
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.Populasi dan Sampel 

3.1.1. Populasi 

Pada metodologi penelitian, populasi berarti sekelompok objek yang 

menjadi sasaran penelitian seperti yang dinyatakan oleh Sisworo dalam 

Mardalis (2009:54) yaitu populasi adalah sejumlah kasus yang memenuhi 

seperangkat kriteria yang ditentukan peneliti. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh karyawan SEGO SENGGOL Surabaya yang berjumlah 30 

orang. 

3.1.2. Sampel 

 Menurut Mardalis (2009:55) sampel adalah contoh, yaitu sebagian dari 

seluruh individu yang menjadi objek penelitian. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan metode sampling jenuh, yaitu teknik pengambilan sampel yang 

menggunakan semua jumlah populasi sebagai sampel. Jadi, sampel pada 

penelitian ini 30 orang. 

3.2.Pengumpulan Data 

 Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Metode 

pengumpulan data yang dipakai pada penelitian ini adalah angket (kuesioner). 

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyebarkan 

daftar5pertanyaan tertentu yang sesuai dengan topik penelitian kepada responden 



dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang berguna bagi penelitian. Dalam 

kuesioner yang disebarkan, responden akan diminta untuk memberikan tanda 

silang (X) pada alternatif jawaban sesuai dengan skala yang telah ditetapkan oleh 

peneliti untuk masing-masing pertanyaan. 

3.3.Validitas dan Realibilitas 

3.3.1. Validitas 

Validitas adalah sejauh mana skala pengukuran dapat bekerja sama 

dengan yang dikehendaki dan mengukur apa yang seharusnya diukur 

(Kuncoro,2009:172). Uji validitas yang dipakai dalam penelitian ini adalah uji 

korelasi Pearson Product Moment. 

Uji validitas ini dengan menggunakan korelasi antar masing-masing 

atribut variabel dengan nilai total-nya. Dengan mencari nilai korelasi pearson 

antara varibel dengan total-nya. Jika nilai signifikansi dari korelasi pearson 

lebih kecil dari 0,05 maka atribut variabel independent tersebut dinyatakan 

valid (Kuncoro, 2011:84).  

3.3.2. Reliabilitas                                    

 Reliabilitas sering diartikan sebagai kepercayaan, keterandalan, 

keajegan, kestabilan, konsekuensi, dan sebagainya, namun arti pokok dari 

reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya 

(Azwar, 2011) 

Pendekatan dalam pengujian reliabilitas dilakukan dengan berbagai 

cara, salah satunya adalah dengan pendekatan konsistensi internal. Uji 



Reliabilitas adalah menguji konsistensi antar item atau antar bagian dalam 

suatu alat ukur (Azwar, 2011). Rumus atau formula yang dapat digunakan 

dalam pendekatan tersebut adalah rumus Alfa Cronbach. Jika nilai Alfa 

Cronbach > 0.6 maka variabel atau alat ukur tersebut dikatakan reliabel. 

3.4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Dalam mempermudah meneliti variabel, maka variabel harus 

dioperasionalkan sehingga variabel dapat diukur. Dalam penelitian ini, operasional 

variabel yang diamati adalah: 

3.4.1. Promosi Jabatan  (X) 

Promosi yang didasari oleh prestasi kerja merupakan dasar penilaian 

atas hasil karya yang sangat baik dalam promosi atau jabatan sekarang 

(Handoko : 2010) Indikator : (1) Penilaian prestasi kerja merupakan dasar 

mendapatkan promosi. Program promosi hendaknya memberikan informasi 

yang jelas apa yang dijadikan sebagai pertimbangan untuk mempromosikan 

seorang karyawan di dalam perusahaan tersebut sehingga karyawan dapat 

mengetahui dan memperjuangkan hak – haknya. (2) Perusahaan sudah 

memberikan informasi yang jelas dalam hal promosi. 

3.4.2. Profesionalisme Kerja Karyawan ( Y ) 

Profesionalisme atau komitmen profesional pada dasarnya merupakan 

persepsi yang berintikan loyalitas, tekad dan harapan seseorang dengan 

dituntun oleh sistem nilai atau norma yang akan mengarahkan orang tersebut 

untuk bertindak atau bekerja sesuai prosedur – prosedur tertentu dalam upaya 



menjalankan tugasnya dengan tingkat keberhasilan yang tinggi (Larkin : 

dalam Trisnaningsih : 2011).  

Adapun indikator untuk mengukur profesionalisme kerja, antara lain: 

1) Hubungan dengan sesama profesi (community affiliation). 

2) Kebutuhan untuk mandiri (autonomy demand), yaitu suatu pandangan 

menyatakan seseorang yang professional harus mampu membuat 

keputusan sendiri tanpa adanya tekanan dari pihak lain (pemerintah, klien 

atau yang bukan anggota profesi) 

3) Keyakinan terhadap peraturan sendiri atau profesi (belief self regulation), 

maksudnya bahwa yang paling berwenang dalam penilaian pekerjaan 

profesional adalah rekan sesama profesi, bukan “orang luar” yang tidak 

mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka. 

4) Dedikasi pada profesi (dedication). Elemen ini merupakan pencerminan 

dari dedikasi professional dengan menggunakan pengetahuan dan 

kecakapan yang dimiliki untuk tetap teguh dalam melaksanakan 

pekerjaannya meskipun imbalan ekstrinsik yang diterima dikurangi. 

5) Kewajiban sosial (social obligation). Elemen ini menunjukkan pandangan 

tentang pentingnya profesi serta manfaat yang didapatkan baik oleh 

masyarakat maupun profesional karena ada pekerjaan tersebut. 

