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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di PT. Perhutani Anugerah Kimia yang 

berlokasi di Jalan Kanjeng Jimat, Rejowinangun, Kecamatan Trenggalek, 

Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 66317. 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian survey. Menurut Sugiyono 

(2016:6) metode survey digunakan untuk mendapatkan data dari tempat 

tertentu yang alamiah (bukan buatan). Survey yang dilakukan oleh peneliti 

adalah dengan melakukan wawancara dan penyebaran kuesioner pada 

responden (karyawan) yang kemudian dilakukan pengolahan data untuk 

menganalisis hipotesis. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. (Sugiyono, 2016:80). Populasi dalam penelitian ini 

adalah keseluruhan karyawan tetap bagian produksi PT. Perhutani 

Anugerah Kimia yang berjumlah 35 karyawan 
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2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi 

harus betul-betuk representatif atau mewakili (Sugiyono, 2016:81). 

Apabila subjek penelitian kurang dari 100, lebih baik diambil 

semuanya sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah total 

sampling yaitu mengambil keseluruhan populasi yang berjumlah 35 

karyawan.  

D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

1.  Variabel Penelitian 

a. Variabel independen 

Variabel independen atau yang sering disebut variabel bebas 

merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat), Sugiyono 

(2016:39). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Kemampuan kerja (X1) dan Disiplin Kerja (X2) 

b. Variabel dependen 

Variabel dependen atau yang sering disebut variabel terikat 

merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat 

karena adanya variabel bebas, Sugiyono (2016:39). Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah Kinerja (Y). 
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E. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel merupakan penjelasan tentang 

bagaimana operasi atau kegiatan yang harus dilakukan untuk memperoleh 

data atau menunjukkan indikator. Variabel dalam penelitian ini yaitu : 

a. Kemampuan Kerja (X1) 

Kemampuan kerja yaitu kemampuan karyawan dalam melaksanakan 

berbagai tugas dalam pekerjaan yang meliputi kemampuan teknis, 

kemampuan sosial dan kemampuan konseptual. 

Kemampuan kerja dapat diukur dengan menggunakan indikator : 

1. Kemampuan Teknis  

Kemampuan karyawan dalam mengoperasikan alat-alat kerja. 

2. Kemampuan sosial  

Kemampuan kerja karyawan untuk bekerja sama dalam sebuah 

kelompok kerja. 

3. Kemampuan konseptual  

Kemampuan karyawan untuk memahami pekerjaan yang 

diembannya. 

b. Disiplin kerja (X2) 

Disiplin kerja yaitu kesediaan karyawan untuk mematuhi semua 

peraturan perusahaan yang meliputi disiplin waktu, disiplin 

peraturan dan disiplin tanggung jawab. 
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Disiplin kerja diukur dengan menggunakan indikator : 

1. Disiplin waktu 

    Sikap atau tingkah laku yang menunjukkan ketaatan terhadap jam 

kerja. 

2. Disiplin peraturan  

Sikap atau tingkah laku yang menunjukkan kepatuhan dalam 

menaati peraturan yang telah ditetapkan. 

3. Disiplin tanggung jawab  

Sikap atau tingkah laku yang menunjukkan kesanggupan dalam 

melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. 

c. Kinerja (Y) 

Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh karyawan yang 

sesuai dengan kuantitas, kualitas dan ketepatan waktu yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan. 

Kinerja diukur dengan menggunakan indikator : 

1) Kuantitas 

Merupakan jumlah atau target yang harus dicapai oleh karyawan. 

2) Kualitas 

Merupakan tingkat baik atau buruknya hasil kerja yang dicapai 

oleh karyawan dibandingkan dengan standart yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan. 

3) Ketepatan waktu 
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Merupakan kesesuaian penyelesaian tugas dengan jangka waktu 

yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

F. Jenis dan Sumber Data 

a.   Jenis Data 

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data kuantitatif. Data dalam bentuk angka-angka atau dapat dihitung, 

dan diperoleh dari hasil jawaban responden dari kuesioner yang telah 

disebarkan. 

b. Sumber Data 

1. Data primer 

Data primer diperoleh peneliti langsung dari perusahaan yang 

menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini data 

dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada karyawan 

PT. Perhutani Anugerah Kimia. Kuesioner berisikan data 

mengenai kemampuan kerja, disiplin kerja dan kinerja 

karyawan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber dan digunakan 

untuk menunjang informasi yang diperlukan penelitian. Data 

sekunder dalam penelitian ini adalah data produksi dan data 

absensi karyawan. 

