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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Tempat atau lokasi penelitian ini adalah di Factory CV. Subur 

Makmur,  Jalan Raya Pakis No.332 Kec. Pakis Kab. Malang.  

 

B. Jenis Penelitian 

Untuk menyusun penelitian ini, peneliti menggunakan jenis 

penelitian explanotory dengan menggunakan metode kuantitatif. 

 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-

cirinya akan diduga. Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai di 

bagian produksi CV. Subur Makmur yang berjumlah 50 pegawai. 

2. Sampel 

Menurut Arikunto (2013), bahwa apabila populasi penelitian 

kurang dari 100, lebih baik diambil semua, tetapi apabila populasi lebih 

dari 100 maka dapat diambil 10% - 15% atau 20% - 25% atau lebih, dan  

peneliti mengambil sampel 50 orang bagian produksi untuk di jadikan 

sampel penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan ialah total 

sampling karena sampel yang diambil berdasarkan jumlah populasi secara 

keseluruhan.
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D. Definisi Operasional Variabel 

Di dalam penelitian disamping mengidentifikasi variabel-variabel 

yang akan dikumpulkan, perlu diberikan definisi operasional setiap variabel 

yang sudah diidentifikasi. 

1. Kinerja karyawan (Y) 

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Indikator kinerja yaitu: 

a. Kualitas 

Kualitas kerja adalah seberapa bagus atau baik seorang karyawan 

mengerjakan atau melakukan apa yang seharusnya dikerjakan. 

b. Kuantitas 

Kuantitas kerja adalah jumlah yang dihasilkan karyawan dalam 

melakukan pekerjaan.  

c. Ketepatan waktu 

Ketepatan waktu adalah sesuai tidaknya dengan waktu yang 

direncanakan . 

2. Kompetensi (X1) 

Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau 

melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan 

dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh 

pekerjaan tersebut. Indikator kompetensi: 
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a. Pengetahuan 

Pengetahuan (knowledge) adalah informasi yang dimiliki seseorang 

karyawan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai 

dengan bidang yang digelutinya (tertentu). 

b. Keterampilan 

Keterampilan (skill) berarti kemampuan untuk mengoperasikan suatu 

pekerjaan secara mudah dan cermat yang membutuhkan kemampuan 

dasar (basic ability). 

c. Sikap 

Sikap (attitude) adalah pola tingkah laku seorang karyawan/pegawai 

di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan 

peraturan perusahaan. 

3. Lingkungan kerja (X2) 

Lingkungan kerja ialah keseluruhan alat perkakas dan bahan yang 

dihadapi, lingkungan sekitarnya di mana seseorang bekerja, 

metode  kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik sebagai perseorangan 

maupun sebagai kelompok. Indikator lingkungan kerja : 

a. Hubungan dengan rekan kerja. 

Hubungan dengan rekan kerja yaitu interaksi antara rekan kerja  

yang dapat menciptakan hubungan yang harmonis tanpa ada saling 

intrik diantara sesama rekan sekerja. Salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi karyawan tetap tinggal dalam satu organisasi adalah 

adanya hubungan yang harmonis diantara rekan kerja. 
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b. Hubungan antara atasan dengan bawahan. 

Hubungan antara atasan dengan bawahan yaitu interaksi antara 

atasan dan bawahannya yang dapat menciptakan lingkungan yang 

dapat memotivasi dan menahan karyawan agar tetap dalam 

organisasi itu. 

c. Tersedianya fasilitas kerja.  

Tersedianya fasilitas kerja yang dimaksud adalah  tersedianya sarana 

dan prasarana dalam mendukung kelancaran kerja. Tersedianya 

fasilitas kerja yang lengkap, akan menunjang kinerja karyawan 

Dari definisi operasional dibuat tabel 3.1 sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

E. Sumber Data 

Variabel Definisi Indikator 

Kinerja 

karyawan 

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas 

dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. 

