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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian penjelasan 

(explanatory research) dengan pendekatan kuantitatif karena penelitian ini 

bertujuan untuk menjelaskan mengenai pengaruh variabel yang diteliti . 

Singarimbun dan Effendy  (2006:5) menyetakan penelitian penjelasan 

(explanatory research) adalah sebagai berikut “Penelitian yang 

menjelaskan hubungan antara variabel yang diteliti melalui pengujian 

hipotesa”. 

B. Lokasi penelitian

Peneliti melakukan penelitian pada karyawan PT Pindad (Divisi 

Amunisi) yang berlokasi di jalan Panglima Sudirman No.1, Turen, 

Malang, Jawa Timur 65175 Turen Malang. 

C. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data 

diperoleh. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Data primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama,dari hasil

wawancara,

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut,

misalnya dalam bentuk tabel, grafik,diagram,gambar, dan sebagainya
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sehingga lebih informatif jika digunakan oleh pihak lain .Data sekunder 

pada penelitian ini antara lain berasal dari internal perusahaan 

mengenai,sejarah singkat perusahaan,jumlah karyawan, dan  data 

kinerja karyawan. 

D. Populasi Dan Sampel  

1. Populasi 

      Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono,2010:115). Populasi dalam penelitian ini 

adalah karyawan bagian produksi perkakas dan pendukung .PT 

PINDAD Persero ,Turen,Malang. Sejumlah 69 orang. 

2. Sampel  

 Sampel menurut Arikunto (2006:112) menyatakan apabila 

subyeknya lebih dari 100 responden maka sempel yang diambil antara 

10% 25% atau lebih jika populasi dibawah 100 orang maka diambil 

keseluruhan. selain itu adanya pengambilan sempel dimaksudkan 

untuk memperoleh keterangan mengenai objek-objek penelitian 

dengan cara mengamati populasi yang akan diteliti. Teknik dalam 

pengambilan sampel dalam penelitian ini total sampling. Yaitu dengan 

mengambil keseluruhan dari jumlah karyawan yang ada di PT Pindad 

Persero Malang ,pada departemen produksi perkakas dan pendukung 

dengan jumlah karyawan sebanyak 69 orang. 
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E. Metode Pengumpulan Data  

1. Kuisioner 

            Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

Kuesioner, Menurut Sugiyono (2017) Kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dialakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner dipilih 

karena merupakan suatu mekanisme pengumpulan data yang efisien 

untuk mengetahui dengan tepat apa yang diperlukan dan bagaimana 

mengukur variabel penelitian. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara, tanya jawab sambil bertatap muka antara si 

penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden. 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti. Menurut (Sugiyono 2017) 

F. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

1. Variabel Dependen 

Variabel terikat pada penelitian  ini adalah kinerja karyawan, 

kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas, kuantitas dan ketepatan 

waktu yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan 

tugsnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Kinerja karyawan (Y) diukur dengan menggunkan indikator 

penelitian.yaitu: 
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a. Kuantitas kerja adalah hasil yang dicapai oleh karyawan dalam 

jumlah tertentu dengan perbandingan antara standar yang telah 

ditetapkan perusahaan dengan jumlah yang telah dicapai oleh 

karyawan. 

1) Tercapainya target perusahaan 

2) Terpenuhinya semua pekerjaan yang telah diberikan 

b. Kualitas kerja, adalah suatu standar hasil yang berkaitan dengan 

mutu dari suatu produk yang dihasilkan oleh karyawan dalam 

menyelesaikan pekerjaannya. 

1) Penerapan prosedur kerja 

2) Kesesuain hasil kerja dengan standar kualitas yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan 

c. Ketepatan waktu, adalah kemampuan karyawan dalam 

menyelesaikan tugas nya sesuai dengan waktu yang telah 

ditetapkan.   

1) Menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang telah 

ditetapkan  

2) Kemampuan menyelesaikan tugas tepat waktu. 

