jenis Data 

Data didefinisikan seagai keterangan yang dapat 

memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau 

persoalan. Terdapat berbagai sumber data yang dapat 

dikumpulkan oleh peneliti untuk menghasilkan infor-

masi. Dilihat dari asal atau sumbernya, data dapat 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 

1. Data primer 

Data primer dalam penelitian ini adalah data 

yang diperoleh langsung dari lapangan atau melalui 

objeknya. Pengambilan data dilakukan dengan meng-

gunakan kuesioner yang telah dipersiapkan dan diisi 

secara langsung oleh responden yang bersangkutan. 

Selain mengunakan kuesioner. Untuk memperoleh 

data primer dilakukan wawancara dengan pihak 

manajemen SDM mengenai pengaruh budaya organi-

sasi, employee engagement dan kinerja karyawan pada 

PT BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta. 

2. Data skunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh 

secara tidak langsung atau melalui media perantara. 
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Data didapatkan dari arsip yang dimiliki organisasi/ 

instansi, studi pustaka, penelitian terdahulu, literatur, 

dan jurnal yang berhubungan dengan permasalahan 

yang diteliti. 

3.3.2 Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan metode angket atau 

kuesioner yang ditujukan kepada subjek penelitian 

atau responden. Angket atau kuesioner tersebut ber-

bentuk pertanyaan yang akan dijawab oleh responden 

berdasarkan alternatif jawaban yang sudah tersedia. 

Setiap pertanyaan dalam angket terdiri dari beberapa 

pilihan jawaban yaitu: sangat setuju (SS), setuju (S), 

ragu-ragu (RR), tidak setuju (TS), dan sangat tidak 

setuju (STS). Untuk jawaban pada item favorable 

diberi skor 5, 4, 3, 2, dan 1. Skor 5 diberikan apabila 

subjek menjawab sangat setuju, skor 4 untuk setuju, 

skor 3 untuk jawaban ragi-ragu, skor 2 untuk jawaban 

tidak setuju dan skor 1 untuk jawaban sangat tidak 

setuju. 

 

3.3 Pengukuran Konsep 

Pengukuran konsep merupakan suatu upaya 

untuk mengkaji atau melihat konsep yang abstrak 

secara empirik. Konsep tersebut perlu diidentifikasi 

secara tepat agar dapat dilakukan analisis serta taf-

siran terhadap data yang diperoleh secara tepat pula. 
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Dalam pengukuran suatu konsep dilakukan proses 

perumusan pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-

pernyataan beserta kategori-kategori jawabannya. 

Pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan 

beserta kategori-kategori jawaban tersebut yang dina-

makan dengan indikator empirik (Ihalauw, 2004). Ada 

beberapa konsep yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu budaya organisasi, employee engagement, dan 

kinerja karyawan. Konsep-konsep yang digunakan dan 

pengukurannya disajikan dalam bentuk tabel sebagai 

berikut: 
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Tabel 3.1 
Konsep, Definisi Konsep, Indikator Empirik dan 

Skala Pengukuran 

Konsep Definisi Konsep Indikator Empirik Pengukuran 

Budaya 
Organi-
sasi 
yang 
menerap
kan nilai-
nilai 
Jawa 

Budaya organisasi 
adalah pola dasar 
yang diterima 
oleh organisasi 
untuk bertindak 
dan memecahkan 
masalah,memben
tuk karyawan 
yang mampu ber-
adaptasi dengan 
lingkungan dan 
mempersatukan 
anggota-anggota 
organisasi 
(Schein 1992: 12) 

1. Pimpinan perusahaan 
memberikan bimbingan 
terhadap pekerjaan 
yang karyawan lakukan 
(ngemong).  

2. Pimpinan perusahaan 
memberikan teladan 
yang baik bagi para 
karyawan dalam bekerja 
(teladan). 

3. Adanya suasana saling 
tolong menolong yang 
hidup didalam perusaha-
an ini (pitulungan). 

4. Pimpinan perusahaan 
tidak membeda-bedakan 
karyawan (hamot).  

5. Pimpinan perusahaan 
selalu memberikan puji-
an atau penghargaan 
terhadap karyawan yang 
menunjukkan kinerja 
bagus (hamemangkat). 

