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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dijadikan obyek penelitian ini adalah UD.SO KRESSH 

yang beralamat di Jl. Polowijen II no 359, Malang, Jawa Timur, dengan 

pertimbangan bahwa baik data maupun informasi yang dibutuhkan mudah 

diperoleh. 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif yaitu menjelaskan hubungan 

antar variabel dengan menganalisis data numerik (angka) menggunakan 

metode statistik melalui pengujian hipotesis. Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode survey seperti pendapat Sugiono (2015:12) bahwa 

metode survey adalah penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data dari 

tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan 

perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, 

tes, wawancara, dan sebagainya. 

C. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang yang terbentuk apa saja 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informas i 

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya menurut Sugiono 

(2015:60). Dari permasalahan yang diteliti, terdapat dua variabel dalam 

penelitian ini, yaitu: 
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1. Variabel Bebas 

Menurut Sugiono (2015:61) menyatakan bahwa variabel bebas 

merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab timbulnya 

variabel lain. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah 

kepemimpinan dan lingkungan kerja. 

2. Variabel Terikat 

Menurut Sugiono (2015:61) variabel terikat merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah kinerja 

karyawan. 

D. Definisi Operasional Variabel 

Dalam penelitian ini digunakan beberapa variabel yang di definis ikan 

operasional sebagai pengarahan dalam melakukan penelitian dan juga sebagai 

pengarahan bagi pembaca.  

1. Variabel bebas (independent) 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kepemimpinan dan lingkungan 

kerja. 

a. Kepemimpinan (X1) 

Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk 

mempengaruhi orang lain (para bawahannya) sedemikian rupa 

sehingga orang lain itu mau melakukan kehendak pemimpin 
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meskipun secara pribadi hal itu mungkin tidak disenanginya, dengan 

indikator  

1) Kemampuan memotivasi (X1), kemampuan memotivasi artinya 

adalah bagaimana cara pemimpin untuk memberi motivasi dan 

memberi arahan terhadap tugas yang telah diberikan oleh 

pimpinan. 

2) Kenggunakan reward sebagai perangsang (X2), penggunaan 

reward adalah salah satu cara dari pemimpin untuk mengharga i 

prestasi kerja yang telah dicapai oleh karyawan. 

3) Memberikan kebebasan berpendapat (X3), yang berarti seberapa 

jauh pimpinan dapat menerima pendapat, ide atau gagasan yang 

disampaikan oleh karyawan. 

4) Memberikan kesempatan karyawan untuk berkarya (X4), yang 

berarti apakah pemimpin mampu mempercayai karyawannya 

dalam menjalankan perintahnya.  

b. Lingkungan Kerja (X2) 

Lingkungan kerja adalah keseluruhan alat perkakas dan bahan 

yang dihadapi, lingkungan sekitarnya di mana seseorang bekerja, 

metode kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik sebagai 

perseorangan maupun sebagai kelompok. Lingkungan kerja terbagi 

menjadi 2 yaitu lingkungan kerja fisik dan non fisik. Lingkungan kerja 

non fisik adalah semua keadaan yang terjadi berkaitan dengan 

hubungan sesama rekan kerja, ataupun hubungan dengan atasan dan 

bawahan, dengan indikator  
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1) Hubungan atasan dengan bawahan (X1), yang mempunyai artian 

bahwa pemimpin menerapkan asas kekeluargaan di dalam 

perusahaan, kemudian dalam menyelesaikan masalah yang terjadi 

dalam perusahaan pimpinan selalu meminta pendapat 

ide/gagasan kepada karyawan.  

2) Hubungan antar pegawai (X2), yang mempunyai artian bahwa 

karyawan saling  menghargai karyawan lain, dalam mengerjakan 

tugas karyawan selalu mengerjakan tugas secara bersama-sama 

dan saling tolong menolong.  

