
32 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian berjudul “Hubungan Iklim Komunikasi Organisasi dengan Kinerja 

Karyawan di Kantor Cabang Pembantu Kota Semarang” ini merupakan penelitian 

yang berdasarkan tujuannya bersifat pembuktian, berarti data yang diperoleh 

digunakan untuk membuktikan adanya keragu-raguan terhadap informasi atau 

pengetahuan tertentu.36 Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan 

metode kuantitatif. Metode ini digunakan oleh penulis karena ingin penelitian yang 

dapat diklasifikasikan, konkrit, teramati, dan terukur. Dengan menggunakan metode 

kuantitatif, akan terbangun obyektivitas dalam penelitian ini. 

 

3.1. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

3.1.1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.37 Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh karyawan di 9 Kantor Cabang Pembantu Bank Panin Kota 

Semarang. Karyawan yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah 

karyawan yang dipekerjakan langsung di bawah Bank Panin, bukan melalui jasa 

                                                           
36 Sugiyono. 2015.Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Hal. 3 
37 Ibid. Hal. 80 
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outsourcing. Terdapat dua jenis karyawan, karyawan kontrak dan karyawan 

tetap, karyawan kontrak merupakan karyawan yang tiap tahunnya, selama tiga 

tahun akan diperpanjang kontraknya untuk tetap bekerja di Bank Panin. 

Sedangkan karyawan tetap adalah karyawan kontrak yang dipekerjakan secara 

tetap setelah tiga tahun mengalami perpanjangan kontrak kerja. 

Divisi yang termasuk dalam populasi penelitian ini adalah Kepala Cabang 

Pembantu atau Sub Branch Manager (SBM), Supervisor, Relations Manager, 

Personal Bankers, Customer Service, Account Officer, dan Teller. Sedangkan 

yang tidak termasuk dalam populasi ini adalah karyawan yang didapatkan 

melalui jasa outsourcing yaitu Office Boy, Satpam, dan Supir. Adapun jumlah 

total populasi dari kesembilan cabang adalah 96 orang. Berikut merupakan 

rincian jumlah karyawan di masing-masing KCP: 

Tabel 3.1 Jumlah Karyawan di Tiap KCP Bank Panin 

Kota Semarang 

No. Kantor Cabang 

Pembantu 

Jumlah 

Karyawan 

Jumlah 

Karyawan 

Laki-Laki 

Jumlah 

Karyawan 

Perempuan 

1. Ahmad Yani 12 3 9 

2. Gatot Subroto 10 2 8 

3. Gang Besen 10 1 9 

4. Kaligawe 10 2 8 

5. Majapahit 10 2 8 

6. Suari 12 3 9 

7. Sultan Agung 10 1 9 

8. Dargo 10 1 9 

9. Tanah Mas 12 2 10 

Total 96 17 79 
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Perbedaan jumlah karyawan pada setiap KCP ini disebabkan perbedaan 

jumlah orang untuk beberapa divisi. Misalnya untuk bagian Marketing dan 

Teller, terdapat KCP yang memiliki jumlah total 3 orang di tiap divisi tersebut, 

lebih banyak dari kantor lainnya yang hanya berjumlah 2 orang.  

Pada tabel tersebut juga telah penulis jabarkan karyawan berjenis kelamin 

laki-laki dan perempuan. Perbedaan jumlah yang cukup besar antara laki-laki dan 

perempuan ini akan berpengaruh terhadap sampel yang penulis ambil. Sebanyak 

10 orang laki-laki atau 59% dari total jumlah karyawan laki-laki di kesembilan 

KCP Bank Panin penulis ambil sebagai sampel penelitian. Sedangkan sebanyak 

35 orang perempuan atau 44% dari total jumlah karyawan perempuan di 

kesembilan KCP Bank Panin merupakan sampel dari penelitian ini.  

3.1.2. Sampel dan Teknik Sampling 

Pengertian dari sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut.38 Teknik pengambilan sampel yang akan penulis 

gunakan adalah dengan Simple Random Sampling, di mana pengambilan anggota 

sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada 

dalam populasi.39 Penulis menggunakan teknik ini karena populasi dianggap 

homogen.  

Total populasi karyawan Bank Panin di Kota Semarang yang berjumlah 

96 orang, dianggap homogen karena berjenjang pendidikan minimal lulusan S1. 

                                                           
38 Ibid. Hal. 118 
39 Ibid. Hal. 120 
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Hal ini penulis ketahui dari salah satu persyaratan bagi pelamar kerja di Bank 

Panin yaitu lulusan S1. Oleh sebab itu, sampel yang akan penulis ambil dalam 

penelitian ini berjumlah 45 orang, diambil 5 orang dari masing-masing cabang 

yang berjumlah 9 Kantor Cabang Pembantu. 

