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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Guna penyelesaian penelitian ini terutama untuk memperoleh data-data 

yang diperlukan, penulis berusaha untuk mendapatkan data pada PT Perkebunan 

Nusantara V (Persero) Pekanbaru yang terletak di Jalan Rambutan Nomor 

43Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Dengan waktu penelitian 

dimulai pada bulan Desember 2016 sampai selesai. 

1.2. Jenis dan sumber data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan kedalam 

dua kelompok data yaitu data primer dan data sekunder. 

a. Data Primer 

 Data primer adalah data yang langsung diambil atau dikumpulkan 

langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang 

bersangkutan yang memerlukan.Data tersebut bisa berupa pelatihan, tingkat 

pendidikan di tempat penelitian tersebut. 

b. Data Skunder 

Data sekunder adalah sumber yang secara tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data. Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari buku, 

jurnal, surat kabar, televisi, artikel dari internet, dan berbagai sumber lainnya. 
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1.3. Penentuan Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk peristiwa, 

hal atau orang yang memilikikarakteristik yang serupa yang menjadi pusat 

perhatian seorang peneliti karena itudipandang sebagai sebuah semesta penelitian 

(Ferdinand, 2006).Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT 

Perkebunan Nusantara V (Persero) Pekanbaru sebanyak 493 orang. 

b. Sampel  

Sampel adalah suatu bagian dari populasi yang diteliti.Metode 

pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini metode accidental 

sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan kebutuhan, siapa saja yang 

kebetulan berada di dalam lingkungan kerja ditempat penelitian dapat dijadikan 

sampel dengan syarat orang tersebut bagian dari karyawan dari tempat yang 

diteliti. Untuk menentukan sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini 

digunakan rumus slovin, pemakaian rumus ini mempunyai asumsi bahwa populasi 

berdistribusi normal, dengan menggunakan tingkan error atau kesalahan 10% 

(Umar Husein, 2004:127). 

Rumus Slovin: 
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Dimana: 

n : Ukuran Sampel 

N : Jumlah Populasi 

E  : Persentase kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan 

Pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan.Dalam 

penelitian ini sebesar 10%. 

   
 

       
 

   
   

           
 

   
   

            
 

   
   

      
 

   
   

    
 

         

Dengan demikian jumlah sampel dari penelitian ini adalah dibulatkan 

menjadi 83 orang. Sampel penelitian ini dilakukan pada bagian SDM dan Umum 

1.4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpilan data yang digunakan adalah: 

a. Kuesioner  

Menurut Nurul Zuriah (2009: 182) angket adalah suatu alat pengumpul 

informasi dengan cara menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk dijawab 

secara tertulis pula oleh responden. Dengan demikian penyebaran angket yang 
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berupa lembaran pertanyaan yang telah ada, sehingga responden dapat menjawab 

berdasarkan alternatif jawaban yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

Angket akan diberikan kepada seluruh sampel yang ada di PT Perkebunan 

Nusantara V (Persero) Pekanbaru yaitu berjumlah 83 orang. 

b. Wawancara 

c. Observasi 

Yaitu suatu proses yang komplek, suatu proses tersusun dari berbagai 

proses biologis dan psikologis, dua-dua yang terpenting adalah proses pengamatan 

dan ingatan. 

1.5. Analisis Data 

Dalam menganalisis data yang diperoleh dari kegiatan penelitian ini, 

penulis menggunakan metode deskriptif kuantitatif, dimana deskriptif adalah 

penelitian diuraikan sesuai dengan yang terjadi di lapangan, dan dikaitkan dengan 

teori-teori yang ada, guna untuk mendapatkan kesimpulan. Dan kuantitatif adalah 

riset yang didasarkan pada data kuantitatif dimana data kuantitatif adalah data 

yang berbentuk angka atau bilangan (Suliyanto, 2006:9-12). 