2. Variabel independen (X) 

1. Variabel independen (X1) 

Kompetensi adalah suatu kemampuan yang dilandasi oleh 

ketrampilan dan pengetahuan yang didukung oleh sikap kerja serta 
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penerapanya dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan di tempat 

kerja yang mengacu pada persyaratan kerja yang ditetapkan 

a. Pengetahuan (knowledge), adalah pemahaman yang dimiliki 

karyawan terkait pekerjaan yang dilakukan yang diukur dengan 

pengetahuan dasar karyawan dalam membuat produk, 

pengetahuan bahan baku dan alat yang digunakan.  

b. Keterampilan atau keahlian (skill), adalah kemampuan yang 

dibutuhkan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya yang 

diukur dari kemahiran dalam menggunakan peralatan kerja, dan 

penyelesaian tugas sesuai dengan prosedur kerja yang telah 

ditetapkan. 

c. Sikap kerja, adalah reaksi karyawan terhadap tugas dan 

tanggung jawabnya dalam pekerjaan yang diemban oleh 

karyawan. 

3. Variabel independen (X2) 

komunikasi adalah proses pemindahan suatu informasi, ide, 

pengertian dari seseorang ke pada orang lain sehingga orang lain 

tersebut dapat menginterprestasikannya sesuai dengan tujuan yang 

dimaksud .variabel bebas komunikasi terdiri dari indikator : 

a. Kemudahan dalam memperoleh informasi 

Kemudahan dalam memperoleh informasi adalah kondisi 

dimana karyawan mudah dalam memperoleh informasi dari 
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pimpinan  mengenai tugas dan tanggung jawabnya, dalam 

pekerjaan. 

b. Intensitas komunikasi 

Intensitas komunikasi adalah Tingkat terjadinya percakapan 

antara pemimpin dan karyawan mengenai pekerjaan yang harus 

dilakukan. Intensitas komunikasi sangat diperlukan guna 

kelancaran dalam proses komunikasi dalam suatu perusahaan. 

c. Efektivitas komunikasi 

Efektivitas komunikasi adalah Proses komunikasi yang 

dilakukan secara langsung antara karyawan dan pemimpin, 

dengan adanya frekuensi tatap muka untuk memudahkan 

karyawan mengetahui apa yang disampaikan pemimpin 

d. Tingkat pemahaman pesan 

Tingkat pemahaman pesan Adalah kemampuan karyawan 

untuk memahami dan mengerti informasi yang disampaikan 

pimpinan berkaitan dengan tugas dan pekerjaan yang harus 

dilakukan oleh karyawan. 

e. Perubahan sikap 

Perubahan sikap adalah respon dari karyawan atas informasi 

dan arahan yang disampaikan pimpinan, mengenai pekerjaan 

dan tugas yang harus dilakukan. Ditandai dengan terjadinya 

perubahan sikap dan tindakan yang dilakukan sesuai dengan 

apa yang dikomunikasikan oleh pemimpin. 
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G. Pengukuran variabel  

Pada penelitian ini digunakan kuisioner baik untuk mengungkapkan 

variabel bebas maupun variabel terikat, kuisioner diberikan kepada 

karyawan dan dibuat dalam bentuk pertanyaan ataupun pernyataan 

tertutup,dimana jawaban dan pernyataan responden yang sesuai tinggal 

memberikan tanda (V) pada kotak pilihan yang tersedia dan sesuia. Skor 

jawaban yang diperoleh merupakan skala ordinal, agar dapat dianalisis 

maka diangkakan dengan menggunakan skala likert lima tingkat antara 1 

sampai 5, dimana pernyataan yang mengarah positif diberi skor 5. 

Dimana pernyataan yang mengarah negatif diberi skor 1. Sugiyono (2010 

mengatakan bahwa skala likert merupakan skala yang dipakai untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang/sekelompok orang 

tentang fenomena sosial. Skala likert berdimensi 5 skala sebagai berikut : 

Tabel 3. 1Bobot Penilaian Skala Likert 

Jawaban Penilaian (Skor) 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Netral (N) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 
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H. Uji Instrumen 

1. Uji Validitas  

     Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan 

suatu instrumen (Arikunto,2006:168) instrumen penelitian dikatakan 

valid jika responden memiliki penafsiran yang sama. 