1. Kualitas  

2. Kuantitas  

3. Ketepatan waktu  

 

 

Kompetensi 

 

 

 

 

 

Kompetensi adalah suatu kemampuan 

untuk melaksanakan atau melakukan 

suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi 

atas keterampilan dan pengetahuan serta 

didukung oleh sikap kerja yang dituntut 

oleh pekerjaan tersebutt 

1. Pengetahuan yang di 

milikii oleh karyawan 

2. Keterampilan yang di 

miliki oleh karyawan 

3. Sikap yang dimiliki 

oleh karyawan. 

Lingkungan 

Kerja 

Lingkungan kerja ialah keseluruhan alat 

perkakas dan bahan yang dihadapi, 

lingkungan sekitarnya di mana seseorang 

bekerja, metode  kerjanya, serta 

pengaturan kerjanya baik sebagai 

perseorangan maupun sebagai kelompok. 

1. Hubungan dengan 

rekan kerja 

2. Hubungan antara 

atasan dan bawahan 

3. Tersedianya fasilitas 

kerja 
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Sumber data yang dimaksud penelitian ini adalah menyangkut 

sumber-sumber informasi yang dapat memperkaya dan memperpadat 

informasi tentang hal-hal yang menjadi pusat perhatian peneliti. Sumber data 

yang diharapkan untuk menyediakan informasi yang diperlukan dalam 

penelitian ini ada dua sumber yaitu sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari nara sumber yang langsung 

berhubungan dengan penelitian dan mampu memberikan informasi. 

Adapun data primer yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data 

mengenai tanggapan responden atas penyebaran kuesioner, dengan 

menanyakan secaralangsung kepada pegawai tentang kinerja, lingkungan 

kerja, dan kompetensi. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari sumbernya 

langsung melainkan sudah diolah dan dikumpulkan oleh pihak lain. 

Dalam penelitian ini adalah mengenai kinerja, kompetensi dan 

lingkungan kerja. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Mengumpulkan data merupakan pekerjaan yang penting dalam 

penelitian mengingat pentingnya arti data dalam penelitian maka dalam 

penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut: 

1. Kuesioner 
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Kuesioner adalah daftar pertanyaan  tertulis yang telah dirumuskan 

sebelumnya yang akan dijawab oleh responden, biasanya dalam alternatif 

yang didefinisikan dengan jelas. Penelitian ini menggunakan kuesioner 

yang dibagikan kepada para responden, yaitu para karyawan CV. Subur 

Makmur untuk mendapatkan data primer. 

2. Wawancara 

Mengadakan wawancara untuk memenuhi data sekunder yaitu data yang 

diperoleh dengan menanyakan langsung kepada beberapa karyawan di 

CV. Subur Makmur sesuai dengan yang diperlukan oleh peneliti. 

 

G. Teknik Pengukuran Variabel 

Pengukuran digunakan dalam menjelaskan angka-angka pada suatu 

variabel menurut metode tertentu .pengukuran yang di gunakan dalam 

penelitian ini adalah menggunakan skala likert. Menurut Sugiono (2010), 

skala likert digunakan untuk mengukur sikap atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial dan untuk setiap item daftar pertanyaan menggunakan 

kriteria dalam tabel 3.2 sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Nilai Jawaban Respoden 

 

 

 

 

Makna dari pengukuran jawaban responden yaitu sebagai berikut: 

Jawaban Skor 

Sangat setuju 5 

Setuju 4 

Ragu-ragu 3 

Tidak setuju 2 

Sangat tidak setuju 1 
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1. Jawaban 5 (sangat setuju ) menunjukan bahwa lingkungan kerja 

sangat nyaman, kompetensi sangat tinggi dan kinerja karyawan sangat 

baik. 

2. Jawaban 4 (setuju) menunjukan bahwa lingkungan kerja nyaman, 

kompetensi tinggi dan kinerja karyawan baik. 

