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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian penjelasan 

(explanatory research), yaitu penelitian yang menyoroti hubungan antar variabel 

dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya (Singarimbun, 2006:5). 

Penelitian penjelasan ini juga dinamakan peneitian pengujian hipotesis (Testing 

Research) dimana dilakukakn pengujian terhadap hipotesis sesuai dengan yang 

digunakan. Pada penelitian explanatory, hipotesis yang dirumuskan akan diuji unuk 

mengetahui adanya pengaruh antara variabel-variabel dalam penelitian ini 

mengenai pengaruh jaminan sosial tenaga kerja dan lingkungan kerja terhadap 

kinerja pegawai Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada instansi Pemadam Kebakaran Kabupaten 

Pamekasan yang beralamat di JL. Pamong Praja No. 03 Pamekasan, Madura 

3.3 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

sumbernya. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari lokasi 
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penelitian yaitu melaui kuisioner kepada pegawai. Data primer 

dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu 

mengenai hasil penyebaran kuesioner mengenai jaminan sosial tenaga kerja, 

lingkungan kerja dan kinerja karyawan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data pendukung yang di peroleh dari dokumen 

dokumen Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan seperti gambaran 

umum perusahaan, falsafah, visi, misi perusahaan, struktur organisasi 

perusahaan, pembagian tugas karyawan, kegiatan usaha, dan gambaran 

umum penelitian. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Instrument penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti 

untuk mengumpulkan data agar pekerjaanya lebih mudah dan hasilnya baik, dalam 

arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga mudah diolah (Arikunto, 

2002:160). Beberapa instrument yang dapat digunakan sebagai alat bantu 

pengumpulan data yaitu : 

1. Kuisioner 

Kuisioner yaitu daftar sejumlah pertanyaan tertulis yang tersusun secara 

terstruktur. Pertanyan tersebut diajukan kepada pegawai Pemadam Kebakaran 

Kabupaten Pamekasan dalam hal ini mengenai jaminan sosial tenaga kerja, 

lingkungan kerja dan kinerja karyawan. 
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2. Dokumentasi 

Metode pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen yang 

diperoleh dari perusahaan ataupun literatur tentang informasi yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti, misalnya tentang sejarah Dinas Pemadam 

Kebakaran Kabupaten Pamekasan, falsafah, visi, misi perusahan, struktur 

organisasi, kegiatan perusahaan dan lain-lain. 

 

3.5 Populasi Dan Sampel 

1. Populasi 

Pengertian populasi menurut Sugiyono (2006:72) yaitu wilayah generalisasi 

yang terdiri atas: objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Adapun dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh 

pegawai pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan yaitu sebanyak 

40 pegawai. 

2. Sampel 

Sedangkan yang dimaksud sampel menurut Sugiyono (2006:73), yaitu: 

“Bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Selain 

itu adanya pengambilan sampel dimaksudkan untuk memperoleh keterangan 

mengenai obyek-obyek penelitian dengan cara mengamati sebagian populasi. 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

namun tetap mampu mewakili populasi tersebut.  
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Dasar pengambilan sampel yaitu pendapat Arikunto (2006:120) yang 

mengatakan: “Apabila subjeknya kurang dari 100 maka lebih baik diambil semua 

sehingga merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subyeknya lebih 

dari 100 maka sampel yang diambil antara 10% - 15% atau 20% - 25% tergantung 

dari luas wilayah, dana, waktu dan tenaga. Jadi seluruh populasi dalam penelitian 

ini yaitu sebanyak 40 dijadikan sebagai sampel penelitian. Teknik pengambilan 

sampel dalam peneltian ini adalah total sampling. Total sampling merupakan cara 

pengumpulan sampel dengan berdasarkan jumlah populasi, jadi seluruh populasi 

menjadi sampel penelitian. 

