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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Objek dan Lokasi Penelitian 

 Objek dalam penelitian ini ialah Onyx Hotel Ketapang. Penelitian ini 

berlokasi di Jalan M.Tohir No. 29, Kota Ketapang, Kalimantan Barat. Peneliti 

mengambil objek Onyx Hotel karena peneliti menemukan hubungan antar 

karyawan yang terjadi kurang terjalin dengan baik terutama pada aspek 

komunikasi antar karyawan dan lingkungan kerja yang kurang kondusif. 

 

3.2. Populasi dan Sampel  

 Populasi menurut Sugiyono dalam Rukmana (2010) merupakan wilayah 

generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek dan mempunyai kualitas serta 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik 

kesimpulannya. Sedangkan sampel merupakan sebagian dari populasi itu. 

Populasi dari penelitian ini adalah semua karyawan tetap yang bekerja di Onyx 

Hotel berjumlah 30 orang dan sampel dari penelitian ini seluruh karyawan yang 

bekerja tersebut yang meliputi manajer operasional 1 orang, manajer F&B 1 

orang, manajer room and public area  1 orang, accounting 1 orang, purchasing 1 

orang, marketing 1 orang, resepsionis 4 orang, housekeeping 6 orang, satpam 2 

orang, public area 3 orang, staff F&B 4 orang dan bagian dapur 5 orang. 
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3.3. Metode Pengumpulan Data 

3.3.1. Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data 

primer merupakan data yang didapat langsung dari sumber utama tanpa melalui 

pihak ketiga. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dengan 

menyebarkan kuesioner yang berkaitan dengan variabel penelitian yaitu human 

relations, lingkungan kerja fisik  dan kinerja kepada karyawan Onyx Hotel. 

 

3.3.2. Teknik Pengumpulan Data 

 Data merupakan faktor penting yang menjadi penunjang keberhasilan 

suatu penelitian. Untuk mendapatkan data maka diperlukan teknik pengumpulan 

data yang dibagi menjadi 3 teknik yaitu angket (kuesioner), observasi, dan 

wawancara. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

angket tertutup (kuesioner). Angket tertutup membatasi responden dalam 

menjawab karena hanya memilih satu jawaban. Teknik ini diambil karena lebih 

ekonomis dan membutuhkan waktu lebih singkat dalam mengumpulkan data 

responden. Kuesioner diambil dari sumber Rukmana (2010). 

 

3.3.3. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

a) Uji Validitas 

 Uji validitas ialah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat keakuratan 

suatu instrumen agar menghasilkan pengukuran yang dapat dipercaya. Validitas 

merupakan tingkat kesahihan alat ukur yang akan digunakan. Instrumen dikatakan 
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valid apabila dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur (Sugiyono 

dalam Ginanjar, 2013) 

 Menurut Sugiyono dalam Ginanjar (2013) untuk mengukur validitas 

terdapat tiga   cara yaitu pengujian validitas konstrak, pengujian validitas isi dan 

pengujian validitas eksternal. Dalam penelitian ini menggunakan validitas 

konstrak yang merupakan tipe validitas yang mempertanyakan apakah 

karakteristik/variabel  dapat diukur secara akurat oleh indikator-indikatornya. 

Untuk menguji instrument dalam penelitian ini digunakan rumus yaitu korelasi 

produk momen atau analisis korelasi Pearson. 

 

 

 

Keterangan : 

r = koefisien korelasi X dan Y 

x = skor item 

y = skor total 

n = banyaknya subjek 

Σ = Jumlah banyaknya item 
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 Pengujiannya dengan cara membandingkan r tabel dengan r hitung untuk 

degree of freedom (df) = n – k, n merupakan jumlah sampel pada penelitian ini 

yang berjumlah 30 dan k merupakan variabel bebas pada penelitian ini berjumlah 

2, sehingga didapatkan 30 – 2 = 28, maka r tabel yang didapatkan 0,3610. Jika r 

hitung > r tabel maka dinyatakan valid, sedangkan jika r hitung < r tabel 

dinyatakan tidak valid. 

