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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah UD Vella Antique berlokasi di Dusun Talang, 

RT/RW 003/002, Desa Ambulu, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten 

Probolinggo.  

B. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian survey, dimana 

informasi yang dikumpulkan dari responden dengan melakukan wawancara dan 

menggunakan kuesioner. Penelitian survey merupakan penelitian yang 

dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah 

data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut sehingga ditemukan 

hubungan-hubungan antara variabel (Kerlinger dan Sugiono, 2005:7). 

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 kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2008: 

80). Berdasarkan kualitas dan ciri tersebut, populasi dapat dipahami sebagai 

sekelompok individu atau objek pengamatan yang minimal memiliki satu 

persamaan karakteristik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

karyawan produksi UD. Vella Antique sebanyak 35 orang. 
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2. Sampel 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan teknik sampel jenuh (sensus) yaitu teknik penentuan sampel 

bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering 

dilakukan bila jumlah populasi relative kecil (Sugiono, 2008:85). Dengan 

demikian sampel pada penelitian ini adalah 35 orang karyawan. 

D. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian (Arikunto 1998). Variabel dalam penelitain ini 

terdiri dari variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y).  

1. Variabel Bebas (independent) adalah variabel yang mempengaruhi variabel 

terikat (Arikunto, 1998) Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari:  

a. Motivasi kerja (X1) 

Motivasi kerja adalah suatu dorongan bekerja dari dalam pribadi 

seseorang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu guna 

mencapai suatu tujuan. Indikator- indikator motivasi menurut Maslow 

antara lain :  

1) Dorongan memenuhi kebutuhan fisiologis merupakan dorongan 

bekerja untuk memenuhi kebutuhan untuk dapat hidup seperti 

makan, minum, perumahan, oksigen, tidur dan sebagainya. 

2) Dorongan memenuhi kebutuhan akan rasa aman ini merupakan 

dorongan bekerja dari dalam diri karyawan untuk memenuhi 
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kebutuhan akan perlindungan dari bahaya kecelakaan kerja, jaminan 

akan kelangsungan pekerjaannya. 

3) Dorongan memenuhi kebutuhan sosial, yaitu dorongan bekerja dari 

dalam diri karyawan untuk diterima oleh kelompok, persahabatan, 

dan interaksi yang lebih erat dengan orang lain. Dalam organisasi 

akan berkaitan dengan kebutuhan akan adanya kelompok kerja yang 

kompak, supervisi yang baik, rekreasi bersama dan sebagainya.  

4) Dorongan memenuhi kebutuhan penghargaan ini merupakan 

dorongan bekerja dari dalam diri karyawan untuk dihormati, 

dihargai atas prestasinya, pengakuan atas kemampuan dan 

keahliannya serta efektifitas kerjanya.  

5) Dorongan memenuhi kebutuhan aktualisasi diri adalah dorongan 

bekerja dari dalam diri karyawan untuk mengembangkan 

potensinya. Kebutuhan untuk menunjukkan kemampuan, keahlian 

dan potensi yang dimiliki seseorang. 

b. Lingkungan Kerja (X2) 

Lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar para 

pekerja yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan dalam 

menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. Lingkungan kerja tersebut 

mencakup suasana kerja, hubungan karyawan dengan sesama rekan 

kerja, tersedianya fasilitas kerja dan semua hal yang mempengaruhi 

seseorang dalam melaksankan pekrjaannya. Adapun indikator mengenai 

lingkungan kerja adalah sebagai berikut (Nitisemito, 1992): 
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1) Suasana Kerja 

Suasana kerja adalah kondisi yang ada disekitar karyawan yang 

sedang melakukan pekerjaan yang dapat mempengaruhi 

pelaksanaan pekerjaan itu sendiri meliputi adanya lingkungan kerja 

yang kondusif. 

2) Hubungan dengan rekan kerja  

Hubungan dengan rekan kerja yaitu hubungan dengan rekan 

kerja yang harmonis dan tanpa ada saling intrik diantara sesama 

rekan sekerja meliputi adanya hubungan harmonis antar karyawan 

dan karyawan saling menghormati dengan rekan kerja. 

3) Tersedianya fasilitas kerja  

Hal ini dimaksudkan bahwa peralatan yang digunakan untuk 

mendukung kelancaran kerja lengkap/mutakhir. Tersedianya 

fasilitas kerja yang lengkap, walaupun tidak baru merupakan salah 

satu penunjang proses dalam bekerja. Indikator fasilitas kerja 

meliputi adanya mesin dan peralatan kerja yang memadai.  