6. Perusahaan selalu me-
nanamkan kesabaran 
kepada karyawan dalam 
menangani persoalan 
(sabar).   

7. Pimpinan perusahaan 
dalam menangani per-
soalan perusahaan sela-
lu dengan kesabaran 
(sabar).   

8. Perusahaan selalu me-
nanamkan nilai kerukun-
an didalam organisasi 
(guyub rukun).  

9. Perusahaan ini memiliki 
kepedulian kepada ma-
syarakat luas (migu-
nani).  

10. Perusahaan ini mena-
namkan kepatuhan dan 
kesetiaan kepada orga-
nisasi (mengabdi).  

Skala Likert 
1-5  
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11. Perusahaan menanam-
kan rasa bekerja dengan 
sepenuh hati bagi setiap 
karyawan (makarya).  

12. Perusahaan memiliki 
pembagian tugas dan 
tanggung jawab dengan 
jelas (empan papan). 

13. Perusahaan tidak hanya 
mengejar keuntungan 
semata tetapi juga 
memberikan sumbang-
sih bagi pihak luar yang 
membutuhkan (derma). 

14. Perusahaan selalu me-
nyisihkan sebagian ke-
untungan untuk disum-
bangkan pada pihak 
yang membutuhkan 
(derma).  

15. Terjalin hubungan yang 
baik dan harmonis an-
tara pimpinan perusaha-
an dengan karyawan 
pada perusahaan ini 
(rukun).  

16. Perusahaan ini selalu 
melibatkan karyawan 
dalam mengambil kepu-
tusan strategis organi-
sasi (musyawarah).  

17. Perusahaan ini secara 
rutin melakukan ritual 
Jawa (seperti wayang) 
untuk menanamkan ke-
sadaran dan pemaham-
an akan nilai budaya 
Jawa yang menjadi fon-
dasi organisasi (ritual).
    

Employee 
Engage-
ment 

Employee engage-
ment ada 4 dimen-

si yaitu (1) Bagai-
mana kita berkem-
bang yang dibagi 
lagi menjadi ke-
sempatan untuk 
belajar dan per-
kembangan sela-
ma 6 bulan ter-
akhir, (2) Apakah 
kita merupakan 

1. Karyawan puas dengan 
pekerjaannya. 

2. Memiliki rasa keterikat-
an yang kuat dengan 
perusahaan. 

3. Perusahaan ini pantas 
menerima kesetiaan 
karyawan. 

4. Bangga bekerja pada 
perusahaan . 

5. Merekomendasikan 
perusahaan ini kepada 

Skala Likert 
1-5 
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bagian organisasi 
yang terdiri dari 
dari keberadaan 
teman dekat, rekan 
kerja yang berko-
mitmen terhadap 
kualitas, misi dan 
tujuan perusahaan 
dan pendapat kita 
dipertimbangkan 
dalam perusahaan, 
(3) Apa yang bisa 
kita berikan bagi 
perusahaan yang 
terdiri dukungan 
untuk berkembang, 
kepedulian terha-
dap rekan kerja, 
perhatian dari atas-
an, dan melakukan 
yang terbaik bagi 
perusahaan serta 
(4) Apa yang bisa 
kita dapatkan yang 
terdiri dari peralat-
an/perlengkapan 
kerja dan pengeta-
huan akan apa 
yang diharapkan 
organisasi dari kita 
(John H., Fleming 
dan Jim Asplund, 
Gallup Manage-
ment Journal, 
2007) 

keluarga dan teman. 
6. Merasa secara pribadi 

didorong untuk mem-
bantu perusahaan ini 
untuk berhasil. 

