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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Perusahaan Rokok Putra Masa Depan terletak 

di Desa Plosoharjo, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. 

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis ialah penelitian deskriptif dengan 

pendekatn kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif yaitu berlandaskan pada 

filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel 

tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data 

bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan (Sugiyono, 2012). Penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau 

lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan 

dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2012). Berdasarkan teori tersebut, 

penelitian deskriptif kuantitatif, merupakan data yang diperoleh dari sampel 

populasi penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan. 

C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi adalah subyek atau obyek yang memiliki karakteristik tertentu 

dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh peneliti berdasarkan 

tujuan dan kesesuaian dengan fenomena yang akan diteliti (Sugiyono, 2010). 

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah karyawan PR Putra Masa 

Depan Nganjuk. 
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Sampel merupakan  bagian dari jumlah dan karateristik yang dimiliki 

oleh populasi (Sugiyono, 2010). Peneliti di sini mengambil sampel pada 

Perusahaan Rokok Putra Masa Depan sebanyak 50 orang karyawan dari 

jumlah keseluruhan  karyawan dengan teknik pengambilan sampel 

menggunakan teknik probability sampling yang artinya memberikan peluang 

yang sama pada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota 

sampel. Dengan kata lain cara pengambilan sampel yang memberikan 

kesempatan yang sama untuk diambil kepada setiap elemen populasi. 

Penentuan sampel menggunakan systematic random sampling yakni 10 orang 

karyawan yang datang paling awal dari masing-masing devisi kerja PR Putra 

Masa Depan. 

D. Definisi operasional Variabel  

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010). 

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, yakni variiabel independent, 

dan variabel dependent. Variabel independent sering juga disebut dengan 

variabel bebas. Variabel independent merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel dependent. (Sugiyono, 2010).  
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1. Variabel dependent (terikat) yaitu kinerja (Y) 

Kinerja karyawan (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas 

dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.  

Adapun indikator kinerja menurut (Mangkunegara, 2006) dalam 

bukunya yang berjudul evaluasi kinerja SDM, kinerja dapat diukur dengan 

kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu. Berikut ini cara pengukurannya : 

1. Kuantitas,yaitu jumlah produk yang harus diselesaikan maupun produk 

yang dihasilkan 

2. Kualitas, yaitu mutu yang dihasilkan 

3. Ketepatan waktu, yaitu sesuai tidaknya pekerjaan yang dilakukan 

dengan waktu yang telah ditetapkan 

2. Variabel independen (bebas) dalam peelitian ini adalah Komunikasi Dan 

Penempatan kerja 

a. Komunikasi (X1) 

Komunikasi adalah proses pemindahan suatu informasi, ide, 

pengertian dari seseorang ke orang lain sehingga dapat 

menginterprestasikannya sesuai dengan tujuan yang dimaksud dalam 

sebuah lingkup perusahaan Perusahaan Rokok Putra Masa Depan. 

Adapun indikator dari Komunikasi menurut Menurut Handoko 

(2001) sebagai berikut :  

- Komunikasi vertikal : 

 Komunikasi ke bawah 
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 Komunikasi ke atas 

- Komunikasi horizontal. 

- Komunikasi diagonal. 

b. Penempatan Kerja  (X2) 

Penempatan kerja adalah menempatkan pegawai Perusahaan Rokok 

Putra Masa Depan pada posisi yang telah ditentukan perusahaan 

berdasarkan kriteria tertentu. 

Adapun faktor dari penempatan kerja menurut (Siswanto 

Sastrohadiryo,2003), yaitu sebgai berikut : 

- Tingkat Pendidikan  

- Pengalaman 

- Kesehatan Fisik dan Mental 

- Usia  

 

E. Jenis dan sumber data 

Jenis  data yang digunakan ialah data kuantitatif yang diperoleh dari jawaban 

kuesioner yang telah disebar oleh peneliti kepada sejumlah responden yang 

dijadikan sebagai sampel mengenai masalah komunikasi  dan penempatan kerja 

yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan Perusahaan Rokok Putra Masa 

Depan yang akan menjadi data primer dari prnrlitian ini. Data primer merupakan 

data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data menurut (Sugiyono, 

2010). Sedangkan data sekunder yang digunakan adalah data saran dan kritik 
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karyawan serta laporan analisis kinerja karyawan Perusahaan Rokok Putra Masa 

Depan.  