2. Variabel Terikat (dependent) adalah variabel yang dipengaruhi variabel 

bebas (Arikunto, 2006). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah:  

a. Kinerja Karyawan (Y)  

 Kinerja merupakan hasil kerja yang telah dicapai oleh karyawan 

dalam melaksanakan pekerjaannya. Indikator kinerja karyawan menurut 

Mathis dan Jackson (2006:378) antara lain : 
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1) Kuantitas 

Kuantitas merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam 

istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.  

2) Kualitas 

Kualitas kerja diukur dari persepsi pegawai terhadap kualitas 

pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap 

ketrampilan dan kemampuan pegawai. 

3) Ketepatan waktu 

Ketepatan waktu adalah kesanggupan pegawai dalam 

melakukan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dan dapat 

menyelesaikan pekerjaan ydengan tepat waktu. 

E. Sumber Data 

Menurut Arikunto (2002) menyatakan bahwa sumber data dalam penelitian 

adalah subyek darimana data diperoleh. Dalam hal ini peneliti menggunakan:  

1. Data Primer 

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari 

sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus 

dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan peneliti (Sugiono, 

2005). Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari 

survei yang dilakukan oleh peneliti. Dimana survey ini dilakukan dengan 

wawancara langsung dengan pemilik perusahaan dan melalui kuesioner 

mengenai variabel motivasi kerja, lingkungan kerja dan kinerja yang diisi 

oleh karyawan UD. Vella Antique 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak 

langsung atau melalui media perantara yang diperoleh dan dicatat oleh 

pihak lain (Sugiono, 2005). Data sekunder dalam penelitian ini adalah data 

dari UD. Vella Antique tentang profil perusahaan, jumlah karyawan, dan 

data-data lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dan keterangan-keterangan lainnya dalam penelitian yang 

dilakukan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Wawancara  

Wawancara adalah suatu proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antar peneliti 

dengan pihak perusahaan yang bersangkutan dengan objek penelitian. 

Dalam hal ini data diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pihak 

pimpinan dan karyawan UD. Vella Antique 

2. Kuesioner/ angket 

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan menyebarkan suatu 

daftar pertanyaan yang diajukan secara tertulis kepada responden, dengan 

harapan mereka akan memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut. 

Kuesioner dalam penelitian ini digunakan untuk mencari data tentang 

motivasi kerja, lingkungan kerja dan kinerja karyawan UD. Vella Antique.   
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G. Teknik Pengukuran Variabel  

Dalam penelitian ini pengukuran variabel motivasi dan variabel lingkungan 

kerja dan variabel terikat menggunakan skala likert. Menurut Sugioyono 

(2002:86) skala likert digunakan untuk mengukur sikap atau pendapat orang 

lain mengenai fenomena sosial.  Setiap item akan diberi 5 pilihan jawaban untuk 

setiap pertanyaan. Penilaian terhadap masing-masing jawaban akan diberi skor 

sebagai berikut: 

1. Skor 5 untuk jawaban Sangat Setuju (SS)  

2. Skor 4 untuk jawaban Setuju (S)  

3. Skor 3 untuk jawaban Cukup Setuju (CS) 

4. Skor 2 untuk jawaban Tidak Setuju (TS)  

5. Skor 1 untuk jawabab Sangat Tidak Setuju (STS) 

Dimana untuk jawaban dari responden dikaitkan dengan kriteria sebagai 

berikut: 

1) Jawaban sangat setuju (SS) diberi skor 5, yang berarti jawaban dari motivasi 

kerja dan lingkungan kerja sangat tinggi. Sedangkan kinerja karyawan 

sangat tinggi. 

2) Jawaban setuju (S) diberi skor 4, yang berarti jawaban dari motivasi kerja 

dan lingkungan kerja tinggi. Sedangkan kinerja karyawan tinggi. 

3) Jawaban cukup setuju (CS) diberi skor 3, yang berarti jawaban dari motivasi 

kerja dan lingkungan kerja cukup. Sedangkan kinerja karyawan cukup.  

4) Jawaban tidak setuju (TS) diberi skor 2, yang berarti jawaban dari motivasi 

kerja dan lingkungan kerja rendah. Sedangkan kinerja karyawan rendah. 
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5) Jawaban sangat tidak setuju (STS) diberi skor 1, yang berarti jawaban dari 

motivasi kerja dan lingkungan kerja sangat rendah. Sedangkan kinerja 

karyawan sangat rendah. 