G. Metode Pengumpulan Data 
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Untuk memperoleh data atau informasi, keterangan-keterangan dan 

data-data yang diperlukan, peneliti menggunakan metode pengumpulan data 

sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data dari pengamatan langsung 

ke lapangan dengan mengadakan tanya jawab kepada objek penelitian. 

b.   Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk mendapatkan tanggapan responden mengenai gambaran 

umum, perhatian dan pendapat responden terhadap kemampuan kerja, 

disiplin kerja dan kinerja karyawan PT. Perhutani Anugerah Kimia.  

H. Teknik Pengukuran Data 

Metode pengukuran data yang digunakan dari tanggapan atau jawaban 

dari responden diukur dengan menggunakan skala likert. Skala likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

kelompok orang tentang fenomena sosial, Sugiyono (2016:93).  

Dengan skala likert, maka variabel akan dijabarkan menjadi indikator 

variabel kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk 

menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.  

Pengujian dilakukan dengan menuangkan sejumlah pernyataan 

terhadap variabel yang akan diuji, untuk keperluan dalam melakukan analisis 
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data, maka jawaban pernyataan pada angket penelitian menggunakan lima skor 

tingkatan jawaban/penilaian yang dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut: 

 

 

Tabel 3.1 

 Skor Angket Penelitian 

Skala Pilihan Jawaban Keterangan Skor 

1 Sangat Setuju SS 5 

2 Setuju S 4 

3 Cukup Setuju CS 3 

4 Tidak Setuju TS 2 

5 Sangat Tidak Setuju STS 1 

 

Keterangan: 

1. Skor 5, sebagai jawaban dari kemampuan kerja, disiplin kerja dan 

kinerja karyawan mempunyai indikasi sangat baik dan sangat tinggi 

dalam pengukurannya 

2. Skor 4, sebagai jawaban dari kemampuan kerja, disiplin kerja dan 

kinerja karyawan mempunyai indikasi baik dan tinggi dalam 

pengukurannya 

3. Skor 3, sebagai jawaban dari kemampuan kerja, disiplin kerja dan 

kinerja karyawan mempunyai indikasi cukup dalam pengukurannya 
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4. Skor 2, sebagai jawaban dari kemampuan kerja, disiplin kerja dan 

kinerja karyawan mempunyai indikasi buruk dan rendah dalam 

pengukurannya 

5. Skor 1, sebagai jawaban dari kemampuan kerja, disiplin kerja dan 

kinerja karyawan mempunyai indikasi sangat buruk dan sangat rendah 

dalam pengukurannya 

I. Uji Instrumen 

 Kuesioner dalam penelitian ini digunakan sebagai pengumpulan 

data, oleh karena itu kuesioner harus di uji menggunakan uji validitas dan uji 

reliabilitas. 

a. Uji validitas 

 Suatu instrumen dikatakan valid jika mempunyai validitas tinggi dan 

mampu mengukur variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya 

validitas instrument menunjukkan sejauh mana data terkumpul tidak 

menyimpang gambaran tentang validitas yang dimaksud. 

 Menurut Arikunto (2010:211) bahwa validitas adalah suatu ukuran 

yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu 

instrument. Dalam penelitian ini, menggunakan uji validitas dengan 

metode product moment dengan rumus sebagai berikut : 

𝑟 =
𝑛 Ʃ𝑥𝑦 − (Ʃ𝑥)(Ʃ𝑦)

√{𝑛 Ʃ𝑥² − (Ʃ𝑥2){𝑛 Ʃ𝑦2 − (Ʃ𝑦2)}}
 

Keterangan : 

r  : Koefisien korelasi product moment 



44 

 

