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BAB III 

METODE PENELIITIAN 

 

3. 1.   Metode Penelitian  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif 

Kuantitatif, dengan teknik   pengambilan   data   yaitu   kuesioner   

untuk   mengukur   data   variabel   X1 (Quality of Work Life), 

variabel X2 (kepuasan kerja) dan variabel X3 (Komitmen Organisasi) 

dengann  variabel  Y  (Kinerja Karyawan)  yang  kemudian  akan  

diolah  dengan  instrumen  penelitian.  Kemudian  kontribusi  

varians  variabel dapat dicari menggunakan teknik statistik dengan 

menghitung besarnya koefisien determinasi. 

3.2. Jenis dan Sumber Data  

 Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah: 

1.  Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung 

dari sumber aslinya. Pengumpulan data ini biasanya 

dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada obyek 

penelitian dan diisi secara langsung oleh responden.  

2.  Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan secara 

tidak langsung dari sumbernya. Data yang didapatkan 

dari arsip yang dimiliki organisasi/instansi, studi pustaka, 

penelitian terdahulu, dan jurnal yang berhubungan 
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dengan permasalahan yang akan diteliti. Data sekunder 

berupa jumlah karyawan, tingkat absensi dan profil 

perusahaan.  

3.3. Teknik Pengumpulan Data.  

Terdapat dua cara untuk mengumpulkan data yang akan 

diperlukan untuk melakukan analisis dalam penelitian ini, yaitu 

sebagai berikut :  

1.  Pengumpulan Data Primer  

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan 

dengan  menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah 

teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawab. Kuesioner merupakan 

teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu 

dengan pasti variable yang akan diukur dan tahu apa 

yang bisa diharapkan dari responden.  

2.  Pengumpulan Data Sekunder  

Data sekunder diperoleh dari data yang diberikan oleh 

perusahaan, seperti struktur organisasi dan sejarah 

perusahaan.  

3.4. Populasi dan Sampel 

  Populasi adalah semua nilai, baik hasil perhitungan maupun 

pengukuran nilai kuantitatif dan kualitatif dari pada karakteristik 

tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas. Selain 
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itu populasi juga dapat didefenisikan seluruh objek yang terkena 

dalam penelitian dan dapat berupa manusia, benda-benda atau hal-

hal tertentu.  

  Hal ini sesuai dengan pendapat Hadi (2000 : 77) yang 

mengatakan bahwa “Semua individu untuk siapa kenyataan yang 

diperoleh dari sampel itu hendaknya digeneralisasikan disebut 

dengan populasi”. 

Dengan demikian yang menjadi populasi dalam penelitian 

ini adalah seluruh pegawai Bank Bjb Cabang Soreang.  Berdasarkan 

hal tersebut jumlah anggota populasi adalah sebanyak 151 orang. 

Adapun rincian jumlah tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3.1. 

Jumlah Sumber Daya Manusia Bank Bjb Cabang Soreang 

No Kantor Cabang 

Pembantu  

Jumlah SDM Total 

Manajer Supervisor Staf 

1 Cabang Soreang 5 6 51 62 

2 Kcp Dayeuhkolot 1 1 10 12 

3 Kcp Katapang 1 1 10 12 

4 Kcp Kopo Sayati 1 1 10 12 

5 Kcp Margaasih 1 1 7 9 

6 Kcp Baleendah  1 1 9 11 

7 Kcp Banjaran 1 1 9 11 

8 Kcp Pangalengan 1 1 10 12 

9 Kcp Ciwidey 1 1 8 10 

Jumlah 13 14 124 151 

Sumber : Bjb Soreang diolah 

  Untuk menentukan sampel pada penelitian ini, maka penulis 

menggunakan rumus Slovin yaitu :  
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n  =  151 /  1 + 151 (0,1
2
) 

     =  60,159  ≈  62 

dimana 

n :  jumlah sampel 

N :  jumlah populasi 

e :  batas toleransi kesalahan (error tolerance) yaitu sebesar 10% 

dengan tingkat kepercayaan 90% 

3.5.  Operasional Variabel Penelitian 

a. Kualitas Kehidupan Kerja (X1) 

Kualitas kehidupan kerja adalah persepsi-persepsi 

karyawan bahwa mereka ingin merasa aman, secara relatif 

merasa puas dan mendapat kesempatan mampu tumbuh 

dan berkembang selayaknya manusia (Wayne, 1992 dalam 

Noor Arifin, 1999).  Indikator dalam kualitas kehidupan 

kerja menurut Walton ( 1974 , dalam Zin 2004): 