7. Memperoleh kesempat-
an yang luas dari per-
usahaan untuk me-
ngembangkan keahli-
an. 

8. Memperoleh pelatihan 
dari perusahaan untuk 
mendukung pekerjaan. 

9. Perusahaan ini me-
numbuhkan dan me-
ngembangkan kerja-
sama dan kekeluarga-
an antar karyawan. 

10. Selalu menganggap diri   
merupakan bagian dari 
perusahaan. 

11. Berusaha dengan 
keras untuk mencapai 
tujuan perusahaan. 

12. Memahami bagaimana 
pekerjaan  secara 
langsung memberikan 
kontribusi bagi keber-
hasilan perusahaan. 

13. Mengetahui dan me-
mahami visi dan misi 
dari perusahaan ini. 

14. Memahami strategi 
yang diterapkan peru-
sahaan ini untuk men-
capai tujuannya. 

15. Puas dengan gaji di-
peroleh saat ini. 

16. Gaji sesuai dengan 
pekerjaan. 

17. Gaji karyawan bersaing 
dengan pekerjaan yang 
serupa di tempat lain. 

Kinerja 
karya-
wan 

Kinerja karyawan 
mengacu pada 
prestasi seseo-
rang yang diukur 
berdasarkan 
standar/kriteria 
yang ditetapkan 
oleh perusahaan. 
Kinerja karyawan 

1. Mampu membuat kepu-
tusan yang dapat men-
jawab persoalan dalam 
waktu tertentu. 

2. Mempunyai kemampuan 
dan bersedia bekerja se-
cara proaktif, kreatif dan 
inovatif dengan gagasan-
gagasan baru. 

Skala Likert 
1-5 
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adalah sebagai 
fungsi dari inter-
aksi antara ke-
mampuan dan 
motivasi. Robbins 
(1996) 

3. Mengerjakan suatu pe-
kerjaan dengan penuh 
ketelitian 

4. Tingkat pencapaian volu-
me kerja yang dihasilkan 
telah sesuai dengan 
harapan perusahaan. 

5. Beban pekerjaan yang 
diberikan sesuai dengan 
kemampuan. 

6. Mampu menyelesaikan 
semua pekerjakaan yang 
dibebankan. 

7. Selalu menyelesaikan 
tepat waktu semua tugas 
yang diberikan. 

8. Menyelesaikan 
pekerjaan dengan cekat-
an. 

9. Proaktif didalam mencari 
tata kerja baru. 

10. Cepat menyesuaikan diri 
pada setiap keputusan-
keputusan baru yang 
diambil perusahaan. 

11. Mampu mengambil kepu-
tusan dengan cepat dan 
tepat untuk mengatasi 
persoalan dalam bekerja. 

12. Mencari solusi-solusi lain 
ketika  mengalami ke-
buntuan kerja. 

13. Menguasai bidang tugas 
di kerjakan. 

14. Berkomitmen untuk me-
nyelesaikan tugas yang 
telah diberikan. 

15. Mendahulukan pekerjaan 
pekerjaan yang merupa-
kan prioritas kerja. 

 

3.4 Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini kuantitatif dengan persamaan regresi linier ber-

ganda. Analisis kuantatif yaitu suatu analisis yang 

dilakukan untuk menganalisis data yang diperoleh 
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dari penelitian yang memerlukan perhitungan statis-

tik, sehingga analisis ini disebut dengan analisis 

statistik, dengan terlebih dahulu dilakukan uji sebagai 

berikut: 

1. Uji Validitas Instrumen 

Menurut Simamora (2002) validitas merupakan 

suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan dan 

kesalihan suatu instrumen. Suatu instrumen dianggap 

valid apabila mampu mengukur dan memperoleh data 

yang tepat dari variabel yang diteliti. Instrumen yang 

diukur dalam hal ini adalah indikator-indikator 

variabel dari variabel laten yang telah dikembangkan. 