2. Variabel terikat (dependent) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kinerja karyawan. Kinerja 

adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang 

karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikannya. Dengan indikator  

a) Kualitas (Y1), yang mempunyai artian bahwa kualitas yang dihasilkan 

sudah sesuai dengan standart kualitas yang telah ditentukan 

perusahaan. 

b) Kuantitas (Y2), yang mempunyai artian bahwa kuantitas yang 

dihasilkan sudah sesuai dengan standart kuantitas yang telah 

ditentukan perusahaan. 

c) Ketepatan waktu (Y3), yang mempunyai artian bahwa pekerjaan yang 

dikerjakan oleh karyawan sudah sesuai dengan standart waktu yang 

telah ditentukan perusahaan. 
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E. Populasi dan sampel 

1. Populasi  

Menurut Sugiono (2015:117) menyatakan bahwa populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunya i 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh karyawan bagian produksi yang ada di dalam UD. So 

Kressh yang berjumlah 40 karyawan. 

2. Sampel  

Menurut Sugiono (2015:118) sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling, yaitu seluruh 

populasi yang digunakan sebagai sampel. Peneliti menggunakan teknik 

total sampling untuk mendapatkan data 100% mewakili populasi, karena 

semakin besar jumlah sampel mendekati populasi, maka peluang 

kesalahan generalisasi semakin kecil. Pada penelitian ini mengambil 

sampel dari seluruh karyawan bagian produksi yang ada di dalam UD. So 

Kressh yaitu sebanyak 40 responden. 

F. Jenis dan Sumber Data 

Menurut Sugiyono (2008:156) yang menjadi sumber data yang dapat 

diperlukan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data 

sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan 

data kepada pengumpul data. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber 
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data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya 

melaui orang lain. 

a. Data primer 

Sumber data primer merupakan data yang langsung diperoleh 

dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian. Data 

tersebut diperoleh langsung dari responden dengan teknik penyebaran 

angket tertutup yang sudah disediakan peneliti pada karyawan di UD. So 

Kressh. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data diperoleh peneliti yaitu dengan 

mengutip data yang sudah tersedia dalam arsip perusahaan dan juga 

diambil dari sumber pustaka atau sumber lain. Data sekunder penelit ian 

ini adala data produksi yang diambil dari perusahaan. 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara 

sebagai berikut : 

1. Kuesioner 

Menurut Sugiono (2015:199) kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka yang tertulis kepada 

responden untuk dijawab. Tujuannya untuk mendapatkan informas i, 

menggali keterangan, tanggapan, persepsi, dan pendapat dari responden. 

Dalam penelitian ini penulis akan memberikan kuesioner kepada 
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responden dimana kuesioner yang dibuat terkait dengan indikator 

kepemimpinan, lingkungan kerja, dan kinerja karyawan untuk 

mendapatkan informasi terkait hal tersebut. 

H. Teknik pengukuran variabel 

Menurut Sugiyono (2010:93) skala likert digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial.Pengukuran digunakan untuk menjelaskan angka-angka pada 

suatu variabel menurut metode tertentu.Pengukuran yang digunakan dalam 

penelitian ini adalahmenggunakan modifikasi skala likert. Untuk setiap item 

dalam daftar pertanyaanmenggunakan kriteria sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Bobot Nilai Jawaban Responden 

Jawaban Skor/ nilai Jawaban 

Sangat Setuju 5 

Setuju 4 

Ragu-Ragu 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

Sumber: Sugiono (2010:94) 

Makna dari pengukuran jawaban responden yaitu sebagai berikut: 

1. Jawaban A (Sangat Setuju) menunjukkan bahwa kepemimpinan, 

lingkungan kerja adalah sangat baik dan kinerja karyawan menunjukkan 

sangat tinggi. 
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2. Jawaban B (Setuju) menunjukkan bahwa kepemimpinan, lingkungan kerja 

adalah baik dan kinerja karyawan menunjukkan tinggi. 

3. Jawaban C (Ragu-Ragu) menunjukkan bahwa kepemimpinan,  lingkungan 

kerja adalah cukup baik dan kinerja karyawan menunjukkan cukup tinggi. 

4. Jawaban D (Tidak Setuju) menunjukkan bahwa kepemimpinan, 

lingkungan kerja adalah tidak baik dan kinerja karyawan menunjukkan 

rendah. 

5. Jawaban E (Sangat Tidak Setuju) menunjukkan bahwa kepemimpinan, 

lingkungan kerja adalah sangat tidak baik dan kinerja karyawan 

menunjukkan sangat rendah. 