Tabel 3.1 Validitias Human Relations 

Item r keterangan 

HR1 0,825 Valid 

HR2 0,716 Valid 

HR3 0,732 Valid 

HR4 0,697 Valid 

HR5 0,629 Valid 

  Sumber ; Data primer yang diolah, 2017 

Tabel 3.2 Validitas Lingkungan Kerja Fisik 

Item r keterangan 

LK1 0,650 Valid 

LK2 0,797 Valid 

LK3 0,771 Valid 

LK4 0,774 Valid 

LK5 0,717 Valid 

  Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

Tabel 3.3 Validitas Kinerja 

Item R keterangan 

K1 0,674 Valid 

K2 0,652 Valid 

K3 0,818 Valid 

K4 0,727 Valid 

K5 0,672 Valid 

  Sumber : Data primer yang diolah, 2017 
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b) Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur ketepatan indikator dari suatu 

instrumen penelitian. Instrumen yang reliable yaitu jika pertanyaan terhadap 

responden menghasilkan jawaban yang stabil dan konsisten dari waktu ke waktu 

(Sugiyono dalam Prabowo, 2008). Uji reliabilitas menggunakan rumus 

Chronbach Alpha : 

 

 

Keterangan : 

α = koefisien keandalan 

k = jumlah butir kuesioner 

Σ sj
2 
 = jumlah varian skor item yang valid 

sx
2
 = varian total 

  Instrumen variabel dapat dikatakan handal apabila dalam uji 

Chronbanch Alpha didapatkan  α > 0,6 (Nunnally dalam Prabowo, 2008). 

 

Tabel 3.4 Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach Alpha Keterangan 

Human Relations 0,754 Reliabel 

Lingkungan Kerja Fisik 0,796 Reliabel 

Kinerja 0,750 Reliabel 

 Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

 

Berdasarkan tabel 3.4 di atas, diketahui bahwa nilai cronbach’s alpha 

human relations (0,754), lingkungan kerja fisik (0,796), dan kinerja (0,750) 

dikatakan reliabel karena mempunyai nilai lebih besar dari 0,6. 
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3.4. Analisis Data 

3.4.1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif merupakan alat penyajian data yang digunakan untuk 

menganalisis suatu data melalui dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono dalam Norianggono, 

2014). Dalam penelitian ini mengukur kondisi karyawan sesuai dengan variabel 

yaitu human relations, lingkungan kerja fisik dan kinerja.  

 

3.4.2. Analisis Inferensial 

3.4.2.1. Analisis Regresi Linier Berganda 

 Uji Data yang sudah didapat diolah menjadi informasi sehingga dapat 

ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini alat analisis data yang akan 

digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Analisis ini digunakan untuk 

mengetahui tingkat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 

sehingga dapat digunakan untuk menjawab hipotesis. Rumus regresi yang 

digunakan sebagai berikut : 

Y = a +  b1x1+ b2x2 + e 

Keterangan : 

Y = kinerja karyawan 

x1 = human relation 

x2 = lingkungan kerja fisik 

e = error 

a = konstanta 

b1. b2. = koefisien regresi variabel 
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3.4.2.2. Pengujian Hipotesis 

a) Uji F 

 Uji F dikenal dengan uji serentak, yaitu uji untuk melihat bagaimanakah 

pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel 

terikatnya. Uji F juga digunakan untuk menguji apakah model regresi yang kita 

buat baik/signifikan atau tidak baik/non signifikan (layak atau tidak layak). Uji F 

dapat dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel. Jika F hitung > 

dari F tabel, (Ho ditolak dan Ha diterima) maka model signifikan atau bisa dilihat 

dalam kolom signifikansi pada Anova. 

b) Uji t 

 Uji t adalah jenis pengujian statistika untuk mengetahui apakah ada 

perbedaan dari nilai yang diperkirakan dengan nilai hasil perhitungan statistika. 

Uji tpada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas 

secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Uji t menilai apakah 

mean dan keragaman dari dua kelompok berbeda secara statistik satu sama lain. 

Uji t dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-

masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Uji 

ini dapat dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel atau dengan 

melihat kolom signifikansi pada masing-masing t hitung. 

 Interpretasi dari hasil penelitian ini adalah HA akan diterima jika prestasi t-

hitungnya lebih besar dari t-tabel yang menunjukkan adanya korelasi antara 

variabel independen dengan dependen. Selain itu, untuk  mengetahui seberapa 

besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dapat dilihat dari 

signifikansi setiap variabel. Variabel independen dikatakan memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel dependen apabila signifikansi setiap variabel 

berada di bawah tingkat kesalahan, yaitu sebesar 5% (penolakan H0). 

http://www.statistikian.com/2012/10/variabel-penelitian.html
http://www.statistikian.com/2012/07/f-tabel-dalam-excel.html
http://www.statistikian.com/2012/08/membuat-r-tabel-dalam-excel.html

