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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

 

3.1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah studi empiris yaitu penelitian yang dilakukan 

dengan menganalisis data yang telah dikumpulkan sendiri atau data yang sudah 

tersedia untuk mengetahui pengaruh antara variabel Pola Kerja dengan 

Produktivitas di masa Pandemi Covid-19. Dengan penelitian ini dapat dibangun 

suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramal, memprediksi dan 

mengontrol suatu gejala. Penelitian ini bersifat kuantitatif karena menggunakan 

data yang memerlukan perhitungan. 

3.2. Objek Penelitian 

 Berdasarkan judul yang peneliti angkat, yaitu “Analisis Pengaruh 

Perubahan Pola Kerja Untuk Meningkatkan Produktivitas Karyawan Di masa 

Pandemi Covid-19” maka penelitian ini akan dilakukan kota Malang. Karyawan 

STIE Malangkucecwara yang terkena dampak Covid-19 merupakan objek dari 

penelitian ini dan waktu penelitian selama satu minggu.  

3.3. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Margono (2004), Populasi adalah keseluruhan data yang menjadi 

pusat perhatian seorang peneliti dalam ruang lingkup dan waktu yang telah 

ditentukan. Populasi berkaitan dengan data-data, jika seorang manusia 

memberikan suatu data, maka ukuran atau banyaknya populasi akan sama 

banyaknya manusia. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan dari 

hasil sebaran kuesioner adalah karyawan STIE Malangkucecwara Angkatan 

2016. 

2. Sampel 

  Menurut Sugiyono (2008: 118), Sampel adalah suatu bagian dari 

keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh sebuah Populasi. Jika 
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Populasi tersebut besar, sehingga para peneliti tentunya tidak 

memungkinkan untuk mempelajari keseluruhan yang terdapat pada populasi 

tersebut oleh karena beberapa kendala yang akan di hadapkan nantinya 

seperti: keterbatasan dana, tenaga dan waktu. Maka dalam hal ini perlunya 

menggunakan sampel yang di ambil dari populasi itu. Oleh karena itu 

sampel yang di dapatkan dari Populasi memang harus benar-benar 

representatif (mewakili).  

  Jumlah karyawan STIE Malangkucecwara adalah 35 orang. Karena 

jumlah karyawan kurang dari 100 maka teknik pengambilan sampelnya 

adalah sampel jenuh, yaitu seluruh populasi menjadi sampel. Dengan 

demikian jumlah sampel dari penelitian ini adalah 35 karyawan STIE 

Malangkucecwara. 

3.4. Jenis dan Sumber Data 

 Data yang digunakan merupakan data primer. Data primer adalah data yang 

dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari responden berupa 

kuesioner yang disebarkan. Kuesioner berisi daftar pertanyaan yang terstruktur dan 

materinya berhubungan dengan “Analisis Pengaruh Perubahan Pola Kerja Untuk 

Meningkatkan Produktivitas Karyawan di Masa Pandemi Covid-19”. 

3.5. Variabel, Operasionalisasi, dan Pengukuran 

 Variabel penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel 

independen/bebas dan variabel dependen/terikat. Variabel merupakan suatu atribut 

atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. 

(Sugiyono, 2010). Variabel penelitian dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. Variabel Independen/Bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau 

yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. 

Variabel independen penelitian ini adalah Pola Kerja. 

2. Variabel Dependen/Terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat karena adanya variabel independen. Dalam penelitian ini 

yang dijadikan sebagai variabel dependen adalah Produktivitas. 
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 Variabel penelitian dalam penelitian ini terdiri dari: 

1. Pola Kerja 

Pola kerja adalah sistem kerja dimana dalam proses penyusunan kerja yang 

dilakukan pimpinan agar mencapai hasil kerja yang diinginkan, dengan 

menentukan tugas, kewenangan, spesifikasi tugas, relevansi tugas, dan 

revisi kerja. Indikator dalam penelitian ini antara lain Proses Manusiawi 

(Kemampuan), Proses Analitika (Logika). 

2. Produktivitas 

Produktivitas adalah melakukan sebuah kegiatan positif dalam waktu 

sesingkat mungkin serta penggunaan sember daya yang cukup tanpa 

mengurangi kualitas yang telah ditentukan. Untuk mengukur suatu 

produktivitas dapat digunakan dua jenis ukuran jam kerja manusia yakni 

jam – jam kerja yang harus dibayar dan jam–jam kerja yang harus 

dipergunakan untuk bekerja. Indikator dalam penelitian ini antara lain 

Knowledge, Skill, Attitude. 