3. Jawaban 3 (ragu-ragu) menunjukan bahwa lingkungan kerja  cukup 

nyaman, kompetensi cukup tinggi dan kinerja karyawan cukup baik. 

4. Jawaban 2 ( Tidak setuju) menunjukan bahwa lingkungan kerja tidak 

nyaman, kompetensi rendah dan kinerja karyawan buruk. 

5. Jawaban 1 ( Sangat Tidak setuju) menunjukan bahwa lingkungan 

kerja  sangat tidak nyaman, kompetensi sangat rendah dan kinerja 

karyawan  sangat buruk. 

H. Teknik Analisis Data 

1. Rentang Skala 

Rentang skala adalah alat yang digunakan untuk mengukur dan menilai 

variabel yang diteliti dengan menggunakan rumus skala (Umar, 2001) 

sebagai berikut:  

Rs=
𝑛(𝑚−1)

𝑚
 

Keterangan: 

Rs = Rentang skala 

n   = Jumlah Sampel 

m  = Jumlah alternatif jawaban 

Berdasarkan rumus di atas, maka dapat diperoleh rentang skala dengan 
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perhitungan sebagai  berikut   :𝑹𝒔 =
𝟓𝟎 (𝟓−𝟏)

𝟓
= 𝟒𝟎 

Berdasarkan perhitungan rentang skala di peroleh sebesar 40 dengan 

demikikian skala penelitian setiap kriteria dalam tabel 3.3 adalah: 

Tabel 3.3 Rentang Skala 

 

 

 

 

 

2. Analisis Regresi Linier Berganda  

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara 

variabel independen yaitu  lingkungan kerja dan kompetensi terhadap 

variabel dependen/ kinerja karyawan (Sugiono, 2009:277). Persamaan 

analisis regresi berganda, yaitu: 

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + e  

Keterangan:  

Y =  Kinerja Karyawan  

a =  Konstanta dari persamaan regresi  

b1 = Koefisian regresi dari variabel X1(Kompetensi)   

b2 = Koefisien regresi dari variabel X2 (Lingkungan Kerja)  

X1 = Kompetensi 

X2 = Lingkungan Kerja 

e = Variabel pengganggu 

Rentang Skala Kinerja 

Karyawan 

 Lingkungan 

Kerja 

Kompetensi 

50-89 Sangat Buruk Sangat Tidak 

Nyaman 

Sangat Rendah  

90-129 Buruk Tidak Nyaman Rendah  

130-169 Cukup Baik Cukup Nyaman Cukup Tinggi 

170-209 Baik Nyaman Tinggi 

210-249 Sangat Baik Sangat Nyaman Sangat Tinggi  
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I. Uji Instrumen 

1. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Sebagaimana di ketahui bahwa data mempunyai kedudukan yang sangat 

penting dalam suatu penelitian,karena data menggambarkan variabel yang 

diteliti dan berfungsi untuk membuktikan hipotesis,oleh karena data yang 

dikumpulkan dalam penelitian dengan menggunakan instrumen,maka 

instrumen  yang  dipakai harus memenuhi dua syarat yaitu validitas dan 

reabilitas. 

a. Uji Validitas 

Tujuan pengujian ini adalah alat pengukuran yang disusun, memiliki 

validitas apa tidak. Secara operasional validitas dapat didefinisikan 

apakah kuisioner itu betul-betul mengungkapkan tingkat validitas 

(kesahihan) dari populasi dan penelitian. Rumus yang digunakan 

sebagai berikut (Suharsimi, 2002): 

𝑟 =
n∑ 𝑥𝑦 − (∑ 𝑥) (∑ 𝑦)

√(𝑛 ∑ 𝑥2 −  (∑ 𝑥2))(√(𝑛 ∑ 𝑦2 −  (∑ 𝑦2))
 

Keterangan : 

N= jumlah populasi 

X= skor item 

Y= skor total 

 r = koefisien korelasi 

Jika r hitung > r tabel, maka data tersebut valid 

Jika r hitung < r tabel, maka data tersebut tidak valid 
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b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisioner yang

mempunyai indikator dari variabel. Suatu kuisioner dinyatakan

reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan

adalah konsisten atau stabil dari waktu ke  waktu dengan alat ukur

yang sama. Hasilnya oleh sebuah indeks yang memperlihatkan

seberapa jauh suatu alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan.