H. Teknik Pengukuran Instrumen 

1. Uji Validitas  

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut (Ghozali, 2009). Metode yang digunakan untuk menguji validitas 

adalah melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor 

konstruk atau variabel. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan 

r hitung dengan r table maka indikator dinyatakan valid dan sebaliknya jika 

r tabel lebih kecil daripada r hitung maka indikator dinyatakan tidak valid.  

Untuk mengukur validitas digunakan rumus korelasi product moment 

yang dikemukakan oleh Pearson (dalam Suharsimi, 2006:170) sebagai 

berikut : 

𝑟𝑥 𝑦 =  
𝑁 ΣXY − (ΣX)(ΣY)

√{𝑁 ΣX2 − (Σ𝑋)2} {𝑁 ΣY2 − (Σ𝑌)2} 
 

Keterangan : 

𝑟𝑥 𝑦 =  besarnya korelasi 

X = skor butir (Nilai skor tertentu) 

Y = skor total yang diperoleh 

N = Jumlah populasi  

∑X = Jumlah skor item  
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∑Y = Jumlah skor total  

ΣX2 = Jumlah skor kuadrat nilai X 

ΣY2 = Jumlah skor kuadrat nilai Y 

Arikunto (2002:169) menyatakan itu valid atau tidaknya suatu iem 

instrument dapat diketahui dengan membandingkan indeks korelasi product 

moment person dengan level signifikan 5% dengan nilai kritisnya adalah 

sebagai berikut :  

a. Jika rxy hitung > r tabel, maka butir instrument dapat dikatakan valid,  

b. Jika rxy < r tabel, maka dikatakan bahwa instrument tersebut tidak valid.  

2. Uji Reabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk menunjukkan bahwa sesuatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik (Suharsimi, 2006:178). Reliabilitas 

menunjukkan pada tingkat keandalan (dapat dipercaya) dari suatu indikator 

yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini teknik yang 

digunakan untuk mengetahui reliabilitas instrumen adalah rumus Alpha 

Cronbach (Suharsimi, 2006:196) : 

𝑟11 = [
𝑘

𝑘 − 1
] [1 −

Σ𝜎𝑏
2

𝜎𝑡
2 ] 

Keterangan :    

𝑟11 = Reliabilitas instrumen  

k  = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal  

Σ𝜎𝑏
2  = Jumlah varians butir   

𝜎𝑡
2 = Varians total   
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Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang 

terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu 

(Ghozali, 2009:45). Menurut Nunnally (dalam Ghozali, 2009:46) Suatu 

konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach 

Alpha > 0,60. 

I. Teknik Analisis Data 

1. Rentang Skala 

Rentang skala adalah alat yang digunakan untuk mengukur variabel 

yang diteliti. Analisis rentang skala ini digunakan untuk mengetahui tingkat 

kinerja karyawan pada UD Vella Antique. Menurut Umar (2003) 

menentukan rentang skala dengan rumus :  

Rs =
n(m − 1)

𝑚
 

Dimana: 

n = jumlah sampel 

m = jumlah alternative tiap item pertanyaan 

Rs = rating scale (skala penilaian)  

Berdasarkan rumusan diatas, maka dapat diperoleh perhitungan sebagai 

berikut: 

Rs =
35(5 − 1)

5
= 28 

 Berdasarkan perhitungan rentang skala diperoleh nilai Rs sebesar 28 

dengan demikian setiap kriteria adalah sebagai berikut : 
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Tabel 3.1 

Rentang Skala dan Pengukuran Variabel Motivasi Kerja, Lingkungan 

Kerja dan Kinerja Karyawan 

Rentang 

Skala 

Motivasi Kerja Lingkungan 

Kerja 

Kinerja 

Karyawan 

35-62 Sangat Rendah Sangat Tidak 

Baik 

Sangat 

Rendah 

63-90 Rendah Tidak Baik Rendah 

91-118 Cukup Cukup Cukup 

119-147 Tinggi Baik Tinggi 

148-175 Sangat Tinggi Sangat  Baik Sangat Tinggi 

 

2. Regresi linier berganda   

Regresi linier berganda digunakan untuk meramalkan nilai variabel 

terikat (Y) apabila varibel bebas minimal dua atau lebih. Uji regresi juga 

digunakan untuk meramalkan pembuktian ada atau tidaknya hubungan 

fungsional atau hubungan kausal antara dua variabel bebas atau lebih 

terhadap variabel terikat. Persamaan regresi linier berganda tiga variabel 

bebas dirumuskan sebagai berikut :    

𝑌 = 𝑎 + 𝑏1 𝑋1 +  𝑏2 𝑋2 

keterangan :   