3.6. Metode Pengumpulan Data 

 Dalam usaha memperoleh data yang dibutuhkan, metode yang digunakan 

adalah: 

3.6.1. Metode Observasi 

 Merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan 

pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan 

yang dilakukan (Riduwan, 2004).  

3.6.2. Metode Wawancara 

 Wawancara ialah suatu kegiatan tanya jawab yang dilaksanakan oleh 

pewawancara menjadi penanya serta narasumber menjadi orang yang ditanya. 

Kegiatan ini bisa dilakukan guna mencari informasi, lalu meminta keterangan, 

maupun menanyai pendapat mengenai suatu permasalahan pada seseorang. 
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3.6.3. Metode Kuisioner 

 Menurut Anas salahudin dalam bukunya Bimbingan dan Konseling 

(2010:77), kuesioner atau sering pula disebut angket merupakan suatu daftar yang 

berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau dikerjakan oleh orang yang 

menjadi sasaran questionnaire tersebut.  

3.6.4. Metode Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah sekumpulan berkas yakni mencari data mengenai hal-

hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen,  agenda 

dan sebagainya. 

3.4.5. Metode Studi Perpustakaan 

 Metode yang dilakukan dengan membaca buku-buku dan majalah yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti, skripsi maupun thesis sebagai acuan 

penelitian terdahulu, dan dengan cara browsing di internet untuk mencari artikel-

artikel serta jurnal-jurnal atau data-data yang dapat membantu hasil dari penelitian. 

3.7. Prosedur Analisis 

 Untuk membuktikan hipotesis yang telah dikemukakan, maka dalam 

penelitian ini digunakan 2 macam metode analisis deskriptif, yaitu: 

1. Analisis kualitatif 

Metode analisis yang digunakan dengan cara menjelaskan beberapa 

argumentasi yang berkaitan langsung dengan permasalahan. Dalam hal ini, 

peneliti menggunakan beberapa teori atau konsep mengenai Analisis 

Pengaruh Perubahan Pola Kerja Untuk Meningkatkan Produktivitas 

Karyawan di masa Pandemi Covid-19. 

2. Analisis kuantitatif 

Analisis kuantitatif dalam penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan 

data dan menyatakan variabel-variabel yang menggambarkan persepsi para 

karyawan terhadap Analisis Pengaruh Perubahan Pola Kerja Untuk 

Meningkatkan Produktivitas Karyawan di masa Pandemi Covid-19 dalam 

kategori-kategori yang ada pada akhirnya menjadi total skor dari pengisian 

kuesioner oleh responden.  



23 

 

3.8. Uji Validitas 

 Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang 

diukur memang benar-benar variabel yang hendak diteliti oleh peneliti (Cooper dan 

Schindler, dalam Zulganef, 2006). 

 Pada penelitian ini, digunakan validitas Pearson berdasarkan rumus 

korelasi product moment. Adapun kriteria pengujiannya adalah apabila r hitung < r 

tabel maka tidak terdapat data yang valid sedangkan apabila r hitung ≥ r tabel  terdapat 

data yang valid. Nilai r hitung dapat diperoleh berdasarkan rumus sebagai berikut: 

1. 

                         r = 
2222 Y)( - Y .n  . X)( -  X .n 

Y)( . X)( - XY .n 





 Dimana:

 r = Koefisien Korelasi 

n = Jumlah sampel 

X = Skor tiap butir 

Y = Skor Total 

3.9. Uji Reabilitas 

 Sugiharto dan Situnjak (2006) menyatakan bahwa reliabilitas menunjuk 

pada suatu pengertian bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk 

memperoleh informasi yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan 

data dan mampu mengungkap informasi yang sebenarnya dilapangan. 

 Dalam penelitian ini, reliabilitas diukur dengan metode konsistensi internal 

dengan teknik Reliabilitas Alpha, (Arikunto 2006:192). Dengan rumus sebagai 

berikut: 
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Adapun kriteria pengujiannya adalah apabila nilai reliabilitasinstrumen 

diatas 0,6 atau 60%, berarti terdapat data yang reliabel pada tingkat kepercayaan 

95%. Sebaliknya jika nilai reliabilitas kurang  dari 0,6 atau 60% berarti tidak 

terdapat data yang reliabel pada tingkat kepercayaan 95%. 