 

3.6 Definisi Operasional Variabel Penelitian  

Adapun variabel penelitian yang digunakan oleh penelitian dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Variabel bebas. 

a. Jaminan sosial tenaga kerja (X1) 

Jaminan sosial merupakan konsepsi kesejahteraan yang 

melindungi resiko baik sosial maupun ekonomi karyawan dengan 

indikator sebagai berikut: 

1) Biaya kepengurusan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan 

kerja  

2) Biaya pemeriksaan, pengobatan, dan atau perawatan selama di 

rumah sakit, termasuk rawat jalan 

3) Biaya rehabilitasi berupa alat bantu 
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4) Santunan berupa uang 

5) Ketepatan dalam proses pemberian jaminan sosial. 

6) Kecepatan dalam proses kepengurusan jaminan sosial. 

b. Lingkungan Kerja (X2) 

Adapun indikator lingkungan kerja adalah berkaitan dengan 

segala sesuatu yang berada di sekitar pekerjaan dan yang dapat 

mempengaruhi pegawai dalam melaksanakan tugasnya, dalam 

penelitian ini indikator lingkungan kerja adalah: 

1) Lingkungan kerja fisik yang terdiri dari: 

a) Penerangan 

b) Suara bising 

c) Keamanan bekerja 

2) Lingkungan kerja non fisik yang terdiri dari  : 

a) hubungan antara atasan dan bawahan 

b) hubungan antar karyawan 

2. Variabel Terikat 

a. Kinerja Karyawan 

Kinerja karyawan merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh 

pegawai Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan 

berdasarkan kuantitas, kualitas serta tanggung jawabnya dalam 

melaksanakan pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan 

indikator sebagai berikut : 
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1) Kuantitas hasil kerja  

Kuantitas hasil kerja dalam penelitian ini merupakan hasil 

kerja Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan. 

2) Kualitas hasil kerja  

Kualitas pekerjaan dalam penelitian ini merupakan hasil 

kerja karyawan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan, 

dalam hal ini adalah kualitas pekerjaan. 

3) Ketepatan waktu  

Ketepatan waktu dalam penelitian ini merupakan ketepatan 

waktu kerja para pegawai Pemadam Kebakaran Kabupaten 

Pamekasan. 

 

3.7 Skala Pengukuran Variabel 

Skala yang digunakan dalam pengukuran variabel adalah skala likert. Skala 

likert adalah suatu cara yang sistematis untuk memberi penilaian pada indeks. Salah 

satu cara yang paling mempermudah responden dengan sebuah pertanyaan dan 

kemudian diminta untuk memberikan jawaban: Sangat setuju, Setuju, Netral, Tidak 

setuju, dan Sangat tidak setuju. Jawaban ini di beri skor 1 sampai 5 (Singarimbun 

dan Effendi, 2006:111). Setiap pertanyaan yang ditujukan kepada responden 

merupakan pertanyaan interval suatu konsisten sikap dan dinilai dengan jawaban 

yang diberikan, dengan menggunakan skala pengukuran seperti pada tabel di bawah 

ini. 
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Tabel 0.1 Penentuan Skor Jawaban Responden 

No Jawaban Responden Skor 

1 Sangat Setuju 5 

2 Setuju 4 

3 Netral 3 

4 Setuju 2 

5 Sangat tidak setuju 1 

Sumber: Sugiyono (2006) 

 

3.8 Uji Instrumen 

1. Uji Validitas Data 

Menurut Widayat (2004:87) validitas adalah suatu pengukuran yang 

mengacu pada proses dimana pengukuran benar-benar bebas dari kesalahan 

sistimatis dan kesalahan random. Pengukuran yang valid berarti alat ukur yang 

digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen 

tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. 

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: 
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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 

2. Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji sejauh mana instrument 

tersebut dapat diberikan hasil yang relatif sama bisa dilakukan pengukuran 

kembali terhadap subyek yang sama. Suatu instrumen yang mempunyai 

reliabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa instrumen tersebut mantab. Suatu 

alat ukur yang mantab tidak berubah-rubah pengukurannya, artinya meskipun 

alat itu digunakan berkali-kali akan memberikan hasil yang hampir serupa.  

Dalam penelitian ini, reliabilitas diukur dengan metode konsistensi 

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

rumus sebagai berikut: 
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Dimana : 

k  = Banyaknya belahan tes 

sj
2 = Varian belahan j; j= 1,2,…..k 

sx
2 = Varians skor tes 

Adapun kriteria pengujiannya adalah apabila nilai reliabilitas instrumen 

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%. 