I. Metode pengujian instrumen 

1. Uji Validitas 

Menurut Riduwan (2013:217) validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat keandalan atau kesahihan suatu alat. Alat ukur yang 

kurang valid berarti memiliki validitas yang rendah. Untuk menghitung 

validitas alat ukur digunakan rumus Pearson Product Moment seperti 

dibawah ini: 

 

 

Dimana : 

r = Koefesien Korelasi 

n = Jumlah Sampel 

x = Skor tiap butir-butir pernyataan 

y = Total skor 
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Untuk mengetahu skor masing-masing item pertanyaan itu valid atau 

tidak adalah sebagai berikut : 

a. Jika r hitung > r tabel dan bernilai positif,maka variabel tersebut valid. 

b. Jika r hitung < r tabel,maka variabel tersebut tidak valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik dan dapat dipercaya, yang reliabel akan 

menghasilkan daya yang dapat dipercaya juga. Menurut Riduwan 

(2013:220-221) bahwa uji reabilitas dilakukan untuk mendapatkan 

tingkatan ketepatan (keterandalan atau keajengan) alat pengumpul data 

(instrumen) yang digunakan. Uji reliabilitas intrumen dilakukan dengan 

rumus alpha seperti dibawah ini:  

Rumus : 𝑟11 =  (
𝑘

𝑘−1
) (1 −

∑ 𝑆𝑖

𝑆𝑡
) 

Keterangan : 

r11 = Reliabilitas instrumen 

k= Jumlah item 

∑Si  = Jumlah varian skor tiap-tiap item 

St   =  Varians total 

Dari rumus diatas dapat pemahaman antara lain: 

a. Jika r hitung > r tabel, maka data yang digunakan adalah reliabel. 

b. Jika r hitung < r tabel, maka data yang digunakan tidak reliabel. 
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J. Teknik analisis data 

1. Analisis Rentang Skala 

Untuk mendeskripsikan kepemimpinan, lingkungan kerja dan 

kinerja karyawan digunakan alat analisis rentang skala. Rentang skala 

adalah alat yang digunakan untuk mengukur atau menilai variabel yang di 

teliti. Dalam penelitian ini variabel yang di teliti adalah kepemimpinan dan 

lingkungan kerja yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan, dengan 

kata lain rentang skala memiliki fungsi untuk menunjukkan 

kecenderungan jawaban responden tentang variabel (Umar, 2001:225). 

Adapun formulasi rentang skala adalah sebagai berikut : 

𝑅𝑠 =  
𝑛(𝑚 − 1)

𝑚
 

Keterangan: 

Rs= Rentang Skala 

n= Jumlah Sampel 

m= Jumlah alternatif jawaban 

Berdasarkan rumus diatas, maka dapat diperoleh rentang skala 

sebagai berikut: 

𝑅𝑠 =  
40(5 − 1)

5
= 32 

Berdasarkan perhitungan rentang skala diperoleh 32 dengan 

demekian skala penelitian setiap kriteria diawali dengan menentukan 



50 
 

 
 

rentang skor terendah dan tertinggi dengan jumlah sampel (40) dengan 

bobot paling rendah dan paling tinggi, didapat rentang terendah 40 dan 

rentang tertinggi 200 adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2 : Rentang Skala 

Sumber : Umar (2001 : 225) 

Keterangan: 

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa: 

a. Skor 40-71 menunjukkan nilai variabel kepemimpinan, lingkungan 

kerja dan kinerja karyawan sangat tidak baik. 

b. Skor 72-103 menunjukkan nilai variabel kepemimpinan, lingkungan 

kerja dan kinerja karyawan tidak baik 

c. Skor 104-135 menunjukkan nilai variabel kepemimpinan, lingkungan 

kerja, dan kinerja karyawan cukup. 

d. Skor 136-167 menunjukkan nilai variabel kepemimpinan, lingkungan 

dan kinerja karyawan baik. 

Rentang skala Kepemimpinan Lingkungan kerja Kinerja karyawan 

40-71 Sangat tidak baik Sangat tidak baik Sangat tidak baik 

72-103 Tidak baik Tidak baik Tidak baik 

104-135 Cukup Cukup Cukup 

136-167 Baik Baik Baik 

168-200 Sangat baik Sangat baik Sangat baik 
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e. Skor 168-200 menunjukkan nilai variabel kepemimpinan, lingkungan 

kerja dan kinerja karyawan sangat baik. 

2. Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui 

pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel terikat.  

