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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Subyek dan Obyek Penelitian 

Penelitian ini memilih lingkungan kerja Badan Pusat 

Statistik Propinsi Daerah  Istimewa Yogyakarta sebagai obyek 

penelitian dengan pertimbangan kemudahan akses. Sedangkan 

subyek penelitian ini adalah seluruh karyawan BPS Propinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta.Penelitian dilaksanakan selama 

bulan Februari 2014 

3.2. Jenis Penelitian 

Menurut Sugiyono, (2003) terdapat beberapa jenis 

penelitian antara lain: 

1. Penelitian kuantitatif, adalah penelitian dengan 

memperoleh data yang berbentuk angka atau data 

kualitatif yang diangkakan. 

2. Penelitian kualitatif, data kualitatif adalah data yang 

berbentuk kata, skema, dan gambar. 

Berdasarkan teori tersebut diatas, maka penelitian ini 

berpendekatan kuantitatif, berjenis deskriptif dan asosiatif. 



38 
 

 
 

Dikatakan pendekatan kuantitatif sebab pendekatan yang 

digunakan di dalam penelitian ini nantinya menggunakan aspek 

pengukuran dan perhitungan. Penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif karena bertujuan membuat deskripsi mengenai fakta-

fakta dan sifat-sifat suatu populasi yang akan diteliti. Sedangkan 

dikatakan sebagai penelitian asosiatif karena penelitian ini 

menghubungkan dua variabel atau lebih. 

3.3. Jenis Data 

Jenis data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara 

langsung (dari tangan pertama), sementara data sekunder adalah 

data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. 

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan jenis 

data primer, karena data diperoleh melalui observasi langsung 

terhadap responden, bukan memanfaatkan data yang sudah 

pernah ada. 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode 

survei, sedangkan teknik pengumpulan datanya melalui kuesioner 
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yang didistribusikan oleh masing-masing koordinator bidang 

yang sudah ditunjuk melalui para kepala bidang/bagian. 

Penelitian ini menggunakan survei dengan metode 

kuesioner, yaitu daftar pertanyaan yang telah dirumuskan 

sebelumnya yang akan dijawab oleh responden, biasanya dalam 

alternatif yang didefinisikan dengan jelas. Kuesioner merupakan 

suatu mekanisme pengumpulan data yang efisien jika peneliti 

mengetahui dengan tepat apa yang diperlukan dan bagaimana 

mengukur variabel penelitian. (Uma sekaran, 2006).  

Berkenaan dangan skala pengukuran dalam penyusunan 

kuesioner, peneliti menggunakan skala Likert, yaitu pertanyaan 

tertutup yang mengukur sikap dari keadaan yang negatif ke 

jenjang yang positif. Maksud dari penggunaan skala Likert ini 

adalah untuk mendapatkan data tentang dimensi-dimensi dari 

variabel-variabel yang dianalisis dalam penelitian ini, yaiu 

dengan 5 alternatif nomor untuk mengukur sikap responden. 

Pertanyaan-pertanyaan dalam bagian ini dibuat dengan 

menggunakan skala 1-5 untuk mendapatkan data yang bersifat 

interval dan diberi skor atau nilai seperti di bawah ini : 
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Tabel 3.1. Skala Likert yang digunakan dalam penelitian 

Sangat Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 
Cukup  Setuju 

Sangat  

Setuju 

1 2 3 4 5 

 

 

3.5. Teknik Pengambilan Sampel 

3.5.1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan dari obyek penelitian 

(Arikunto, 2010). Dalam penelitian ini populasinya adalah 

seluruh karyawan Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta yang berjumlah 77 orang. 

