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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat penelitian tersebut dilakukan. Penelitian 

ini dilakukan di Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Sumberrejo Bojonegoroyang 

berada di Jl. Raya No 1193, Sumberrejo, Kabupaten  Bojonegoro. 

B. Jenis Penelitian

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian survey, dimana 

informasi yang dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioener. 

Dari seluruh sampel yang ada masing-masing memberikan kuesioner untuk 

mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitian. Menurut Sanusi 

(2014:105) Penelitian survey merupakan cara pengumpulan data dimana peneliti 

atau pengumpul data mengajukan pertanyaan atau pernyataan kepada responden 

baik dalam bentuk lisan maupun tulisan.  

C. Definisi Operasional Variabel dan Indikator

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik kesempulan. Variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah variable bebas diberi symbol X dan variable terikat diberi symbol Y 

(Sugiyono, 2013:2). 
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Definisi operasional variable dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Disiplin kerja (X1) 

Disiplin kerja adalah kesadaran dan kesediaan karyawan untuk patuh 

dan taat terhadap semua peraturan perusahaan. Disiplin yang diukur dalam 

penelitian ini adalah disiplin kerja di Rumah Sakit Islam Muhmmadiyah 

Sumberrejo Bojonegoro. Indikator yang digunakan untuk mengukur 

penelitian ini yaitu 

a. Mematuhi semua peraturan perusahaan 

b. Penggunaan waktu secara efektif 

c. Tanggung jawab dengan pekerjaan dan tugas 

d. Tingkat absensi 

2. Lingkungan kerja (X2) 

Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar karyawan 

yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas tugas yang sudah 

diembankan padanya. Indikator lingkungan kerja yaitu 

a. Pencahayaan 

b. Pengaturan suhu udara 

c.  Kebisingan  

d. Bau yang tidak sedap 

e. Keamanan kerja 

3. Kinerja Karyawan (Y) 

Kinerja adalah adalah hasil secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 

oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 
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tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja karyawan dengan 

indikator yaitu 

a. Kualitas 

b. Kuantitas 

c. Ketepatan waktu 

 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek 

atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2013:215). Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah karyawan non medis yang berjumlah 45 karyawan 

pada Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Sumberrejo Bojonegoro. 

2. Sampel 

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

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian 

ini jumlah sampel yang diambil adalah 45 responden yaitu karyawan non 

medis Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Sumberrejo Bojonegoro. 

Peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel Total Sampling 

dimana teknik ini mengambil sampel dari seluruh jumlah populasi. 
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E. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

a. Data Kualitatif 

Merupakan data yang diperoleh dari perusahaan dalam 

bentuk informasi baik secara lisan maupun tulisan seperti struktur 

organisasi perusahaan. 

b. Data Kuantitatif 

Merupakan data yang diperoleh dari perusahaan dalam 

bentuk angka seperti jumlah karyawan dan hasil laporan kinerja 

karyawan. 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

  Pendapat Mashyuri (2010) menyatakandata primer adalah 

data yang diperoleh dari lapangan yang diperoleh melalui 

pengamatan, wawancara, dan kuesioner. Data primer dalam 

penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari Rumah 

Sakit Islam Muhammadiyah Sumberrejo Bojonegoro dengan cara 

menyebarkan daftar pertanyaan (kuesioner). 

b. Data Sekunder 

Menurut Umar (2002:84) data sekunder adalah data primer 

yang telah diolah lebih lanjut menjadi bentuk-bentuk seperti table, 

grafik, diagram, gambar dan sebagainya sehingga lebih informative 

untuk pihak lain. Data tersebut diperoleh peneliti yaitu dengan 
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mengutip data yang sudah tersedia dalam arsip perusahaan dan juga 

diambil dari sumber pustaka atau sumber lain. Data-data yang 

dikutip dari perusahaan misalnya jumlah karyawan, daftar presensi 

dan hasil kerja karyawan. Sedangkan data-data yang dikutip dari 

sumber lain misalnya referensi, buku-buku teks, internet, hasil 

penelitian yang relevan dan sebagainya. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data digunakan untuk memperoleh informasi yang 

dibutuhkan untuk mencapai dari tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan 2 

metode pengumpulan data yaitu: 

1. Kuesioner atau Angket 

Sugiyono (2011:142) kuesiner atau angket merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis terhadap responden. Kuesioner dapat 

diberikan berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka dapat 

diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau 

internet. Dalam penelitian ini peneliti akan membuat kuesioner yang 

berkaitan dengan disiplin kerja ,lingkungan kerja, dan kinerja karyawan 

untuk memperoleh informasi tentang hal tersebut. 
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G. Teknik Pengukuran Variabel 

Setelah ditetapkan item-item dari variabel yang ada, maka langkah 

selajutnya adalah mengadakan pengukuran yang digunakan untuk mengukur 

tanggapan responden adalah dengan menggunakan skala likert. 