Penulis juga menemukan suatu kesamaan terhadap hal yang dapat 

berpengaruh terhadap kedua variabel dalam penelitian ini. Kesamaan tersebut 

terletak pada pemimpin di kesembilan kantor, yang semuanya telah bekerja di 

Bank Panin di atas sepuluh tahun. Pemimpin bertindak dengan cara-cara yang 

memperlancar produktivitas, moral tinggi, respons yang energik, kecakapan kerja 

yang berkualitas, komitmen, efisiensi, sedikit kelemahan, kepuasan, kehadiran, 

dan kesinambungan dalam organisasi.40 Keberadaan seorang pemimpin di 

tengah-tengah sebuah organisasi merupakan hal yang sangat penting, karena 

pemimpin menentukan arah organisasi berjalan. Untuk mengarahkan organisasi 

tersebut, dibutuhkan pengalaman yang mumpuni dan pengalaman ini terletak 

pada para Sub Branch Manager (SBM) yang telah bekerja lebih dari sepuluh 

tahun.  

 

3.2. Metode Pengumpulan Data 

3.2.1. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder. Data primer yang digunakan yaitu kuesioner dan wawancara. 

                                                           
40 Pace dan Faules. 2010. Komunikasi Organisasi. Bandung: PT Rosdakarya. Hal. 276 
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Kuesioner tersebut akan berisi 32 pertanyaan tertutup yang terdiri dari 14 

pernyataan terkait variabel iklim komunikasi organisasi dan 18 pernyataan terkait 

variabel Kinerja Karyawan. Kuesioner ini menggunakan pilihan jawaban dengan 

skala Likert 1 sampai 4, dengan nilai 1=Sangat Tidak Setuju, 2=Tidak Setuju, 

3=Setuju, dan 4=Sangat Setuju. 

Wawancara penulis lakukan dengan 10 orang dari KCP yang berbeda. 

Kesembilan narasumber tersebut adalah Sub Branch Manager dari KCP Ahmad 

Yani, Dargo, Tanah Mas, Gang Besen, Teller dari KCP Ahmad Yani dan Sultan 

Agung, Account Officer dari KCP Majapahit, Gang Besen, dan Kaligawe, dan 

seorang satpam dari KCP Ahmad Yani yang penulis wawancara secara informal. 

Sedangkan data sekunder yang penulis gunakan yaitu studi pustaka dari beberapa 

sumber buku terkait seperti buku Komunikasi Organisasi, Manajemen Sumber 

Daya Manusia, Manajemen Perbankan, dan literatur lainnya. 

3.2.2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting diketahui 

oleh seorang peneliti karena mempengaruhi kualitas data yang kita dapatkan. 

Seperti yang diungkapkan oleh Sugiyono bahwa dua hal utama yang 

mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian 

dan kualitas pengumpulan data.41 Berdasarkan setting-nya, data akan penulis 

kumpulkan di 9 kantor Bank Panin yang ada di kota Semarang. Berdasarkan 

sumber datanya, penulis mengumpulkan data menggunakan sumber primer dan 

                                                           
41 Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Hal. 137. 
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sekunder. Sedangkan berdasarkan cara atau teknik pengumpulan data, penulis 

melakukan pengumpulan data dengan kuesioner dan wawancara. 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya.42 Kuesioner yang penulis bagikan berisi pernyataan tertutup 

yang menyediakan beberapa opsi jawaban menggunakan Skala Likert dari 1 

sampai 4. Penulis tidak menyertakan pilihan jawaban “Netral” karena ingin 

mendapatkan jawaban dari responden yang secara jelas cenderung ke Setuju atau 

Tidak Setuju. 

Tabel 3.2 Skala Pengukuran 

Jawaban Skor 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Tidak Setuju (TS) 2 

Setuju (S) 3 

Sangat Setuju (SS) 4 

 

Setelah melakukan pembagian kuesioner kepada responden, penulis 

melakukan wawancara tidak terstruktur kepada beberapa narasumber sebagai 

bahan pendukung dari pengujian hipotesis. Wawancara penulis lakukan secara 

tatap muka dan menggunakan telepon genggam untuk beberapa narasumber. Hal 

tersebut penulis lakukan karena beberapa narasumber memiliki jadwal yang 

cukup padat dan tidak bisa penulis temui secara tatap muka. Wawancara secara 

                                                           
42 Ibid. Hal. 142. 
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informal juga penulis lakukan kepada seorang satpam tanpa pertanyaan yang 

disiapkan sebelumnya karena satpam tersebut tidak termasuk dalam sampel 

penelitian ini. Penulis mengambil beberapa kutipan yang penting dari 

narasumber untuk dijadikan pendukung penelitian ini.  