 

3.5.2. Sampel 

Sampel adalah merupakan bagian dari populasi yang akan 

diteliti. Apabila populasi kurang dari 100, lebih baik diambil 

semua hingga penelitiannya merupakan sejumlah populasi 

(Arikunto, 2010). Dikarenakan besar sampel merupakan jumlah 

populasi maka pada penelitian ini tidak terdapat teknik 

pengambilan sampel. 
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3.6. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian 

3.6.1. Kinerja 

Hasibuan (2005) menjelaskan bahwa kinerja karyawan 

adalah suatu hasil kerja yang dapat dicapai seseorang dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang 

didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan, serta 

waktu.Prestasi kerja merupakan gabungan dari tiga faktor 

penting, yaitu kemampuan dan niat seorang pekerja, kemampuan 

dan penerimaan atas penjelasan delegasi tugas, serta peran dan 

tingkat motivasi seorang pekerja. Semakin tinggi ketiga faktor di 

atas semakin besarlah prestasi kerja karyawan yang bersangkutan. 

Pengukuran kinerja berisi 6 buah pertanyaan dengan mengacu 

pada Ang et al. (2003) dalam Chun-Fang Chiang dan Tsung-

Sheng Hsieh (2012). Pertanyaan-pertanyaan tersebut 

dimaksudkan untuk mengetahui persepsi karyawan apakah 

mereka sudah : 

1. memenuhi tanggung jawab terhadap pekerjaan yang 

menjadi tugasnya. 

2. Saya memenuhi standar kinerja. 

3. Tingkat kinerja saya memuaskan. 
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4. melakukan tugas lebih banyak dari pegawai lain dengan 

tugas yang sama. 

5. bekerja secara  efektif. 

6. menghasilkan pekerjaan dengan kualitas tinggi. 

3.6.2. Kepuasan Kerja 

Davis (dalam Husnawati, 2006) mendefinisikan kepuasan 

kerja sebagai sekumpulan perasaan menyenangkan dan tidak 

menyenangkan terhadap pekerjaan mereka. Indikator dalam 

kepuasan kerja adalah: 

1. Pekerjaan itu sendiri, yaitu sejauh mana pekerjaan 

menyediakan kesempatan seseorang untuk belajar 

memperoleh tanggung jawab dalam suatu tugas tertentu 

dan tantangan untuk pekerjaan yang menarik. 

2. Bayaran, yaitu upah yang diperoleh seseorang sebanding 

dengan usaha yang dilakukan dan sama dengan upah yang 

diterima oleh orang lain dalam posisi kerja yang sama. 

3. Kesempatan untuk promosi, yaitu kesempatan seseorang 

untuk meraih atau dipromosikan ke jenjang yang lebih 

tinggi dalam organisasi. 
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4. Atasan, yaitu kemampuan atasan untuk memberikan 

bantuan teknis dan dukungan terhadap pekerjaan yang 

menjadi tanggung jawab para bawahan. 

5. Rekan kerja, yaitu sejauh mana rekan kerja secara teknis 

cakap dan secara sosial mendukung tugas rekan kerja 

lainnya. 

Kepuasan kerja diukur berdasarkan persepsi terhadap 

kepuasan kerja. Variabel kepuasan kerja menggunakan instrumen 

dari penelitian Misqi (2007) dengan skala Likert 1-5, yang terdiri 

dari 10 pertanyaan yang meliputi rasa puas, rasa suka terhadap 

pekerjaan, hubungan dan lingkungan kerja, sistem gaji dan 

fasilitas yang ada. Dari instrumen ini akan akan diperoleh 

informasi tentang persepsi karyawan apakah mereka merasa : 

1. Puas dengan pekerjaan saya saat ini 

2. Menyukai pekerjaan saya sat ini 

3. Ingin pindah dari pekerjaan saya saat ini 

4. Lebih menyukai posisi pekerjaan saya dari pada posisi 

pekerjaan temen lainnya 

5. Puas dengan gaji yang saya terima 

6. Puas dengan besarnya insentif yang saya terima 
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7. Peralatan atau media di kantor ini cukup memadai 