X1.1 Pertumbuhan dan pengembangan, yaitu terdapatnya  

kemungkinan  untuk mengembangkan kemampuan 

dan tersedianya kesempatan untuk menggunakan 

ketrampilan atau pengetahuan yang dimiliki 

karyawan 

X1.2  Partisipasi, yaitu adanya kesempatan untuk 

berpartisipasi atau terlibat dalam pengambilan 

keputusan yang mempengaruhi langsung maupun 

tidak langsung terhadap pekerjaan 
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X1.3  Sistem imbalan yang inovatif,   yaitu bahwa imbalan 

yang diberikan kepada karyawan  memungkinkan  

mereka  untuk  memuaskan  berbagai  kebutuhannya 

sesuai dengan standard hidup karyawan yang 

bersangkutan dan sesuai dengan standard 

pengupahan dan penggajian yang berlaku di pasaran 

kerja 

X1.4  Lingkungan kerja, yaitu tersedianya lingkungan kerja 

yang kondusif, termasuk di dalamnya penetapan jam 

kerja, peraturan yang berlaku kepemimpinan serta 

lingkungan fisik. 

b. Kepuasan Kerja (X2) 

Kepuasan kerja didefinisikan sebagai sekumpulan 

perasaan menyenangkan dan tidak menyenangkan 

terhadap pekerjaan mereka.  Indikator dalam kepuasan 

kerja : 

X2.1 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 

X2.2  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 
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X2.3  Kesempatan untuk promosi, yaitu kesempatan 

seseorang untuk meraih atau dipromosikan ke jenjang 

yang lebih tinggi dalam organisasi 

X2.4  Atasan, yaitu kemampuan atasan untuk memberikan 

bantuan tehnis dan dukungan terhadap pekerjaan 

yang menjadi tanggung jawab para bawahan 

X2.5  Rekan kerja, yaitu sejauh mana rekan kerja secara 

tehnis cakap dan secara sosial mendukung tugas 

rekan kerja lainnya. 

c. Komitmen  ( X3) 

Komitmen adalah suatu keadaaan dimana seorang 

karyawan memihak pada suatu perusahaan  atau  

organisasi  tertentu  dan  pada tujuan  organisasi  tersebut  

serta  berniat untuk memelihara keanggotannya dalam 

organisasi.  Indikator komitmen dalam penelitian ini 

adalah : 

X3.1  Affective commitment, didefinisikan sebagai sampai 

derajad manakah seorang individu terikat secara 

psikologis pada organisasi yang mempekerjakan 

melalui perasaan seperti loyalitas, terikat dan 

sepakat dengan tujuan organisasi . 

X3.2 Continuance  commitment,  mengacu  pada  suatu  

kesadaran  tentang biaya yang diasosiasikan dengan 

meninggalkan organisasi. 
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X3.3  Normative commitment , adalah suatu perasaan dari 

karyawan tetang kewajiban untuk bertahan dalam 

organisasi. 

d. Kinerja (Y) 

Kinerja karyawan merupakan kesuksesan seseorang di 

dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Kinerja diukur 

melalui lima indikator : 

Y1  Kualitas, yaitu hasil kegiatan yang dilakukan  

mendekati sempurna, dalam arti menyesuaikan 

beberapa cara ideal dari penampilan kegiatan dalam 

memenuhi tujuan yang diharapkan dari suatu kegiatan 

Y2. Kuantitas, yaitu jumlah atau target yang dihasilkan 

dinyatakan dalam istilah unit jumlah siklus aktivitas 

yang diselesaikan 

Y3.  Pengetahuan dan ketrampilan, yaitu pengetahuan 

dan ketrampilan yang dimiliki oleh pegawai dari 

suatu organisasi 

Y4   Ketepatan  waktu,  yaitu  aktivitas  yang  diselesaikan  

pada  waktu  awal  yang diinginkan dilihat dari sudut   

koordinasi dari hasil output serta memaksimalkan 

waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. 

Y5. Komunikasi, yaitu hubungan atau interaksi dengan 

sesama rekan kerja dalam organisasi. 

 



76 

 

Tabel 3.2. 