 

3.3. Hipotesis 

H0 = Tidak ada hubungan antara iklim komunikasi organisasi dengan kinerja 

karyawan di Kantor Cabang Pembantu Bank Panin Kota Semarang. 

H1 = Ada hubungan antara iklim komunikasi organisasi dengan kinerja karyawan 

di Kantor Cabang Pembantu Bank Panin Kota Semarang. 

 

3.4. Validitas dan Reliabilitas  

3.4.1. Uji Validitas 

Dalam sebuah penelitian, instrumen yang digunakan untuk mengukur 

data harus valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang seharusnya diukur.43 Penulis menggunakan program SPSS 

untuk melakukan uji validitas, yang penulis gunakan adalah korelasi Bivariate 

Pearson. Penghitungan apakah instrumen atau kuesioner tersebut valid atau tidak 

didapat dari perbandingan r hitung dengan r tabel menggunakan aplikasi IBM 

SPSS Statistics. Pengujian menggunakan taraf signifikansi (α) = 5%. Dasar 

pengambilan keputusan pengujian sebagai berikut: 

                                                           
43 Ibid. Hal. 121. 
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- Jika r hitung > r tabel (0.294) maka dinyatakan valid 

- Jika r hitung < r tabel (0.294) maka dinyatakan tidak valid 

3.4.2. Uji Reliabilitas 

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa 

kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama.44 

Dalam melakukan pengujian reliabilitas instrumen ini, penulis menggunakan 

aplikasi IBM SPSS Statistics. Penulis menggunakan rumus Cronbach Alpha 

karena instrumen penelitian ini berbentuk angket dan skala bertingkat. Pengujian 

dilakukan menggunakan Cronbach Alpha (α) di mana suatu variabel dinyatakan 

reliabel ketika α > 0.600.  

 

3.5.Teknik Analisis Data 

Penelitian kuantitatif sering diidentikkan dengan data-data berupa angka 

yang harus diolah oleh peneliti. Data tersebut bukan sekedar angka yang 

diproses menggunakan aplikasi lalu hasilnya disalin oleh peneliti. Peneliti harus 

memiliki kemampuan untuk menelaah data dan menggali hasil olah data tersebut 

menjadi hasil penelitian yang kaya dan mampu menjawab permasalahan yang 

diungkapkan di awal penelitian. 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan 

setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain 

terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah: 

mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis 

responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh 

                                                           
44 Ibid. Hal. 121. 
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responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, 

melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan 

melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah 

diajukan.45 

 

Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis deskriptif yang 

digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

digeneralisasi. Dengan melakukan analisis deskriptif, penulis berharap pembaca 

dapat lebih mengerti data statistika yang penulis sajikan dalam penelitian ini. 

Untuk melihat kecenderungan jawaban responden terhadap pernyataan 

yang ada di dalam kuesioner, maka penulis memberi pengelompokkan terhadap 

rata-rata jawaban responden. Hal ini dapat memudahkan penulis dan pembaca 

dalam menelaah jawaban responden. Adapun rumus yang penulis gunakan untuk 

pembagian kelas jawaban ini adalah: 

Nilai Tertinggi − Nilai Terendah

Banyak Kelas
=

4 − 1

2
= 1.5 

Melalui rumus di atas, dihasilkan pembagian kelas untuk jawaban 

responden sebagai berikut: 

 

Tabel 3.3 Pembagian Kelas Analisis 

Deskriptif Mean 

Batasan Kategori 

1.00 - ≤ 2.5 Rendah 

2.5 < - ≤ 4.00 Tinggi 

                                                           
45 Ibid. Hal. 147. 
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Teknik analisis data yang digunakan, diarahkan untuk menjawab rumusan 

masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal. Karena 

datanya kuantitatif, maka digunakan metode statistik yang tersedia.46 Pada 

penelitian ini, alat analisis yang digunakan adalah Analisis Korelasi Bivariat, 

karena digunakan untuk menguji hipotesis hubungan antara dua variabel (Iklim 

Komunikasi Organisasi dan Kinerja Karyawan). Guna melengkapi hasil analisis 

terhadap data statistika, penulis juga melakukan wawancara terhadap beberapa 

narasumber. 

Wawancara yang penulis lakukan merupakan usaha untuk memperkaya 

hasil penelitian ini. Melalui wawancara, penulis mendapatkan hasil penelitian 

yang lebih relevan karena menyesuaikan data statistika dengan gambaran 

keadaan yang dialami oleh narasumber di lapangan. 

 

  

                                                           
46 Ibid. Hal. 243.  