Skala Likert adalah skala yang didasarkan atas penjualan sikap responden 

dalam merespon pertanyaan berkaitan indikator-indikator suatu konsep atau 

variabel yang sedang diukur dalam hal ini responden diminta untuk setuju atau 

tidak setuju terhadap suatu pertanyaan. Sanusi (2014:59) menjelaskan kategori 

yang dipergunakan oleh skala Likert berupa analisis tingkat kepentingan dan 

kinerja (performance and importance analysis) dengan kategori untuk keperluan 

analisis kuantitatif skala likert menpunyai skala jawaban antara: 

a. SS : (Sangat setuju) diberi skor 5 

b. S  : (Setuju) diberi skor 4 

c. RR : (Ragu-Ragu) diberi skor 3 

d. TS : (Tidak setuju) diberi skor 2 

e. STS : (Sangat tidak setuju) diberi skor 1 

Dimana untuk jawaban dari responden dikaitkan dengan kriteria-kriteria 

sebagai berikut  

Pilihan Jawaban Skor Disiplin kerja Lingkungan Kerja Kinerja 

Sangat Setuju 5 Sangat tinggi Sangat baik Sangat tinggi 

Setuju 4 Tinggi Baik Tinggi 

Cukup Setuju 3 Cukup Cukup Cukup 

Tidak Setuju 2 Rendah Buruk Rendah 

Sangat Tidak 

Setuju 

1 Sangat 

rendah 

Sangat buruk Sangat rendah 
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H. Uji Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas Data 

Menurut Arikunto (2004:145) “Validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat-tingkat ketepatan atau kesasihan suatu instrumen, 

suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi”. Uji 

validitas ini diperoleh dengan cara mengkorelasi setiap skor item 

variabel, kemudian hasil korelasi dibanding dengan nilai kritis pada taraf 

signifikan 0,05. Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu 

mengukur apa yang diinginkan dan tinggi rendah validitas instrumen 

menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari 

gambaran tentang variabel yang dimaksud. 

Di dalam melakukan pengujian validitas menurut Arikunto 

(2004:162), menggunakan rumus sebagai berikut: 

r =
             

√                        
 

Keterangan: 

r = Koefisien korelasi 

N = Banyaknya sampel 

X = Skor item 

Y = Total skor item 

2. Uji Reliabilitas Data 

Alat ukur dikatakan reliabel jika alat ukur tersebut dapat dipercaya, 

konsisten, atau stabil. Menurut Arikunto (2006: 179) instrument yang 
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reliabel adalah instrument yang bila dipakai untuk mengukur beberapa 

kali suatu objek yang sama akan diperoleh data yang sama. Adapun 

pengujian reliabilitas yang digunakan yaitu dengan memakai rumus 

Alpha: 

   (
 

     
)(

      
 

  
 ) 

Dimana: 

r  = reliabilitas instrument 

k  = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal  

   
  = jumlah varians butir 

  
  = varian total 

 

I. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Rentang Skala 

Rentang Skala digunakan untuk mendeskripsikan disiplin kerja dan 

lingkunan kerja terhadap kinerja karyawan pada Rumah Sakit Islam 

Muhammadiyah Sumberejo Bojonegoro dengan rumus sebagai berikut 

(Umar, 2003:225) : 

   
      

 
 

Dimana:  

RS  : Rentang Skala 

n : Jumlah Sampel 

m : Jumlah alternative jawaban tiap item pertanyaan 
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Berdasarkan rumusan diatas maka diperoleh rentang skala dengan 

perhitungan sebagai berikut: 

     
        

 
    

Berdasarkan perhitungan rentang skala dengan hasil 36 dengan 

demikian penentuan skala penelitian tiap indikator diawali dengan 

mengalihkan jumlah sampel 45. 45 sebagai skor paling rendah dan 225 

sebagai skor paling tinggi, Seperti yang disajikan pada tabel 1.2 

dibawah ini. 

Tabel 3.1 

Rentang Skala 

Skor Variabel Kinerja  

Disiplin Kerja Lingkungan Kerja 

45-80 Sangat Rendah Sangat Buruk Sangat Rendah 

81-116 Rendah Buruk Rendah 

117-152 Cukup Cukup Cukup 

153-188 Tinggi Baik Tinggi 

189-225 Sangat Tinggi Sangat Baik Sangat Tinggi 

 

2. Analisis Regresi Linier Berganda 

       Analisis regresi linear berganda di gunakan untuk menganalisis 

pengaruh antara variabel bebas (X), terhadap variabel terikat (Y). 