Proses validitas instrumen dalam penelitian ini 

adalah: (1) menyusun instrumen pengumpulan data 

berdasarkan logika dan paradigma teoritis yang ada 

serta definisi variabel, (2) berdasarkan definisi variabel 

tersebut ditentukan indikator-indikator variabel, 

setelah itu disusun item atau butir-butir pertanyaan, 

(3) instrumen tersebut kemudian dikonsultasikan 

pada dosen pembimbing sebagai tenaga ahli yang 

menguasai dan memahami permasalahan dari variabel 

yang akan diteliti, dan (4) menerapkan atau melaku-

kan uji coba kepada sasaran yang memiliki latar 

belakang sama. Proses penghitungan dilakukan 

dengan menggunakan program SPSS Versi 15,0 

Windows. 

Menurut Ali (1998) kriteria untuk menentukan 

validitas item instrumen adalah sebagai berikut: 
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0,00-0,20 = tidak ada validitas 

0,21-0,40 = validitas rendah 

0,41-0,60 = validitas sedang 

0,61-0,80 = validitas tingi 

0,81- 1,00 = sangat tinggi 

Untuk menentukan validitas item digunakan 

kriteria dari Ali (1987) yang menyatakan bahwa suatu 

item dikatakan valid jika koefisien item teruji bila 

batas bawahnya sama dengan 0,20. 

 

2. Uji Reliabilitas Instrumen 

 Uji reliabilitas merupakan alat yang digunakan 

untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator 

dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikata-

kan reliabel atau handal jika jawaban seseorang 

terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari 

waktu ke waktu (Ghozali, 2006). 

 Untuk uji reliabilitas yang akan digunakan 

dalam penelitian ini, adalah dengan menggunakan 

fasilitas SPSS, yakni dengan uji statistik Cronbach 

Alpha. Suatu konstruk atau variabel dinyatakan 

reliabel jika nilai cronbach alpha >0.60. Nunnally 

(dikutip oleh Ghozali, 2006). 
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3.5 Pengujian Asumsi Klasik 

3.5.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi, variabel pengganggu atau resi-

dual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui 

bahwa uji t dan F mengasumsikan nilai residual 

mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini di-

langgar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk 

jumlah sampel kecil. Uji statistik yang dapat digu-

nakan untuk menguji normalitas residual adalah uji 

statistik non-parametik Kolgomorov-Smirnov (K-S) pada 

alpha sebesar 5%. Jika nilai signifikansi dari pengu-

jian Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05 berarti 

data normal. 

3.5.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi ditemukan adanya kore-

lasi antar variabel bebas (independen). Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 

variabel independen. Uji Multikolinieritas dilakukan 

dengan melihat nilai tolerance dan Variance Inflation 

Factor (VIF) dari hasil analisis dengan menggunakan 

SPSS. Apabila nilai tolerance value lebih tinggi 

daripada 0,10 atau VIF lebih kecil daripada 10 maka 

dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas 

(Supramono, 2005). 
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3.5.3 Uji Autokorelasi 

Pengujian Autokorelasi bertujuan untuk me-

ngetahui apakah terdapat korelasi yang terjadi di 

antara anggota-anggota dari data yang ada. Untuk 

menguji autokorelasi ini akan dideteksi dengan metode 

Durbin Watson dengan ketentuan sebagai berikut: 

- d < dl maka terjadi autokorelasi positif 

- du < d < 4 – du maka tidak ada autokorelasi 

- 4 – dl < d < 4 maka terjadi autokorelasi negatif 

- du <d < dl atau 4 – du < d < 4 –dl maka tidak 

dapat disimpulkan 

 

dimana d adalah nilai Durbin Watson hitung, dl         

(d lower) adalah nilai batas bawah yang didapatkan 

dari tabel, du (d upper) adalah nilai batas atas yang 

didapatkan dari tabel. 