3.10. Uji Asumsi Klasik 

 Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada 

analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square (OLS). Jadi 

analisis regresi yang tidak berdasarkan OLS tidak memerlukan persyaratan asumsi 

klasik, misalnya regresi logistik atau regresi ordinal. Demikian juga tidak semua uji 

asumsi klasik harus dilakukan pada analisis regresi linear, misalnya uji 

multikolinearitas tidak dilakukan pada analisis regresi linear sederhana dan uji 

autokorelasi tidak perlu diterapkan pada data cross sectional. 

3.10.1. Uji Multikolinieritas 

 Uji multikolinearitas adalah uji yang dilakukan untuk memastikan apakah 

di dalam sebuah model regresi ada interkorelasi atau kolinearitas antar variabel 

bebas. Interkorelasi adalah hubungan yang linear atau hubungan yang kuat antara 

satu variabel bebas atau variabel prediktor dengan variabel prediktor lainnya di 

dalam sebuah model regresi. Interkorelasi itu dapat dilihat dengan nilai koefisien 

korelasi antara variabel bebas, nilai VIF dan Tolerance, nilai Eigenvalue dan 

Condition Index, serta nilai standar error koefisien beta atau koefisien regresi 

parsial. 

3.10.2. Uji Heteroskedastisitas 

 Uji Heteroskedastisitas adalah uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan 

varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Uji ini 

merupakan salah satu dari uji asumsi klasik yang harus dilakukan pada regresi 

linear. Apabila asumsi heteroskedastisitas tidak terpenuhi, maka model regresi 

dinyatakan tidak valid sebagai alat peramalan. 

http://www.konsultanstatistik.com/2009/03/regresi-linear.html
http://www.konsultanstatistik.com/2009/03/regresi-logistik.html
http://www.konsultanstatistik.com/2009/03/pengantar-regresi-ordinal.html
https://www.statistikian.com/2012/10/variabel-penelitian.html
https://www.statistikian.com/2012/08/analisis-regresi-korelasi.html
https://www.statistikian.com/2017/01/uji-asumsi-klasik-regresi-linear-spss.html
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3.10.3. Uji Normalitas 

 Uji Normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan 

untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah 

sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. 

3.11. Teknik Analisa Data 

3.11.1. Regresi Linier Berganda   

 Untuk mencari pengaruh antara pola kerja dan produktivitas kerja karyawan 

STIE Malangkucecwara digunakan model analisa regresi linier berganda dengan 

rumus sebagai berikut: 

Y   = a +  b1.x+E 

Dimana : 

Y = Produktivitas 

a  =  konstanta 

b
1,.. b4,= koefisien regresi variabel bebas  

X  = Pola Kerja 

E  = Standart error 

3.11.2. Uji F 

 Uji F dikenal dengan Uji serentak atau uji Model/Uji Anova, yaitu uji untuk 

melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama 

terhadap variabel terikatnya. Atau untuk menguji apakah model regresi yang kita 

buat baik/signifikan atau tidak baik/non signifikan.  

3.11.3. Uji t 

 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 mambandingkan t hitung dengan t 

tabel atau dengan melihat kolom signifikansi pada masing-masing t hitung, proses 

uji t identik dengan Uji F (lihat perhitungan SPSS pada Coefficient Regression Full 

Model/Enter). 

https://www.statistikian.com/2012/11/one-way-anova-dalam-spss.html
https://www.statistikian.com/2012/10/variabel-penelitian.html
https://www.statistikian.com/2012/08/membuat-r-tabel-dalam-excel.html
https://www.statistikian.com/2012/08/membuat-r-tabel-dalam-excel.html
https://www.statistikian.com/spss/amp
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 Dalam pengukuran aspek Analisis Pengaruh Perubahan Pola Kerja Untuk 

Meningkatkan Produktivitas Karyawan Dimasa Pandemi Covid-19 digunakan 

Skala Tingkat (Likert) dengan keterangan sebagai berikut: 

1. Skor 5 untuk jawaban Sangat Setuju (SS) 

2. Skor 4 untuk jawaban Setuju (S) 

3. Skor 3 untuk jawaban Netral (N) 

4. Skor 2 untuk jawaban Tidak Setuju (TS) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