Operasasionalisasi Variabel penelitian 

Variabel Definisi Indikator Skala 

Kualitas 

Kehidupan 

Kerja 

(QWL) 

Perasaan karyawan 

bahwa  mereka  merasa 

akan kesejahteraan  baik  

fisik  dan  psikologis, 

merasa aman  dan  

nyaman, bangga pada 

orga-nisasi serta puas  

dalam  bekerja karena  

mendapat  kesempatan  

untuk tumbuh  dan  

berkembang  di tempat 

kerja 

 

 Pertumbuhan dan 

pengembangan 

 Partisipasi 

 Upah dan 

Keuntungan 

 Lingkungan kerja 

Ordinal 

Kepuasan 

Kerja 

Kepuasan kerja 

didefinisikan sebagai 

sekumpulan perasaan 

menyenangkan dan tidak 

menyenangkan terhadap 

pekerjaan mereka 

 Pekerjaan itu sendiri 

 Bayaran 

 Kesempatan promosi 

 Atasan 

 Rekan kerja 

Ordinal 

Komitmen 

Organisasi 

Suatu keadaaan dimana 

seorang karyawan 

memihak pada suatu 

perusahaan  atau  

organisasi  tertentu  dan  

pada tujuan  organisasi  

tersebut  serta  berniat 

untuk memelihara 

keanggotannya dalam 

organisasi 

 Affective 

commitment 

 Continuance  

commitment 

 Normative 

commitment 

Ordinal 
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Variabel Definisi Indikator Skala 

Kinerja Merupakan kesukesan 

seseorang di dalam 

melaksanakan suatu 

pekerjaan 

 Kualitas 

 Kuantitas 

 Pengetahuan dan 

Keterampilan 

 Ketepatan Waktu 

 Komunikasi 

Ordinal 

3.6.  Metode Analisis  

  Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, maka beberapa 

metoda analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

3.6.1 Uji Instrumen  

3.6.1.1 Uji Validitas  

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid 

tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika 

pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu 

yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2006). Untuk 

mengukur validitas dapat dilakukan dengan melakukan korelasi 

antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel 

dengan menggunakan Coefficient Corelation Pearson. Sedangkan 

untuk mengetahui skor masing – masing item pertanyaan valid atau 

tidak, maka ditetapkan kriteria statistik sebagai berikut :  

1.  Jika r hitung > r tabel (0,05) dan bernilai positif, maka 

variabel tersebut valid (tidak terjadi hubungan yang 

signifikan). 
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2.  Jika r hitung < r tabel (0,05), maka variabel tersebut tidak 

valid (terjadi hubungan yang signifikan).  

3. Jika r hitung > r tabel tetapi bertanda negatif, maka H0 akan 

tetap ditolak dan H1 diterima.  

3.6.1.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisioner 

yang mempunyai indikator dari variabel atau konstruk. Suatu 

kuisioner dinyatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang 

terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke 

waktu (Ghozali, 2006). Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan 

dengan dua cara yaitu :  

1. Repeted measure atau pengukuran yaitu seseorang akan 

disodori pertanyaan yang sama pada waktu yang berbeda, 

dan kemudian dilihat apakah ia tetap konsisten dengan 

jawabannya  

2. One shot atau pengukuran sekali saja dan kemudian hasilnya 

dibandingkan dengan pertanyaan yang lain atau mengukur 

korelasi antara jawaban dengan pertanyaan.  

  Uji reliabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan 

bantuan program SPSS, yang akan memberikan fasilitas untuk 

mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha ( α ). 

Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan 

nilai Cronbanch Alpha > 0,60 (Ghozali,2006). 
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3.6.2.   Uji Asumsi Klasik 

  Uji asumsi klasik terhadap model regresi yang digunakan 

dalam penelitian dilakukan untuk menguji apakah model regresi 

tersebut baik atau tidak. Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik yang 

digunakan adalah uji heteroskedastisitas dan uji normalitas. 

3.6.2.1.  Uji Heteroskedastisitas 

  Uji  heteroskedastisitas   bertujuan  untuk  menguji  apakah  

dalam model regresi  terjadi  ketidaksamaan variance   dari   residual   

satu   pengamatan   ke pengamatan yang lain. Jika variance dari 

residual satu pengamtan ke pengamatan yang lain tetap, maka 

disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas.  Model regresi yang baik adalah yang 

homoskedastisitas  atau tidak terjadi keteroskedastisitas. Untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas   dapat  dilakukan   

dengan  melihat  grafik  Plot  antara  nilai prediksi  variabel  terikat  

(dependent)  dengan  residualnya.  Dasar  analisis  grafik Plot adalah 

sebagai berikut: 

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

membentuk  pola tertentu yang teratur (bergelombang,  

melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan 

telah terjadi heteroskedastisitas. 