Variabel bebas (X) terdiri dari variabel Disiplin kerja (X1) dan 

Lingkungan Kerja (X2), sedangkan Kinerja karyawan sebagai variabel 

terikatnya (Y). Model regresi berganda yang digunakan dalam 

penelitian ini memiliki formula (Sugiyono 2005;211), sebagai berikut: 

Y = a + b1 x1 + b2 x2 + e 
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Dimana: Y : Kinerja Karyawan 

 a : Konstanta 

 b : Koefisien 

 x1 : Disiplin kerja 

 x2 : Lingkungan kerja 

 e       : error 

 

J. Uji Hipotesis  

Penelitian ini menguji 2 hipotesis yang menggunakan uji yang berbeda-

beda, dan dirumuskan sebagai berikut: 

1. Hipotesis 1 

 Hipotesis yang menyatakan bahwa disiplin kerja dan lingkungan kerja 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan pada Rumah 

Sakit Islam Muhammadiyah Sumberrejo Bojonegoro, diuji dengan 

menggunakan uji F dan uji T sebagai berikut: 

a. Uji F 

Ho : Tidak ada pengaruh signifikan antara Disiplin Kerja dan 

Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan Rumah Sakit Islam 

Muhammadiyah Sumberrejo Bojonegoro. 

Ha : Ada pengaruh signifikan antara Disiplin Kerja dan Lingkungan 

Kerja terhadap Kinerja Karyawan Rumah Sakit Islam Muhammadiyah 

Sumberrejo Bojonegoro. 
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Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variable lingkungan 

kerja dan keselamatan kesehatan kerja secara parsial berdampak 

terhadap variable kinerja karyawan dengan mempertimbangkan: 

1) Jika        <       maka Ho diterima yang berarti disiplin 

kerja dan lingkungan kerja tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

2) Jika        ≥        maka Ha diterima yang berarti disiplin 

kerja dan lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

 Jika Ha diterimamaka variable disiplin kerja dan lingkungan kerja 

mempunyai pengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variable 

kinerja karyawan, sebaliknya jika Ho diterima berarti variable disiplin 

kerja dan lingkungan kerja tidak mempunyai pengaruh signifikan secara 

bersama-sama terhadap variable kinerja karyawan. 

b. Uji T 

Uji T digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel 

disisplin kerja dan variabel lingkungan kerja secara individu dalam 

menerangkan variasi variabel kinerja. Dengan mempertimbangkan : 

Ho : Tidak ada pengaruh signifikan antara Disiplin Kerja terhadap Kinerja 

Karyawan Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Sumberrejo Bojonegoro. 

Ho : Tidak ada pengaruh signifikan antara Lingkungan Kerja terhadap 

Kinerja Karyawan Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Sumberrejo 

Bojonegoro. 
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Ha : Ada pengaruh signifikan antara Disiplin Kerja terhadap Kinerja 

Karyawan Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Sumberrejo Bojonegoro. 

Ha : Ada pengaruh signifikan antara Lingkungan Kerja terhadap 

Kinerja Karyawan Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Sumberrejo 

Bojonegoro. 

Uji T digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variable 

lingkungan kerja dan variable keselamatan kesehatan kerja secara individual 

dalam menerangkan variable kinerja karyawan.Uji T dalam penelitian ini 

menggunakan uji 2 sisi (arah). Dengan mempertimbangkan: 

a) Jika t hitung ≥ t tabel atau - t hitung ≥ - t tabel, maka H0 ditolak 

dan Ha diterima, jadi ada pengaruh signifikan antara variabel 

bebas terhadap variabel terikat. 

b) Jika t hitung  < t tabel atau  -t hitung <  -t tabel , maka H0 diterima 

dan Ha ditolak, jadi tidak ada pengaruh signifikan antara variabel 

bebas terhadap variabel terikat. 

Jika Ho diterima maka variable disilin kerja dan variable lingkungan kerja 

tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variable kinerja, sebaliknya jika 

Ha diterima maka variable disiplin kerja dan variable lingkungan kerja 

memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

2. Hipotesis 2 

Untuk mengetahui variabel mana yang lebih kuat berpengaruh dari 

disiplin kerjadan lingkungan kerja kinerja karyawan Rumah Sakit Islam 

Muhammadiyah Sumberrejo Bojonegoro yaitu dengan melakukan 
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perbandingan koefisien regresi masing-masing variabel. Variabel yang 

memiliki koefisien tertinggi maka variabel tersebut mempunyai pengaruh 

dominan terhadap kinerja pegawai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