Y  = variable terikat  

a  = konstanta   

b1,b2  = variable bebas 

X1 = variable bebas motivasi 
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X2 = variable bebas lingkungan kerja 

J. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis ini dimaksutkan untuk membuktikan ada atau tidaknya 

hubungan yang signifikan antara motivasi kerja dan lingkungan kerja dengan 

kinerja karyawan UD. Vella Antique. Hipotesis penelitian dirumuskan sebagai 

berikut :  

𝐻𝑎 = ada pengaruh signifikan antara motivasi kerja dan lingkungan kerja 

terhadap kinerja karyawan UD. Vella Antique 

𝐻𝑜 = tidak ada pengaruh antara motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap 

kinerja karyawan UD. Vella Antique  

1. Uji F (Pengujian Simultan)  

Uji simultan (uji F) ini digunakan untuk melihat apakah variabel 

independent yaitu motivasi kerja (X1) dan lingkungan kerja (X2) secara 

bersama-sama mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 

variabel dependent yaitu kinerja (Y). Dengan cara membandingkan 

besarnya nilai F hitung dengan besarnya F tabel. 

𝐹 =
𝑅2/𝑘

(𝑘 − 𝑅2)/(𝑛 − 𝑘 − 1)
 

Keterangan :  

𝑅2  = koefisien determinan 

k     = jumlah variabel bebas 

n     = banyaknya sampel 
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Berdasarkan uji statistic tersebut, penolakan hipotesis atas dasar 

signifikan pada taraf nyata 5% (taraf kenyataan 95%) ditentukan dengan 

kriteria sebagai berikut : 

1) 𝐻𝑜 : 𝛽1 , 𝛽2 = 0, motivasi kerja dan lingkungan kerja secara simultan 

tidak berpengaruh terhadap kinerja 

2) 𝐻𝑎 : 𝛽1 , 𝛽2 ≠ 0, motivasi kerja dan lingkungan kerja secara simultan  

berpengaruh terhadap kinerja 

3) 𝛽1 >  𝛽2, maka hipotesis yang menyatakan bahwa motivasi kerja 

berpengaruh lebih kuat terhadap kinerja terbukti kebenarannya  

Kriteria keputusan uji F hitung adalah sebagai berikut (Sugiono, 2013): 

1) Jika F hitung > F tabel maka 𝐻𝑜 ditolak dan 𝐻𝑎 diterima 

2) Jika F hitung < F tabel maka 𝐻𝑜 diterima dan 𝐻𝑎 ditolak  

2. Uji t (Pengujian secara Parsial)  

Menurut Arikunto (2006) pengujian hipotesis secara statistic untik 

menguji kebenaran hipotesis nol (Ho) dan hipotesis alternative (Ha) atau 

untuk melihat berapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat dan akan ditentukan pada lebih besat tidaknya perbedaan yang berarti 

antar nilai parameter b dan nol.  

1) Ho1 : b = 0 (tidak ada pengaruh antara variabel motivasi kerja terhadap 

variabel kinerja) 

2) Ho2 : b = 0 (tidak ada pengaruh antara variabel lingkungan kerja 

terhadap variabel kinerja) 
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3) Ha1 : b ≠ 0 (ada pengaruh antara variabel motivasi kerja dengan variabel 

kinerja) 

4) Ha2 : b ≠ 0 (ada pengaruh antara variabel lingkungan kerja dengan 

variabel kinerja) 

Dalam pengujian hipotesis penulis menggunakan uji t, karena uji t 

merupakan pengujian regresi sederhana antara variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Uji t juga dimaksudkan untuk menguji tingkat keartian 

masing-masing koefisien regresi yakni uji signifikan atau tingkat pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat.  

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑏

𝑠𝑏
 

Dimana : 

b : koefisien regresi 

sb : kesalahan dari standart koefisien regresi  

Ho diterima apabila –t tabel < t hitung < t tabel  

Ho ditolak apabila t hitung > t tabel atau –t hitung < -t tabel 

Pengujian tersebut dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dari 

hasil perhitungan t hitung dengan t tabel yang terdapat dalam t tabel pada 

derajat bebas = n-k-1 dan taraf nyata signifikan sebesar 5% dengan kriteria 

pengujian : 

1) t hitung > t tabel atau –t hitung <-t tabel maka Ho ditolak dan Ha 

diterima, yang berarti ada pengaruh yang nyata antara motivasi kerja/ 

lingkungan kerja terhadap kinerja  
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2) –t tabel < t hitung < t tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak, yang 

berarti ada pengaruh yang tidak nyata antara motivasi kerja/lingkungan 

kerja terhadap kinerja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