F. Teknik Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti ialah menggunakan 

cara menyebarkan angket (kuesioner) kepada responden yang dituju. Yang mana 

Teknik penyebaran kuesioner ini memberikan seperangkat pertanyaan secara 

tertulis untuk diberikan kepada responden agar dijawab secara langsung 

(Sugiyono,2005). 

G. Teknik Pengukuran Variabel  

Penelitian atau kuisioner memenuhi persyaratan yaitu valid dan reliabel. 

Untuk mengetahui validitas dan reliabilitas kuesioner perlu dilakukan pengujian 

atas kuisioner dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk itu 

penulis juga akan melakukan kedua uji validitas dan reliabilitas ini terhadap 

instrumen penelitian yaitu kuisioner. Menurut (Sugiyono ,2009) bahwa skala 

likert berinteraksi 1-5 dengan pilihan jawaban yang tertera pada pernyataan 

berikut ini 

Tabel 3.1 Pengukuran Skala Likert 

Keterangan (kategori) Point(skor) 

Sangat setuju (ss) 5 

Setuju (s) 4 

Ragu - ragu (RR) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 
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Sangat tidak setuju (STS) 1 

    Sumber : Sugiyono (2009) 

Dari data pengukuran skala likert diatas dapat disimpulkan untuk jawaban 

masing-masing variabel sebagai berikut : 

1. Jawaban sangat setuju dengan skor 5 menggambarkan bahwa kinerja karyawan 

sangat baik, komunikasi dan penempatan kerja yang diterapkan sangat baik. 

2. Jawaban setuju dengan skor 4 menggambarkan bahwa kinerja karyawan baik, 

komunikasi dan penempatan kerja yang diterapkan baik. 

3. Jawaban ragu-ragu dengan skor 3 menggambarkan bahwa kinerja karyawan 

cukup, komunikasi dan penempatan kerja yang diterapkan cukup. 

4. Jawaban tidak setuju dengan skor 2 menggambarkan bahwa kinerja karyawan 

buruk, komunikasi dan penempatan kerja yang diterapkan kurang. 

5. Jawaban sangat tidak setuju dengan skor 1 menggambarkan bahwa kinerja 

karyawan sangat buruk, komunikasi dan penempatan kerja  yang diterapkan 

sangat kurang memenuhi. 

H. Pengujian Instrumen Penelitian  

a. Uji Validitas 

Validitas adalah derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek 

penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Data yang valid adalah 

data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan 

data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Uji validitas ini 

digunakan untuk mengetahui apakah ada pertanyaan-pertanyaan pada 
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kuisioner yang harus dibuang/diganti karena dianggap tidak relevan (Husein 

Umar, 2014). 

Sebuah instrumen bisa dikatakan valid apabila mampu mengungkap data 

dari variabel yang diteliti secara tepat. Item dikatakan valid, jika 

rℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔>r𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dan sebaliknya. Dalam uji validitas ini peneliti menggunakan 

50 responden dalam mengisi kuesioner yang disebar dan diolah dengan 

menggunakan program SPSS Versi 23. 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan bahwa sesuatu instrument  dapat dipercaya 

untuk digunakan sebagai alat sebagai alat pengumpul data karena instrument 

tersebut sudah baik (Arikunto,2002).  

Apabila variabel yang diteliti mempunyai cronbach’s alpha (α)>60% 

(0,60) maka variabel tersebut dikatakan reliabel, sebaliknya jika cronbach’s 

alpha (α) < 60% (0,60) maka variabel tersebut dikatakan tidak reliabel. 

 

I. Metode Analisis Data  

1. Rentang skala 

Rentang skala merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui apakah 

komunikasi dan penempatan kerja yang diberikan dan kinerja karyawan tinggi 

atau rendah maka digunakan rentang skala (Umar 2004) dengan menggunakan 

rumus : 

RS = 
𝒏(𝒎−𝟏)

𝒎
 

 Dimana : RS = Rentang Skala 
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     n    = jumlah sampel 

     m   = jumlah alternative jawaban tiap item 

   

Dari rumus diatas maka didapatkan rentang skala sebagai berikut : 

  RS = 
50(5−1)

5
=

200

5
= 40 

Berdasarkan hasil perhitungan diatas diperoleh hasil rentang skala sebesar 40, 

kemudian hasil tersebut dimasukkan pada kategori rentang skala sebagai berikut : 

