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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kantor konsultan pajak Rudijanto Semarang. 

Alasan pemilihan obyek di kantor Konsultan pajak Rudijanto Semarang 

dikarenakan adanya faktor-faktor penurunan kinerja yang berhubungan dengan 

employee engagement. Sehingga peneliti ingin mengetahui  bagaimana pengaruh 

employee engagement karyawan di kantor tersebut terhadap kinerjanya pada 

perusahaan . 

3.2 Populasi Penelitian 

a. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek atau subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Teknik pengambilan 

sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik sensus dimana semua 

anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2016:117). Pada 

penelitian ini populasi sekaligus sampelnya adalah seluruh karyawan kantor 

konsultan pajak Rudijanto ditempat yang berjumlah 30 karyawan.  
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3.3 Sumber dan Jenis data 

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Data Primer 

Sumber primer adalah data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data (Sugiyono, 2016:308). Dalam menyusun penelitian ini, data 

primer yang digunakan adalah kuesioner langsung ke kantor konsultan pajak 

Rudijanto Semarang. 

b. Data sekunder 

 Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen 

(Sugiyono, 2016:308). Dalam menyusun penelitian ini, data sekunder yang 

digunakan adalah berupa data kinerja karyawan di kantor konsultan pajak 

Rudijanto Semarang tahun 2015 dan 2016. 

 

3.4 Tehnik pengumpulan data 

a. Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya (Sugiyono, 2016:199). Kuesioner diberikan kepada karyawan untuk 

mengetahui persepsi atau tanggapan mereka mengenai employee engagement.  
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3.5 Skala Pengukuran Data 

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. Skala likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapatan seseorang, dengan skala likert 

maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel (Sugiyono, 

2016:132). Skor untuk masing-masing kategori jawaban responden : 

1. Skor 1 untuk jawaban Sangat Tidak Setuju (STS)  

2. Skor 2 untuk jawaban Tidak Setuju (TS)  

3. Skor 3 untuk jawaban Netral (N)  

4. Skor 4 untuk jawaban Setuju (P)  

5. Skor 5 untuk jawaban Sangat Setuju (SS) 

Skala ini mudah dipakai untuk penelitian yang terfokus pada responden dan 

obyek. Jadi peneliti dapat mempelajari bagaimana respon yang berbeda dari tiap–

tiap responden.  

 

3.6 Pengujian Data Instrumen 

3.6.1 Uji Validitas 

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan 

data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen (kuisioner) tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Tinggi-rendahnya 

validitas instrumen menunjukkan sejauh mana instrumen mempunyai validitas  

yang tinggi pula (Sugiyono, 2016:173). 

Uji  validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung  (untuk 

setiap butir dapat dilihat pada kolom corrected item-total correlations) dengan r 
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tabel untuk degree of freedom (df) = n-k, dalam hal ini n adalah jumlah sampel 

dan k  adalah jumlah item. Jika r hitung > r tabel, maka pertanyaan tersebut 

dikatakan valid. Sebaliknya jika r hitung < r tabel, maka pertanyaan tersebut 

dikatakan tidak valid (Sugiyono, 2016:182). 

Tabel 3.1. Hasil Pengujian Validitas Penelitian 

             

Sumber: Data Primer yang Diolah 

 

Dilihat dari tabel 3.1 diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga semua 

item pertanyaan untuk variabel employee engagement ini dapat dikatakan valid. 

 

3.6.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu instrumen yang merupakan 

alat pengukuran konstruk atau variabel. Instrumen yang variabel adalah instrumen 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

X1 0,950 0,361 Valid 

X2 0,561   0,361 Valid 

X3 0,684   0,361 Valid 

X4 0,50   0,361 Valid 

X5 0,684   0,361 Valid 

X6 0,686   0,361 Valid 

X7 0,898   0,361 Valid 

X8 0,950   0,361 Valid 

X9 0,583   0,361 Valid 

X10 0,572   0,361 Valid 

X11 0,950   0,361 Valid 

X12 0,950   0,361 Valid 

X13 0,950   0,361 Valid 

X14 0,588   0,361 Valid 

X15 0,684   0,361 Valid 

X16 0,950   0,361 Valid 

X17 0,950   0,361 Valid 
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yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan 

menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2016:173). 