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

atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 
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3.6.2.2. Uji Normalitas 

  Uji  normalitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  

model  regresi, variabel terikat (dependent) dan variabel bebas 

(independent) memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik 

adalah jika distribusi data normal atau mendekati normal.   Untuk   

menguji   apakah   data  terdistribusi   normal   atau  tidak   dapat 

dilakukan dengan analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik 

merupakan cara yang mudah untuk mendeteksi normalitas yaitu 

dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari 

grafik normal probability plot. Pengambilan keputusan dalam uji 

normalitas menggunakan analisis grafik ini didasarkan pada: 

1.  Jika  data  menyebar  di  sekitar  garis  diagonal  dan  

mengikuti  garis diagonal, maka model regresi memenuhi 

asumsi mormalitas. 

2.  Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak 

mengikuti  arah garis diagonal, maka model regresi tidak 

memenuhi asumsi normalitas. 

 Untuk melengkapi hasil analisis grafik normal probability plot 

digunakan uji  statistik  non-parametik Kolmograv-Smirnov (K-S). 

Pada  uji  statistic one-sample  Kolmograv-Smirnov dapat  dilihat  

probabilitias  signifikan  terhadap variabel.   Jika   probabilitas   

signifikan di  atas  0,05,   maka   variabel   tersebut terdistribusi 

secara normal (Ghozali, 2006). 
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3.6.3. Analisis Regresi 

  Analisis  Regresi  Linear  Berganda  digunakan  untuk  

mengukur  pengaruh  antara  lebih  dari  satu variabel independen 

(X1, X2,….Xn) terhadap variabel terikat (Y).  Rumus Analisis 

Linier Berganda adalah :  

Y  =  a  +  b1 X1 + b2 X2 + … + bn Xn  

Keterangan : 

Y   =  variabel terikat  

a   =  konstanta  

b1, b2  =  koefisien regresi  

X1, X2  =  variabel bebas 

3.6.4. Pengujian Variabel Mediator 

Dalam Imam Ghozali (2011), menurut Baron dan Kenny 

(1986) suatu variabel  disebut  mediator  jika  variabel tersebut  ikut  

mempengaruhi  hubungan antara variabel predictor (independen) 

dan variabel kriterion (dependen).  Mediasi terjadi jika prediktor 

atau variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara 

tidak langsung melalui paling tidak satu variabel intervening atau 

mediator. Bila terdiri dari hanya satu mediator maka disebut simple 

mediation dan bila proses mediasional melibatkan lebih dari satu 

mediator maka disebut dengan multiple mediation.  Dalam 

penelitian ini variabel yang menjadi mediator adalah variabel 

kepuasan kerja dan komitmen organisasi. 

Adapun teknik analisis dalam pengujian hipotesis untuk 

membuktikan bahwa variabel kepuasan kerja dan komitmen 



82 

 

organisasi mediasi hubungan antara quality of work life terhadap 

kinerja adalah dengan regresi linier bertingkat. 

Analisis regresi bertingkat (hierarchical regression) 

merupakan teknik statistik untuk mengetahui dampak variabel 

mediasi terhadap hubungan variabel bebas dengan variabel terikat.  

Menurut Baron Kenney (1986) terdapat empat langkah untuk 

melakukan pengujian dampak variabel mediasi sebagai berikut : 

a. Variabel bebas harus berpengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat (1 harus signifikan) 

b. Variabel bebas harus berpengaruh signifikan terhadap 

variabel medias (2 harus signifikan) 

c. Variabel mediasi harus berpengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat (3 harus signifikan) 

d. Mediasi penuh terjadi apabila variabel bebas (quality of 

work life) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

terikat (kinerja) setelah dimediasi oleh kepuasan kerja dan 

komitmen organisasi.  Sedangkan mediasi parsial terjadi 

apabila variabel bebas masih berpengaruh signifikan 

terhadap variabel terikat, tetapi nilai signifikannya 

mengalami penurunan. 

 