Pengukuran untuk tiap-tiap indikator dilakukan dalam 5 opsi pilihan 

dalam skala likert, yakni dengan menggunakan nilai interval 1-5. Skala likert 

adalah skala yang meminta responden menunjukkan tingkat persetujuan atau 



ketidaksetujuannya terhadap serangkaian pernyataan tentang suatu objek 

(Istijanto, 2009:90). Batasan kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Skala 1 untuk nilai sangat tidak setuju 

Skala 2 untuk nilai tidak setuju 

Skala 3 untuk nilai cukup setuju 

Skala 4 untuk nilai setuju 

Skala 5 untuk nilai sangat setuju 

Mean adalah ukuran rata-rata untuk variabel dengan skala interval 

rasio/interval yang diperoleh dengan cara jumlah nilai dari setiap item dibagi 

dengan jumlah item-nya.  

Rentang Skala =        

Skala untuk setiap kriteria pada mean adalah sebagai berikut : 

1,00-1,80 = sangat tidak setuju 

1,81-2,60 = tidak setuju 

2,61-3,40 = cukup setuju 

3,41-4,20 = setuju 

4,21-5,00 = sangat setuju 



3.5.Analisis Data 

3.5.1. Analisis Regresi 

Model analisis dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik 

analisis regresi linier sederhana karena berhubung variabel independent adalah 

satu. Adapun persamaan fungsi regresi sebagai berikut : 

Y = α + β X + ε 

Dimana :  

Y : Variabel profesionalisme kerja karyawan 

X : Variabel promosi jabatan 

α : Bilangan konstanta 

β : Koefisien regresi variabel promosi jabatan 

ε : Error atau residual 

Berdasarkan model regresi tersebut maka akan diduga besarnya 

pengaruh variabel promosi jabatan (X) terhadap variabel profesionalisme 

kerja karyawan (Y). Selanjutnya dilakukan pengujian signifikansi parameter 

regresi dengan menggunakan uji t. 

3.5.2. Pengujian Parameter Regresi Uji t 

Uji t bertujuan untuk mengetahui kekuatan atau signifikan pengaruh 

variabel bebas secara individu terhadap variabel terikat. Hipotesis yang 

diajukan sebagai berikut : 

H0 : β = 0 artinya Variabel promosi jabatan tidak memberikan 

pengaruh signiifikan terhadap profesionalisme kerja karyawan. 



H1 : β ≠ 0 artinya Variabel promosi jabatan memberikan pengaruh 

yang signiifikan terhadap profesionalisme kerja karyawan. 

Kriteria pengambilan keputusan adalah jika Sig < α maka tolak H0. 

Jadi, variabel promosi jabatan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

profesionalisme kerja karyawan.  

3.5.3. Uji Asumsi Klasik 

3.5.3.1. Uji Autokorelasi 

 Menurut Lind dll (2011 : 254) uji autokorelasi dilakukan untuk 

mengetahui adanya korelasi antara variabel gangguan. Dalam 

penelitian ini uji autokorelasi yang dipakai adalah uji Durbin 

Watson. Pengambilan keputusan dengan uji Durbin Watson 

didasarkan pada tabel berikut ini. 

Nilai Durbin – Watson Keterangan 

< 1,10 Ada autokorelasi 

1,10 - 1,54 Tidak ada kesimpulan 

1,55 - 2,46 Tidak ada autokorelasi 

2,47 – 2,90 Tidak ada kesimpulan 

>2,91 Ada autokorelasi 

Hipotesis Uji Autokorelasi  

H0 : Tidak terdapat autokorelasi 

H1 : Terdapat autokorelasi  

3.5.3.2. Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji kesamaan 

varians pada residual. Asumsi klasik yang harus dipenuhi adalah tidak 



terjadi heterokedastisitas atau dengan kata lain varians pada residual 

sama. Untuk melakukan uji heterokedastisitas digunakan uji Glesjer 

yaitu meregresikan antara variabel bebas dengan variabel terikat yaitu 

absolute residual. Berikut ini hipotesis untuk uji heterokedastisitas: 

H0 : varians residual bersifat homogen (Homokedastisitas) 

H1 : varians residual bersifat tidak homogen 

(Heterokedastisitas) 

Jika nilai signifikansi pada SPSS yaitu Sig > α maka H0 

diterima, artinya varians pada residual homongen sehingga tidak 

terjadi heterokedastisitas pada residual (Sunyoto, 2009: 82). 

3.5.3.3.Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui residual 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov. Hipotesis untuk uji normalitas sebagai berikut: 

H0 : Residual berdistribusi normal  

H1 : Residual tidak berdistribusi normal 

Menurut Santoso (2007: 154) jika nilai signifikansi dari SPSS 

yaitu Sig < α maka tolak H0 artinya residual tidak berdistribusi normal. 

Sebaliknya jika Sig > α maka terima H0 artinya residual berdistribusi 

normal. 

 

 



3.5.3.4. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas adalah salah satu asumsi klasik dalam 

regresi yang mensyaratkan kondisi tidak boleh adanya korelasi antar 

variabel bebas. Uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai 

VIF (Variance Inflation Factor). Jika VIF < 10 maka tidak terjadi 

multikolinieritas (Wijaya, 2009: 119). Pada penelitian ini tidak 

dilakukan uji multikolinieritas karena variabel bebas yang digunakan 

hanya satu variabel yaitu variabel promosi. 

3.5.4. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Menurut Kuncoro (2009: 240) koefisien determinasi digunakan untuk 

mengevaluasi model regresi yang terbentuk sudah baik atau belum. Koefisien 

determinasi memberikan hasil persentase besarnya variabilitas dari variabel 

terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas yang dimasukkan dalam 

model regresi. Jadi semakin besar nilai koefisien determinasi maka model 

regresi yang terbentuk semakin baik. 

 