Dalam analisis deskriptif, digunakan kriteria penilaian sebagai berikut: 

Tabel 3.1: Klasifikasi dan Interval Penilaian Kuesioner 

Klasifikasi Keterangan Skor Interval 

SS Sangat Setuju 5 80% - 100% 

S Setuju 4 60% - 79,99% 
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N Netral 3 40% - 59,99% 

TS Tidak Setuju 2 20% - 39,99% 

STS Sangat Tidak 

Setuju 

1 <20% 

 

1.6. Uji Kualitas Data 

a. Uji Validitas 

Uji Validitas  digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner mampu 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut. Cara mengukur 

valid tidaknya menghitung korelasi antara skor masing-masing pertanyaan dengan 

total skor (Ghozali,2005:39). Apabila titik signifikansinya kurang dari 0.05 berarti 

valid, dan jika lebih dari 0,05 maka tidak valid. Pertanyaan untuk tidak valid harus 

dikeluarkan dari kuisioner kemudian dihitung lagi perhitungan korelasinya. 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisioner yang 

merupakan indikator dari variabel suatu kuisioner, dinyatakan reliable / handal 

jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari 

waktu ke waktu (Ghozali,2005:41). Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan 

dengan one short/pengukuran sekali saja dan kemudian hasilnya dibandingkan 

dengan pertanyaan lain atau pengukuran korelasi antar jawaban pertanyaan. Uji 

reliabilitas dilakukan dengan bantuan SPSS yang merupakan fasilitas untuk 
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mengukur reliabilitas dengan uji statistic alpha cronbach (α) suatu variabel 

dikatakan reliabel jika memiliki alpha cronbach > 0,60(Ghozali,2005:42). 

1.7. Analisis Regresi Linear Berganda  

Analisis regresi linear berganda ini digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh variabel independen :pendidikan(X1), pelatihan(X2), budaya 

organissasi(X3) terhadap variabel dependen yaitu kinerja karyawan PT. 

Perkebunan V (Persero) Pekanbaru (Y) (Ghozali,2005:84). 

Y = a + b1 X1 + b2 X2 +e 

Keterangan : 

Y = Kinerja Karyawan 

b1 – b3 = koefisien regresi yang hendak ditafsirkan  

X1 = pendidikan dan pelatihan  

X2 = budaya organisasi  

1.8. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Multikolinearitas 

Tujuan uji multikolinearitas adalah untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antara variabel independen atau variabel bebas. Jika terjadi 

korelasi antara independen (Ghozali,2005:91) pedoman suatu model regresi yang bebas 

multikolinearitas adalah :  

1. Mempunyai nilai VIF (Variance Inflation Factor) disekitar angka satu  

2. Mempunyai angka TOLERANCE mendekati Satu  

3. Koefisien korelasi antara variabel haruslah lemah (dibawah 0,5)  
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Pengujian ini dilakukan dengan cara menganalisis matriks korelasi variabel–

variabel independen. Jika variabel – variabel independen saling berkorelasi (diatas 0,9) 

dan nilai (R kuadrat) yang dihasilkan oleh estimasi model regresi empiris sangat tinggi, 

dan nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF >10 maka mengindikiasikan 

adanya multikolinearitas (Ghozali,2005:91).Uji multikolinearitas ini ditetapkan pada 

persamaan yang memasukan beberapa variabel bebas secara bersama-sama. Persamaan 

tersebut adalah persamaan yang menguji variabel pendidikan, pelatihan dan budaya 

organisasi 

b. Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas menguji apakah sebuah variabel regresi terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika 

varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut 

homokedastitas dan jika berbeda disebut heterokedastitas. Model regresi yang baik tidak 

terjadi heterokedastitas (Ghozali,2005:105). Deteksi adanya heterokedastitas dapat 

dilakukan dengan melihat grafik scatterplot dasar pengambilan keputusan adalah : 

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik yang ada membentukpola tertentu 

teratur (bergelombang, melebur kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.  