Regresi linear berganda bertujuan untuk membuktikan ada tidaknya 

hubungan fungsional atau hubungan kausal antara dua atau lebih variabel 

bebas (Nugroho, 2005:43). Pada penelitian ini menggunakan alat bantu 

program statistic SPSS for windows untuk mempermudah proses 

pengolahan data-data penelitian dari program tersebut akan didapatkan 

output berupa hasil pengolahan dari data yang telah dikumpulkan, kemudian 

output hasil pengolahan data tersebut diinterprestasikan akan dilakukan 

analisis terhadapnya.  

Regeresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui sejauh mana 

variable bebas mempengaruhi variabel terikat.Padaregresi linier berganda 

terdapat satu variabel terikat dan lebih dari satu variabel bebas. Dalam 

penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah kinerjakaryawan 

sedangkan yang menjadi variabel bebas adalahkepemimpinan dan 

lingkungan kerja. Model hubungan kinerja karyawan dengan varibel-

variabel tersebut dapat disusun dalam fungsi atau persamaan sebagai 

berikut: 

Rumus Regresi Linier Berganda 

Y = a + b1X1+b2X2 + e 
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Dimana:   

Y  : variabel terikat (kinerja karyawan produksi) 

𝛼   : Konstanta 

b1.b2  : Koefisien regresi variabel bebas 

X1  : Kepemimpinan  

X2  : Lingkungan Kerja 

e  : Standar eror 

K. Uji hipotesis 

Untuk menguji signifikansi dari hipotesa dalam penelitian ini maka 

perlu dilakukan beberapa uji sebagai berikut : 

1. Uji F 

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji F test atau uji 

Annova (analysis of variance) untuk menguji tingkat signifikasi atau 

simultan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengambilan 

kesimpulan terhadap penerimaan atau penolakan H0 dilihat dari nila i 

probabilitas dari signifikasi dibandingkannilai α yaitu 0,05 (5%). Rumus 

yang digunakan untuk menghitung Fhitung menurut Arikunto (2015:53) : 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  
𝑅2/ 𝑘

(1 − 𝑅2)/(𝑛 − 𝑘 − 1)
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Keterangan: 

F = Ukuran signifikasi dari koefisien regresi linear secara simultan 

k = Jumlah variabel bebas 

R = Nilai koefisien berganda/determinasi 

N = Jumlah sampel 

Hipotesis yang digunakan yaitu : 

H0 : Tidak terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara  variabel 

kepemimpinan(X1), lingkungan kerja(X2), dan kinerja karyawan 

(Y). 

Ha : Terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara  variabel 

kepemimpinan(X1), lingkungan kerja(X2), dan kinerja karyawan  

(Y). 

Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis yaitu : 

a. Jika nilai signifikasi F ≥ α, maka H0 diterima dan Ha ditolak, artinya 

variabel kepemimpinan(X1) dan lingkungan kerja(X2) tidak 

memiliki pengaruh signifikan secara simultan terhadap kinerja 

karyawan (Y). 

b. Jika nilai signifikasi F ≤ α, maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya 

variabel kepemimpinan(X1) dan lingkungan kerja(X2) memilik i 

pengaruh signifikan secara simultan terhadap kinerja karyawan  (Y). 

2. Uji t 

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas secara 

parsial terhadap variabel terikat. Pada regresi berganda mungkin variabel 

X1 dan X2 secara bersama-sama berpengaruh secara nyata, namun belum 
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tentu secara individu atau parsial seluruh variabel dari X1 dan X2 

berpengaruh nyata terhadap variabel terikatnya (Y). Nyata atau tidaknya 

pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel terikatnya juga 

bergantung pada hubungan variabel tersebut dan kondisi sosial dan 

ekonomi masyarakat. 

Hipotesis yang digunakan yaitu : 

H0 : Tidak terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara  variabel 

kepemimpinan(X1), lingkungan kerja(X2), dan kinerja karyawan 

(Y). 

Ha : Terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara  variabel 

kepemimpinan(X1), lingkungan kerja(X2), dan kinerja karyawan  

(Y). 

Uji t mempunyai kriteria pengujian sebagai berikut : 

a. Jika thitung > ttabel, maka H0 diterima dan Ha ditolak, yang berarti 

bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen 

terhadap variabel dependen. 

b. Jika thitung < ttabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima, yang berarti 

bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen 

terhadap variabel dependen. 