N  : Jumlah subjek uji coba 

Ʃx   : Jumlah skor butir petanyaan 

Ʃx²  : Jumlah skor butir pertanyaan kuadrat 

Ʃy  : jumlah skor total 

Ʃy²  : jumlah skor total kuadrat 

Ʃxy  : jumlah perkalian skor butir dengan skor total 

Apabila r sudah diketahui, maka selanjutnya membandingkan hasil dari 

r perhitungan dengan r yang terdapat dalam tabel. Jika hasil nilai dari r 

hitung lebih besar dari r dalam tabel pada alpha tertentu maka dikatakan 

signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan adalah valid, 

sedangkan apabila r hitung lebih kecil pada r dalam tabel maka instrumen 

tersebut dinyatakan tidak valid. Kriteria yang diterapkan adalah r hitung 

(koefisien korelasi) lebih besar dari r tabel (nilai kritis) pada taraf signifikan 

∞ = 0,05, jika koefisien korelasi lebih besar dari nilai kritis maka alat 

tersebut dikatakan valid. 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas berarti sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat 

dipercaya. Uji reliabilitas diperlukan untuk mengetahui kestabilan alat 

ukur. Pada dasarnya sejauh mana suatu hasil pengukuran relative konsisten 

apabila alat ukur tersebut digunakan berulang kali. Dalam penelitian ini, 

untuk menganalisis tingkat reliabilitas menggunakan rumus alpha sebagai 

berikut : 

r = (
𝑘

𝑘−1
) (1- 

Ʃ𝜎𝑏2

𝜎𝜏² 
) 
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Keterangan :  

r   = Reabilitas instrument 

k  = Banyaknya butir pertanyaan 

Ʃ𝜎𝑏2  = Jumlah varian butir di kuadratkan 

𝜎𝜏²   = Jumlah varian total di kuadratkan 

Apabila r hitung lebih besar dari pada r tabel, maka data yang digunakan 

adalah reliabel, sebaliknya jika r hitung lebih kecil dari pada r tabel maka 

data yang digunakan tidak reliabel. Suatu instrumen penelitian dikatakan 

reliabel, apabila nilai alpha > atau = 0,6. 

J. Teknik Analisis Data  

a.  Rentang Skala 

     Rentang skala adalah alat yang digunakan untuk mengukur dan menilai 

variabel yang diteliti. Analisis rentang skala ini digunakan untuk 

mendiskripsikan kemampuan kerja, disiplin kerja dan kinerja karyawan di PT. 

Perhutani Anugerah Kimia dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

RS = 
𝑛 (𝑚−1)

𝑚
  

Keterangan : 

Rs = Rentang Skala 

n   = Jumlah Sampel 

m  = Jumlah Alternatif Jawaban 

Dengan hasil perhitungan sebagai berikut : 
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RS = 
35 (5−1)

5
 = 28 

Maka tinggi rendahnya hasil pengukuran dari tiap variabel yang diteliti adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 3.2 

 Hasil Pengukuran Variabel Penelitian 

Skor Kemampuan 

kerja 

Disiplin Kerja Kinerja 

35-62 Sangat buruk Sangat rendah Sangat rendah 

63-90 Buruk Rendah Rendah 

91-118 Cukup Cukup Cukup 

119-146 Baik Tinggi Tinggi 

147-175 Sangat baik Sangat tinggi Sangat tinggi 

 

1. Rentang skala, 35-62 dinyatakan bahwa kemampuan kerja, disiplin 

kerja dan kinerja karyawan masuk kategori sangat buruk dan sangat 

rendah 

2. Rentang skala, 63-90 dinyatakan bahwa kemampuan kerja, disiplin 

kerja dan kinerja karyawan masuk kategori buruk dan rendah 

3. Rentang skala, 91-118 dinyatakan bahwa kemampuan kerja, disiplin 

kerja dan kinerja karyawan masuk kategori cukup 

4. Rentang skala, 119-146 dinyatakan bahwa kemampuan kerja, 

disiplin kerja dan kinerja karyawan masuk kategori baik dan tinggi 
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5. Rentang skala, 147-175 dinyatakan bahwa kemampuan kerja, 

disiplin kerja dan kinerja karyawan masuk kategori sangat baik dan 

sangat tinggi 

b.  Regresi Linier Berganda 

     Teknik analisis linier berganda dipergunakan untuk menganalisis 

pengaruh variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen). 