Tabel 3.2 Pengukuran Data skala likert 

Rentang skala Komunikasi Penempatan 

kerja 

Kinerja 

50-89 Sangat buruk Sangat buruk Sangat buruk 

90-129 Buruk Buruk Buruk 

130-169 Cukup Cukup Cukup 

170-209 Baik  Baik  Baik  

210-250 Sangat baik Sangat baik Sangat baik 

Sumber : Data diolah 

2. Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linier berganda merupakan pengaruh secara linier antara dua 

atau lebih variabel independen dengan dependen. Analisis ini untuk mengetahui 

pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-

masing variabel independen berpengaruh positif atau negatif dan untuk 

memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen 

mengalami kenaikan atau penurunan. Persamaannya sebagai berikut : 
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Y = a + b1𝑥1+ b2𝑥2+ e 

Keterangan : 

Y  = Variabel dependen (kinerja) 

a  = nilai konstanta 

b1 ,b2 = koefisien garis regresi 

x1 ,x2 = variabel independen (komunikasi, penempatan kerja) 

e  = standar error atau variabel pengganggu. 

 

3. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsiklasik yang digunakandalam penelitian ini adalah uji 

Normalitas dan uji Multikoloniaritas. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk meguji apakah dalam model 

regresi, variabel independen dan variabel dependen keduanya mempunyai 

distribusi normal ataupun mendekati normal (Ghozali,2011). Dalam 

penelitian ini, uji normalitas menggunakan Normal Probability Plot (P-P 

Plot). Mpdel regresi yang baik seharusanya distribsi regresi residual 

normal atau mendekati normal. Suati variabel dikatakan normal jika 

gambar distribusi dengan titik-titik data yang menyebar di sekitar garis 

diagonal, dan penyebaran titik-titik data searah mengikuti garis diagonal 

(Ghozali,2011).  

b. Uji Heteroskedesitas  
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Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan lainnya (Ghazali, 2011). Jika varians residual dari suatu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homoskedastisitas, 

dan jika berbeda maka terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik 

adalah homoskedestisitas. Hal terebut daat dilihat dari ada atautidaknya 

pola pada grafik scatterplot. Jika ada pola tertentu sperti titik-titik yang 

membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian 

menyempit) maka mengindikasikan bahwa telah terjadi heteroskedesitas 

dan sebaliknya. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik yang 

menyebar diatas dan dibawah gari 0 pada sumbuy maka terjadi 

heteroskedestisitas (Ghozali,2011). 

c. Uji Multikolinearitas 

Mutikolinearitas adalah keadaan dimana antara dua variabel 

independen bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel independen. Model yang baik seharusnya 

tidak terjadi korelasi diantara variabel indpenden (Imam Ghosali,2011). 

Deteksi ada atau tdaknya multikolinearitas dalam model regres adalah 

dilihat dari besaran VIF (Variance Indlation Factor) dan tolerance (TOL). 

Regresi bebas dari masalah  multikolinearitas jika nilai VIF < 10 dan nilai 

TOL >0,1 (Ghozali,2011).  
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J. Uji Hipotesis 

1. Uji F 

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara 

serentak terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat dilakukan dengan membandingkan besarnya 

angka F hitung dengan F tabel.JikaFhitung>Ftabel, maka H0 ditolak dan apabila 

Fhitung<Ftabel maka Ha diterima (Singgih Santoso, 2009). 

2. Uji t 

Uji t digunakan untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing 

variabel independen secara sendiri-sendiri terhadap variabel dependen. Dengan 

cara membandingkan besarnya nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 dengan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙.  Kriteria 

pengambilan keputusan untuk uji t (parsial) adalah jika t hitung ≤ t tabel atau –t 

hitung ≥ -t tabel pada α = 5% maka Ho diterima. Jika t hitung > t tabel atau –t 

hitung < -t tabel pada α =5% maka Ho ditolak (Priyatno,2012 ) 

3. Uji Determinasi (R2) 

 Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya konstribusi 

yang ditimbulkan variabel X terhadap Y. Interprestasi dari pengaruh yang 

ditimbulkan X terhadap Y yaitu 0 sampai 1, dimana semakin mendekati 1 

berarti x dan Y berpengaruh semakin kuat, dan sebaliknya jika mendekati 0 

maka pengaruh x terhadap y semakin lemah (Sugian Sugiarto, 2006). Untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh variabel penelitian menggunakan 

aplikasi SPSS versi 23. 

 