8. Terjalin hubungan kerja yang lebih baik antara sesama 

karyawan  

9. Pekerjaannya memberikan ketenangan hidup 

10. Suasana dikantor membuat mereka betah 

3.6.3. Masa Kerja 

Masa kerja karyawan dihitung sejak hari pertama diterima 

bekerja sampai tahun saat dilakukan penelitian dengan angka 

tahun. Pengukuran variabel ini menggunakan skala ordinal 

3.6.4. Tingkat pendidikan 

Tingkat pendidikan adalah waktu tempuh karyawan dalam 

menjalani pendidikan formal terakhir yang berhasil ditempuh 

yang ditunjukan dengan ijazah. Pengukuran variabel ini 

menggunakan skala ordinal 

3.6.5. Jenis kelamin 

Jenis kelamin adalah laki-laki atau perempuan yang 

bekerja sebagai karyawan Badan Pusat Statistik. Pengukuran 

variabel ini menggunakan skala nominal. 
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3.6.6. Usia 

Usia karyawan dihitung sejak tahun lahir sampai tahun 

saat dilakukan penelitian dengan angka tahun. Pengukuran 

variabel ini menggunakan skala ordinal. 

3.7. Teknik Analisis Data 

3.7.1. Uji Kualitas Instrumen 

Sebelum uji hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji 

kualitas instrumen yaitu uji validitas dan reliabilitas. Sebelum 

instrumen/alat ukur digunakan untuk mengumpulkan data 

penelitian, maka perlu dilakukan uji coba kuesioner untuk 

mencari kevalidan dan reliabilitas alat ukur tersebut. 

3.7.1.1. Uji Validitas 

Uji validitas berguna untuk mengetahui apakah alat ukur 

tersebut valid, artinya tepat dalam mengukur atau alat ukur 

tersebut tepat untuk mengukur sebuah variable yang akan diukur. 

Kerlinger (2003) membagi validitas menjadi tiga, yaitu 

content validity (validitas isi), construct validity (validitas 

konstruk), dan criterion-related validity (validitas berdasar 

kriteria). Uji validitas dan realibilitas digunakan untuk menguji 

data yang berasal dari daftar pertanyaan atau kuesioner 
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responden, validitas dan reliabilitas dapat membuktikan bahwa 

daftar pertanyaan dalam kuesioner yang diisi oleh responden 

sudah mewakili populasi atau belum.  

Ada dua syarat penting yang berlaku pada sebuah 

kuesioner yaitu keharusan sebuah kuesioner untuk valid dan 

reliabel. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 

suatu kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan 

diukur oleh kuesioner tersebut. Sedangkan suatu kuisioner 

dikatakan reliabel (andal) jika jawaban seseorang terhadap 

pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji 

validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir 

pertanyaan dalam suatu daftar pertanyaan dalam mendefinisikan 

suatu variabel.  

Menurut Arikunto (2010), validitas adalah suatu ukuran 

yang menunjukkan tingkat-tingkat kesahihan suatu instrumen. 

Untuk menguji validitas instrumen dapat digunakan cara analisis 

item, yaitu mengkorelasikan skor tiap-tiap item jawaban dengan 

skor total item jawaban. Alat analisis korelasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah korelasi Pearson (Product Moment)  
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Berdasakan hasil pengolahan dengan program SPSS for 

windows, diperoleh nilai r hitung untuk masing-masing item 

pertanyaan untuk setiap variabel. Pertanyaan dinyatakan valid 

jika nilai korelasi lebih besar dari r tabel atau tingkat signifikansi 

hasil output SPSS kurang dari α=0,05 

3.7.1.2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah sesuatu instrumen cukup dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik (Arikunto, 2010). Reliabilitas 

menunjukkan sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat 

dipercaya. Maksudnya apabila dalam beberapa pelaksanaan 

pengukuran terhadap kelompok yang sama diperoleh hasil yang 

relatif sama. Dengan demikian reliabilitas adalah 

keandalan/konsistensi alat ukur (keajegan alat ukur), sehingga 

reliabilitas merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi 

responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk-

konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan 

disusun dalam suatu bentuk kuesioner. Setelah dilakukan uji 

validitas, maka harus dilanjutkan dengan menggunakan uji 

reliabilitas data.  
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Uji reliabilitas data (uji keandalan) dilakukan untuk 

mengukur konsistensi dan stabilitas dari skor (skala pengukuran) 

sebuah instrumen dalam mengukur konsep tertentu dan 

membantu nilai goodness dari sebuah instrumen pengukuran. 