 Pengujian reliabilitas pada penelitian ini diukur dengan menggunakan 

koefisien Cronbach  alpha dari masing-masing item pertanyaan dalam satu 

variabel 

 kr 

α = 

       1+(k-1)r 

 

Dimana :  

α = koefisien reliabilitas 

k = jumlah variabel dalam persamaan 

r = koefisien rata-rata korelasi antar variabel 

Suatu instrumen dikatakan handal jika nilai Cronbach Alpha > 0.60 

(Sugiyono, 2016:185). 

Tabel 3.2. Hasil Pengujian Reliabilitas Penelitian 

Pertanyaan Alpha Cronbach Keterangan 

Employee Engagement  0,969 Reliabel 

 Sumber: Data Primer yang Diolah 

Dilihat dari tabel 3.2 dapat diketahui bahwa untuk masing-masing variabel 

pada penelitian ini memiliki nilai yang lebih besar daripada 0,6 sehingga 

dikatakan reliabel. 

 

 

 

 



29 
 

3.7 Metode Analisis Data 

3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif  

Analisa deskriptif adalah tehnik analisa yang memberikan informasi hanya 

mengenai data yang diamati dan tidak bertujuan menguji hipotesis serta menarik 

kesimpulan yang digeneralisasikan terhadap populasi. Analisa deskriptif dalam 

penelitian ini diukur menggunakan statistik deskriptif. Statistik deskriptif 

merupakan statistik yang dipergunakan untuk melakukan eksplorasi mengenai 

karakteristik data dan meringkas serta mendeskripsikan data sebagaimana adanya 

(Purwanto & Sulistyastuti, 2017:109). 

Rumus dalam menentukan rentang skala employee engagement : 

Rentang skala = Nilai tertinggi – Nilai terendah 

     Jumlah kategori 

        5-1 

   =         = 2 

           2  

 

     Tabel 3.3. Rentang Skala Employee Engagement 

Rentang Skala (RS) 
Employee Engagement 

Vigor Dedication Absorption 

1,00-2,99 Rendah Rendah Rendah 

3,00-5,00 Tinggi Tinggi Tinggi 

 

 

Selain tabel rentang skala employee engagement, ada pula tabel kategori kinerja 

karyawan yang didapatkan dari Kantor Konsultan Pajak Rudijanto Semarang 

yaitu sebagai berikut : 
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Tabel 3.4. Kategori Kinerja Karyawan 

Skor Kategori Kinerja 

A ( 86-100 ) Sangat Baik 

B ( 70-85 ) Baik 

C ( 55-69 ) Cukup 

D ( 10-54 ) Kurang Baik 

    Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2017) 

3.7.2 Analisis Regresi Sederhana 

Model regresi yang hanya memiliki satu variabel independen adalah 

model regresi sederhana (simple regression). Regresi sederhana hanya melibatkan 

satu variabel independen dan satu variabel dependen, maka model regresi 

sederhana ini sering juga disebut analisa bivariat. Bentuk umum regresi sederhana 

ditunjukkan dengan persamaan garis linear sederhana yang menunjukkan 

hubungan antara dua variabel, yaitu variabel X sebagai variabel independen dan 

variabel Y sebagai variabel dependen (Purwanto & Sulistyastuti, 2017:187). 

Persamaan umum regresi linier sederhana adalah : 

Y = a + bX 

Dimana : 

Y = Kinerja Karyawan 

a = Konstanta 

b = Koefisien regresi 

X = Employee Engagement 
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3.7.3 Pengujian Hipotesis 

3.7.3.1 Uji t 

Uji terhadap nilai statistik t merupakan uji signifikansi parameter 

individual. Nilai statistik t menunjukan seberapa jauh pengaruh variabel 

independen secara individual terhadap variabel dependennya. Didalam output 

versi SPSS, nilai statistik t dapat dilihat pada tabel COEFFICIENTs (Purwanto & 

Sulistyastuti, 2017:193). 

Langkah-langkah Uji hipotesis untuk Koefisien Regresi adalah : 

1. Perumusan Hipotesis Nihil (H0) dan Hipotesis Alternatif (Ha) 

H0 : β = 0, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas (X) 

terhadap variabel terikat (Y). 

Ha : β0  0 , artinya ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas (X) terhadap 

variabel terikat (Y). 

2. Pententuan nilai t tabel dan nilai probabilitasnya. 

- Taraf signifikansi = 5% (0,05) 

- Berdasarkan nilai t tabelnya 

H0 diterima jika t hitung < t tabel , H0 ditolak jika t hitung > t tabel 

- Berdasarkan nilai probabilitasnya 

H0 diterima jika P value > 0,05 , H0 ditolak jika P value < 0,05  

 

 