           Rumus : 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑛. ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋). (∑ 𝑌)

√𝑛. ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2. √𝑛. ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)
 

 

Keterangan : 

𝑟𝑥𝑦 = Koefisien Korelasi 

N    = Jumlah Sampel 

X    = Skor Tiap Butir-Butir Pernyataan 

Y    =Total Skor 

 Uji Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui 

analisis butir-butir dimana untuk menguji setiap butir maka skor total 

valid tidaknya suatu item diketahui dengan perbandingan angka 

korelasi produk moment person (r-hitung) pada level signifikansi 0.05 

nilai kritisnya. Apabila angka korelasi berada diatas nilai kritis atau 

angka probabilitasnya berada dibawah atau sama dengan (p<0,05 : 

p=0,05) maka instrumen penelitian itu valid. 
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2. Uji Reliabilitas 

  Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kusioner 

yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuisioner 

dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap 

pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu kewaktu (Ghozali 

2011:47). Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk 

mengetahui reliabilitas instrumen adalah rumus Alpha Cronbach 

(arikunto,2006), Yaitu : 

       Rumus : 

𝑟𝑖𝑖 = (
𝐾

𝐾 − 1
) (1 −

∑ 𝜎𝑏
2

𝜎𝑡
2 ) 

𝑟𝑖𝑖 = Reliabilitas Instrumen  

K  = Banyaknya butir pernyataan 

∑ 𝜎𝑏
2 = jumlah varianbutir  

𝜎𝑡
2  = variasi total 

Jika r-hitung > 0.6, maka data yang digunakan adalah reliabel 

Jika r-hitung ≤ 0,6 maka data yang digunakan tidak reliabel. 

I.  Uji asumsi klasik 

 Sebelum dilakukan pengujian analisis  regresi  linier berganda 

terhadap hipotesis penelitian, maka terlebih dahulu perlu dilakukan suatu 

pengujian asumsi klasik atas data yang akan diolah sebagai berikut 

1. Uji normalitas  
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 Uji normalitas  bertujuan untuk menguji apakah dalam model  

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi  

normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa 

nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini 

dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah 

sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual 

berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji 

statistik. Untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak 

dilakukan uji statistik Kolmogorov-Smirnov Test. Residual 

berdistribusi normal jika memiliki nilai signifikansi >0,05 (Imam 

Ghozali, 2011: 160-165) 

2. Uji Multikolinieritas  

Menurut Imam Ghozali (2011: 105-106) uji multikolinieritas 

bertujuan untuk menguji apakah model regresi  ditemukan adanya 

korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk menguji 

multikolinieritas dengan cara melihat nilai VIF masing-masing 

variabel independen, jika nilai VIF < 10, maka  dapat disimpulkan 

data bebas dari gejala multikolinieritas. 

3. Uji Heteroskedastisitas  

Menurut Imam Ghozali, (2011: 139-143).Uji heterokedastisitas 

bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain.  
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J.Teknik analisis data 

1. Rentang skala  

  Rentang skala merupakan alat yang digunakan untuk mengukur 

serta menilai variabel yang diteliti. Analisis rentang skala digunakan untuk 

mengetahui tingkat kompetensi,pelaksanaan komunikasi,dan tingkat 

kinerja karyawan PT Pindad (Persero) Divisi Munisin dengan rumus : 

𝑅𝑆 =
𝑛(𝑚 − 1)

m
 

RS    = Rentang Skala 

n       = jumlah sempel  

m      = jumlah alternatif jawaban  

berdasarkan rumus diatas, maka dapat diperoleh rentang skala dengan 

perhitungan sebagai berikut : 

     𝑅𝑆 =
69(5−1)