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

dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

c. Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

terikat, variabel bebas atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model 
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regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau penyebaran data statistik 

pada sumbu diagonal dari grafik distribusi normal (Ghozali,2005). Pengujian normalitas 

dalam penelitian ini digunakan dengan melihat normal probability plot yang 

membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif 

dari data normal. Sedangkan dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas data 

adalah : 

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan distribusi normal, 

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah 

garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan distribusi 

normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi 

normalitas.(Ghozali,2005:109). 

3.8. Pengujian Hipotesis 

a. Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisien Determiasi (R²) pada intinya digunakan untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel 

dependen (Ghozali,2005:83).Dimana nilai koefisien determinasi adalah antara nol 

dan satu.Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variable-variabel independen 

dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Koefisien Determinasi 

mempunyai suatu besaran yang digunakan untuk mengukur garis kebaikan 

(goodness of fit) secara vertical, untuk proporsi/prosentase total variabel dalam Y 

yang dijelaskan oleh model regresi. 
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Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi (R²) adalah bias 

terhadap jumlah variabel independen yang dimasukan kedalam model. Setiap 

tambahan satu variabel independen, maka R² pasti meningkat tidak peduli apakah 

variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh 

karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nila Adjusted R² 

pada saat mengevaluasi model regresi yang terbaik karena adjusted R² dapat naik 

turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam satu model. Alam 

penelitian ini menggunakan nilai Adjusted R² agar tidak terjadi bias dalam 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. 

b. Uji t  

Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh varaibel-variabel 

independen (X) mempengaruhi variabel dependennya (Y), yaitu seberapa jauh 

pendidikan pelatihan dan budaya organisasi relate mempengaruhi loyalitas kinerja 

karyawan(Ghozali,2005:84). 

Pengujian signifikan koefisien korelasi parsial dan koefisien regresi secara 

parsial/individu menggunakan uji t yaitu dengan membandingkan t hitung dengan 

t tabel dengan ketentuan sebagai berikut : 

Ho : β1 = 0 tidak ada pengaruh yang signifikan secara 

parsial/individual pada masing-masing variabel bebas 

(X1, X2, X3, X4, X5) terhadap variabel terikat.  
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Ha : β1 ≠ 0 ada pengaruh yang signifikan secara 

parsial/individual pada masing-masing variabel bebas 

(X1, X2, X3, X4, X5) terhadap variabel terikat.  

Tingkat kepercayaan yang digunakan 95 persen/taraf signifikansi adalah 

5% dengan kriteria penilaian sebagai berikut : - Jika thitung > ttabel, Ha diterima 

dan Ho ditolak, berarti ada pengaruh yang signifikan antara masing-masing 

variabel bebas dan variabel terikat. - Jika thitung < ttabel, Ho diterima dan Ha 

ditolak, berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel 

bebas dan variabel terikat.  

c. Uji F 

 Uji F yaitu pada dasarnya menunjukan apakah semua variabel independen (X) 

secara bersama-sama dapat berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) 

(Ghozali,2005:84). 

Koefisien korelasi berganda dan regresi diuji signifikansinya dengan 

menggunakanuji F yaitu dengan membandingkan Fhitung dengan Ftabel, dengan 

ketentuan sebagai berikut :  

Ho : β1 = 0 tidak ada hubungan antara variabel bebas secara 

bersama-sama terhadap variabel tidak bebas. 

Ha : β1 ≠ 0 ada hubungan antara variabel bebas secara bersama-

sama terhadap variabel tidak bebas. 

Tingkat kepercayaan yang digunakan 95 persen atau taraf signifikan 5% 

dengan kriteria sebagai berikut : - Jika Fhitung > Ftabel, Ha diterima dan Ho 
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ditolak, berarti secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel terikat. - Jika Fhitung < Ftabel, Ho diterima dan Ha ditolak, 

berarti variabel bebas secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel terikat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