 

3.6.4 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apa-

kah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian 

dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain (Ghozali, 2005). Untuk menguji apakah dalam 

model regresi terdapat gejala heteroskedastisitas, pe-

neliti menggunakan analisis grafik scatterplot dengan 

bantuan program SPSS versi 16. Gejala heteros-

kedastisitas ditunjukkan dengan  adanya keteraturan 

penyebaran titik-titik sehingga membentuk pola-pola 

tertentu. 
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3.7 Uji Hipotesis 

Hipotesis empirik yang telah dikemukakan 

dalam bab II kemudian diturunkan menjadi hipotesis 

statistik yang selanjutnya diuji kebenarannya secara 

empirik. Pengujian hipotesis dilakukan dengan regresi 

sederhana dan regresi berganda. Regresi berganda 

merupakan analisis mengenai pengaruh antar variabel 

yaitu variabel independen (bebas) yang lebih dari satu 

variabel terhadap variabel dependen (terikat). Variabel 

tersebut adalah Budaya Organisasi (X1) dan Employee 

Engagement (X2) sebagai variabel independen terhadap  

Kinerja (Y1) sebagai variabel dependen. 

Pengujian hipotesis yang dilakukan dilakukan 

dengan menggunakan analisis regresi linear berganda 

dengan persamaan sebagai berikut: 

 Y = β0 + β1.X1 + β2.X2 

Dimana: 

Y  = Kinerja 

X1  = Budaya organisasi 

X2  = Employee engagement 

β0 = Konstanta 

β1, β2 = Koefisien regresi 

 Selain itu juga dilakukan pengujian hipotesis 

dengan regresi sederhana untuk menjawab pertanyaan 

ketiga dengan persamaan regresi sebagai berikut: 

 X2 = β0 + β3.X1 + e 



 

41 

X1 = Budaya organisasi 

X2 = Employee engagement 

β0 = Konstanta 

β3 = Koefisien regresi 

 

 Pengujian terhadap hipotesis yang diajukan 

dilakukan dengan melalui tahap-tahap sebagai beri-

kut: 

1. Pengujian Ketepatan Perkiraan 

 Pengujian ketepatan perkiraan dilakukan untuk 

mengetahui tingkat ketepatan yang paling baik dalam 

analisa regresi dimana hal ini ditunjukkan oleh 

besarnya koefisien determinasi (R2). Dari sini akan 

diketahui seberapa besar variabel dependen akan 

mampu dijelaskan oleh variabel independennya, 

sedang sisanya (1- R2) dijelaskan oleh sebab-sebab lain 

di luar model. 

 
2. Pengujian Uji F 

 Pengujian uji F dilakukan untuk menguji 

hipotesa:  

H0 = tidak ada pengaruh secara signifikan dari variabel 

independen terhadap variabel dependen 

H1 = terdapat pengaruh secara signifikan dari variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

Jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel (F hitung ≥ 

F tabel) dan nilai Sig lebih kecil dari alpha 0,05 
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(P≤0,05) maka kesimpulan yang dapat diambil adalah 

menolak H0 yang berarti koefisien korelasi signifikan 

secara statistik atau terdapat pengaruh antara variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

 

3. Pengujian Uji t 

 Uji t dilakukan untuk menguji signifikansi 

konstanta dari variabel independen. Dalam uji t dapat 

dilihat apakah variabel independen berpengaruh ter-

hadap variabel dependen. Berikut merupakan hipo-

tesis yang diambil. 

H0 = koefisien regresi tidak signifikan 

H1 = koefisien regresi signifikan 

Untuk mengambil keputusan yaitu dengan memban-

dingkan statistik hitung dengan statistik tabel. 

- Jika statistik thitung < statistik ttabel maka H0 di-

terima 

- Jika statistik thitung > statistik ttabel maka H0 di-

tolak 

  

 