Kriteria yang digunakan untuk mengetahui tingkat reliabilitas 

adalah besarnya nilai Cronbach alpha. Instrumen penelitian 

disebut handal apabila hasil pengujian menunjukkan alpha lebih 

besar dari 0,6 (Tjahyono, 2009) 

3.7.2. Uji Hipotesis dan Analisa Data 

Alat uji yang digunakan dalam pengujian terhadap 

hubungan dua variabel adalah uji korelasi. Untuk variabel yang 

menggunakan data ordinal digunakan alat uji korelasi Spearman. 

Sedangkan untuk data nominal digunakan korelasi kontingensi. 

Oleh karena itu dalam penelitian ini untuk hubungan antara jenis 

kelamin baik dengan kinerja maupun kepuasan kerja 

menggunakan uji kontingensi. Selebihnya menggunakan uji 

Korelasi Spearman. Langkah-langkah pengujian diawali dengan 

membuat formulasi hipotesis sebagai berikut : 

1. Menentukan hipotesis nihil (H0) dan hipotesis alternatif (Ha).  
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a) H0 : Tidak ada hubungan positif yang signifikan antara 

faktor demografi dan kinerja karyawan  

H1 : Ada hubungan positif yang signifikan antara masa 

kerja dan  kinerja karyawan. 

b) H0 : Tidak ada hubungan positif yang signifikan antara 

faktor demografi dan kinerja karyawan  

H2 : Ada hubungan positif yang signifikan antara tingkat 

pendidikan dan  kinerja karyawan. 

c) H0 : Tidak ada hubungan positif yang signifikan antara 

faktor demografi dan kinerja karyawan  

H3 : Ada hubungan positif yang signifikan antara jenis 

kelamin dan  kinerja karyawan. 

d) H0  : Tidak ada hubungan positif yang signifikan antara 

faktor demografi dan kinerja karyawan  

H4 : Ada hubungan positif yang signifikan antara usia dan  

kinerja karyawan. 

e) H0  : Tidak ada hubungan positif yang signifikan antara 

faktor demografi dan kepuasan kerja karyawan  

H5  : Ada hubungan positif yang signifikan antara masa 

kerja dan  kepuasan kerja karyawan. 
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f) H0  : Tidak ada hubungan positif yang signifikan antara 

faktor demografi dan kepuasan kerja karyawan  

H6  : Ada hubungan positif yang signifikan antara tingkat 

pendidikan dan kepuasan kerja karyawan. 

g) H0  : Tidak ada hubungan positif yang signifikan antara 

faktor demografi dan kepuasan kerja karyawan  

H7 : Ada hubungan positif yang signifikan antara jenis 

kelamin dan  kepuasan kerja karyawan. 

h) H0  : Tidak ada hubungan positif yang signifikan antara 

faktor demografi dan kepuasan kerja karyawan  

H8 : Ada hubungan positif yang signifikan antara usia dan  

kepuasan kerja karyawan. 

2. Menentukan tingkat signifikansi 

Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan tingkat 

signifikansi  α = 5%. Uji dilakukan 2 sisi karena untuk 

mengetahui ada atau tidaknya hubungan yang signifikan, jika 

1 sisi digunakan untuk mengetahui hubungan lebih kecil atau 

lebih besar. Tingkat signifikansi dalam hal ini menggambarkan 

besarnya risiko salah dalam mengambil keputusan untuk 

menolak hipotesis yang benar sebanyak-banyaknya 5%. 
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Tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05 adalah ukuran 

standar yang sering digunakan dalam penelitian. 

3.  Kriteria Pengujian 

Berdasar probabilitas, H0 akan diterima jika α ≥ 0,05 dan H0 

akan ditolak jika α < 0,05 

4.  Kesimpulan 

Jika H0 diterima, maka diartikan bahwa tidak ada hubungan 

secara signifikan antara faktor demografi dengan kinerja dan 

kepuasan kerja karyawan. Sebaliknya jika H0 ditolak, maka 

diartikan bahwa ada hubungan secara signifikan antara faktor 

demografi dengan kinerja dan kepuasan kerja karyawan. 