Dalam penelitian ini, variabel bebas yang digunakan adalah kemampuan 

kerja dan disiplin kerja sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah 

kinerja karyawan. Berikut persamaan regresi yang digunakan dengan 

menggunakan rumus : 

Y=a + b.X1 + b.X2 + e 

Dimana :  

Y = Kinerja karyawan 

a = Konstanta 

b  = Koefisien regresi 

X1 = Variabel kemampuan kerja 

X2 = Variabel disiplin kerja 

e  = Variabel pengganggu (error) 

 

 

 

K. Uji Hipotesis 

Penelitian ini menganalisis tiga hipotesis sebagai berikut: 
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H1 :   Kemampuan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

H2 :   Disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

H3 : Kemampuan kerja dan disiplin kerja secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan 

 Ketiga hipotesis tersebut memiliki hipotesis alternatif (Ha) dan hipotesis nol 

(Ho) sebagai berikut: 

Ha : Kemampuan kerja dan disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan 

Ho : Kemampuan kerja dan disiplin kerja tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan 

Berikut uji hipotesis yang digunakan untuk menganalisis ketiga hipotesis 

tersebut: 

a. F-test 

    Uji F bertujuan untuk menganalisis pengaruh secara simultan  atau 

bersama-sama antara variabel independen dalam hal ini yaitu variabel 

kemampuan kerja dan disiplin kerja terhadap variabel dependen yaitu 

kinerja karyawan. Analisis dilakukan dengan membandingkan besarnya 

nilai Fhitung dengan Ftabel. Uji F diukur  dengan menggunakan rumus : 

Fhitung =       R2 / (k - 1)  

               (1 - R2) / (n – k) 

 

Di mana : 
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R2      =  Koefisien determinasi 

k      =  Jumlah variabel bebas  

n      =  Banyaknya sampel 

     Penolakan hipotesa atas dasar signifikasi pada taraf 5% (taraf 

kepercayaan 95%) dengan kriteria : 

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

ada pengaruh secara simultan antara variabel independent terhadap  

variabel dependent. Jika Fhitung ≤ Ftabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak, 

yang berarti tidak ada pengaruh secara simultan antara variabel 

independent terhadap variabel dependent. 

Gambar 3.1 Kurva F 

 

Berdasarkan kurva diatas, perhitungan F tabel dengan kriteria tingkat 

signifikansi sebesar 0,05 dan derajat kebebasan dƒ1 = k – 1 (jumlah 

variabel – 1), yaitu 3 – 1 = 2 dan dƒ2 = n-k (jumlah sampel – jumlah 

variabel), yaitu 35 – 3 = 32. Sehingga diperoleh F tabel yaitu 3,29. 

b. t-test 

    Analisis ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh secara parsial 

variabel independen dalam hal ini yaitu variabel kemampuan kerja dan 

Ho Ditolak dan Ha 

Diterima 
Ho Ditolak dan Ha 

Diterima 

 

3,29  

Daerah Penerimaan Ho 

-3,29  
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disiplin kerja terhadap variabel dependen yaitu kinerja karyawan. 

Pengujian dilakukan dengan membandingkan besarnya nilai thitung dengan 

ttabel. Uji t diukur  dengan menggunakan rumus : 

thitung =  
𝑏

𝑆𝑏
 

Di mana : 

b     : koefisien regresi 

Sb   : Standar deviasi dari variabel bebas 

Berikut kriteria pengujian yang digunakan: 

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

tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independent terhadap 

variabel dependent. 

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

yang berarti ada pengaruh antara variabel independent terhadap variabel 

dependent. 

Gambar 3.2 Kurva t 

 

Berdasarkan kurva diatas, perhitungan t tabel menggunakan kriteria 

tingkat signifikansi sebesar 0,05 dan derajat kebebasan = (n-k) atau 

Ho Ditolak dan Ha 

Diterima 
Ho Ditolak dan Ha 

Diterima 

 

1,693  

Daerah Penerimaan Ho 

-1,693  
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banyaknya sampel dikurangi jumlah variabel, yaitu 35 – 3 = 32, sehingga 

diperoleh hasil t tabel sebesar 1,693. 