 

3.9 Analisis Rentang Skala 

Digunakan untuk mengetahui jaminan sosial tenaga kerja, kondisi lingkungan 

kerja dan kinerja pegawai Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan. Untuk 

menentukan rentang skala menggunakan rumus sebagai berikut: 

RS =
m

mn )1( 
 

Di mana: 

RS = Rentang Skala 

n   = jumlah sampel 

m  = jumlah alternatif jawaban tiap item 

Berdasarkan rumus diatas maka dapat diperoleh rentang skala dengan 

perhitungan sebagai berikut : 
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RS = 40 (5-1) 

5 

                =  160 

   5 

                 = 32 

Sedangkan untuk penilaiannya : 

Rentang Skala 

Jaminan sosial tenaga 

kerja 

Lingkungan Kerja Kinerja 

40-72 

72-104 

104-136 

136-168 

168-200 

Sangat Tidak Baik 

Tidak Baik 

Cukup Baik 

Baik 

Sangat Baik 

Sangat Tidak Baik 

Rendah 

Cukup Rendah 

Baik 

Sangat Baik 

Sangat Rendah 

Rendah 

Cukup Rendah 

Tinggi 

Sangat Tinggi 

 

3.10 Regresi LinierBerganda 

Untuk mencari pengaruh antara jaminan sosial tenaga kerja dan lingkungan 

kerja terhadap kinerja pegawai Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan 

digunakan model analisa regresi linier berganda dengan rumus sebagai berikut: 

Y  = a +  b1.x1 + b2.x2 +E 

Dimana : 

Y = Kinerja karyawan 

a = konstanta 

b1, b2 = koefisien regresi variabel bebas  
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X1 = Jaminan sosial tenaga kerja 

X2 = Lingkungan kerja 

E = Standart error 

 

3.11 Pengujian Hipotesis 

H0 = Tidak terdapat pengaruh secara simultan atau bersama-sama antara 

jaminan sosial tenaga kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai 

Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan 

Ha = Terdapat pengaruh secara simultan atau bersama-sama antara jaminan 

sosial tenaga kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai Pemadam 

Kebakaran Kabupaten Pamekasan 

 

3.12 Uji F (F-test) 

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh secara simultan atau bersama-sama 

antara jaminan sosial tenaga kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai 

Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan. 

Dengan rumus: 

Fhitung = 
k)-(n / )R - (1

1)-(k/ R
2

 2

 

Di mana : 

R2 = koefisien determinasi 

K = jumlah variabel bebas 

n  = banyaknya sampel 
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Penolakannya hipotesa atas dasar signifikasi pada taraf nyata 5% (taraf 

kepercayaan 95%) dengan kriteria: 

1. Jika Fhitung> Ftabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti ada pengaruh 

secara simultan antara jaminan sosial tenaga kerja dan lingkungan kerja 

terhadap kinerja pegawai Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan. 

Jika Fhitung< Ftabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak, yang berarti tidak ada 

pengaruh secara simultan antara jaminan sosial tenaga kerja dan lingkungan 

kerja terhadap kinerja pegawai Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan. 

 

3.13 Uji T (T-test) 

Ho = Tidak terdapat pengaruh secara parsial antara jaminan sosial tenaga kerja 

dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai Pemadam Kebakaran Kabupaten 

Pamekasan 

Ha = Terdapat pengaruh secara parsial antara jaminan sosial tenaga kerja dan 

lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai Pemadam Kebakaran Kabupaten 

Pamekasan 

Uji t digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh secara parsial jaminan 

sosial tenaga kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai Pemadam 

Kebakaran Kabupaten Pamekasan. 

Dengan rumus : 

thitung  = 
Sb

b
 

di mana : 
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b     = koefisien regresi 

Sb = standart deviasi dari variabel bebas 

Sedangkan pada uji t mempunyai kriteria sebagai berikut: 

1. Jika -ttabel< thitung< ttabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak, yang berarti 

tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap 

variabel terikat. 

2. Jika thitung> ttabel atau thitung<- ttabel, maka Ho  ditolak dan Ha diterima, 

yang berarti ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel 

terikat.

 