Uji realibilitas ini diukur dengan menggunakan koefisien alpha,

variabel dinyatakan reliabel apabila nilai alpha > 0,6 (Arikunto, 2006).

Rumus yang di gunakan sebagai berikut:

r11 = (
𝑘

𝑘−1
)(1-

∑ 𝜎𝑏

𝜎𝜏2

2

)

Keterangan : 

r11     =Reabilitas Instrument 

k         =Banyaknya pertanyaan 

∑ 𝜎𝑏2 =Jumlah varian butir pertanyaan dikuadratkan

𝜎𝜏2 =Jumlah varian total dikuadratkan

J. Uji Hipotesis

Hipotesis yang saya buat dalam penelitian yaitu:

𝐻1 : Kompetensi dan lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap

kinerja karyawan pada karyawan Industri bordir di CV. Subur Makmur.
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𝐻2 : Dari variabel kompetensi dan lingkungan kerja, diduga kompetensi yang 

paling berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada karyawan 

Industri bordir di CV. Subur Makmur. 

𝐻01 ∶ Lingkungan kerja dan kompetensi tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan pada karyawan Industri bordir di CV. Subur 

Makmur.  

𝐻02: Dari variabel lingkungan kerja dan kompetensi, diduga kompetensi 

yang tidak paling berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada 

karyawan Industri bordir di CV. Subur Makmur. 

Dari hipotesis diatas maka dilakukan pengujian hipotesis menggunakan Uji t, 

Uji Fdan Uji koefisien determinasi. 

1. Uji t  

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel 

bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen) dengan 

ketentuan sebagai berikut (Sugiono, 2009) :  

a. Probabilitas value < 0,05, maka variabel bebas (independen) 

dinyatakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

terikat (dependen).  

b. Probabilias value > 0,05, maka variabel bebas (independen) 

dinyatakan memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap 

variabel terikat (dependen).  

Secara visual, daerah penolakan dan penerimaan Ho dapat dilihat 

pada gambar kurva pengujian hipotesis seperti berikut:  
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Wilayah 

 H0 : diterima 

H0 : ditolak                                                                                                   

 H0 : ditolak 

t- hitung  

 2,011  2,011 

 (t-tabel) (t-tabel)  

Gambar 3.1 Kurva Penerimaan dan Penolakan Hipotesis 

 

2. Uji F 

Uji F bertujuan untuk menguji signifikan variabel bebas (independen) 

secara bersama-sama atau simultan terdapat pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel terikat (dependen) dengan ketentuan sebagai berikut 

(Sugiono, 2009):  

a. Probabilitas value < 0,05, maka variabel independen secara 

simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen.  

b. Probabilitas value > 0,05, maka variabel dependen secara simultan 

memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel 

dependen. 

Secara visual, daerah penolakan dan penerimaan Ho dapat dilihat 

pada gambar kurva pengujian hipotesis simultan seperti berikut: 
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Gambar 3.2 Kurva Penerimaan dan Penolakan Hipotesis 

 

3. Uji Koefisien Determinasi (R2)  

Uji koefisien determinasi (R2) adalah uji  seberapa besar pengaruh 

variabel independen dalam menerangkan secara keseluruhan terhadap 

variabel dependen serta pengaruhnya secara parsial.  

Kd = r2 x 100%  

Keterangan:  

Kd = Seberapa jauh perubahan variabel Y yang dipengaruhi variabel X.  

r2 = Koefisien korelasi yang dikuadratkan. 