5
 = 55,2 dibulatkan menjadi 55 

Tabel 3. 2 Rentang Skala Variabel Kompetensi,Kemampuan,Dan 

Kinerja 

No Skor Kompetensi Komunikasi Kinerja 

1 69-124 Sangat Rendah Sangat Buruk Sangat Rendah 

2 125-180 Rendah  Buruk  Rendah 

3 181-236 Cukup  Cukup  Cukup 

4 237-292 Tinggi  Baik  Tinggi 

5 293-345 Sangat Tinggi Sangat Baik  Sangat Tinggi 

 

2. Analsisi regresi linier berganda 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, 

menurut Sugiyono (2002:210) analisis regresi linier ganda digunakan oleh 

peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaaan (naik 
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turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua ataua lebih variabel 

independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan 

nilainya). karena dilakukan untuk mengetahui pengaruh kompetensi (X1) 

dan Komunikasi (X2) Terhadap kinerja karyawan (Y).Persamaan regresi 

linier berganda dalam penelitian ini menggunakan rumus sebagai berikut : 

𝑌 = 𝑏0 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + 𝑒 

Keterangan : 

Y       = kinerja karyawan  

𝑏0      = konstan 

𝑏1, 𝑏2 = koefisien regresi  

X1     = Kompetensi 

X2     =komunikasi  

e        = standar error                                         

K,Uji Hipotesis 

1. Hipotesis 1 

a. Ho,:  kompetensi (X1)  Tidak berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan (Y). 

b. 𝐻1,:  kompetensi (X1)  berpengaruh terhadap kinerja karyawan (Y). 

Hipotesis yang menyatakan bahwa kompetensi memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT PINDAD MALANG, di uji 

dengan menggunakan Uji t sebagai berikut : 

1)  Jika -ttabel <thitung < ttabel   maka H0 diterima 

2)  Jika thitung > ttabel atau thitung < -ttabel maka H0 ditolak 
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Jika Ho ditolak, berarti variabel kompetensi menpunyai pengaruh 

signifikan terhadap variabel kinerja karyawan, sebaliknya jika  Ho 

diterima maka variabel kompetensi tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel kinerja karyawan 

 

 

 

 

 

   

 

Gambar 3. 1  Kurva Uji t Kompetensi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 

2. Hipotesis 2 

a. Ho = Komunikasi (X2) Tidak Bepengaruh Signifikan Terhadap 

Kinerja Karyawan (Y) 

b. 𝐻2 =   Komunikasi (X2) Bepengaruh Signifikan Terhadap Kinerja 

Karyawan (Y) 

Hipotesis yang menyatakan bahwa komunikasi memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT PINDAD MALANG, di uji 

dengan menggunakan Uji t sebagai berikut : 

1) Jika -ttabel <thitung < ttabel maka H0 diterima 

2) Jika thitung > ttabel atau  thitung < -ttabel maka H0 ditolak 

Jika Ho ditolak, berarti bahwa variabel komunikasi menpunyai pengaruh 

signifikan terhadap variabel kinerja karyawan, sebaliknya jika Ho diterima 

Ho Diterima 

Ha Ditolak 

 

    t tabel         

Ho Diterima 

Ha Ditolak 

 

                         -t tabel

  

Ho Ditolak 

Ha Diterima  
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maka variabel. Komunikasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel kinerja karyawan. 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 3. 1  Kurva Uji t Komunikasi  Terhadap Kinerja Karyawan 

3. Hipotesis 3 

a) Ho = Kompetensi (X1) dan Komunikasi (X2) Tidak  Berpengaruh 

Signifikan Terhadap Kinerja  Karyawan (Y). 

b) 𝐻3= Kompetensi (X1) dan Komunikasi (X2) Berpengaruh 

Signifikan Terhadap Kinerja  Karyawan (Y). 

Hipotesis yang menyatakan bahwa kompetensi (X1) dan komunikasi (X2) 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT 

PINDAD MALANG, di uji dengan menggunakan Uji F sebagai berikut : 

1)  Jika 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤ 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka Ho tidak dapat ditolak 

2) Jika 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥  𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka Ho dapat ditolak 

Jika Ho ditolak , berarti bahwa variabel kompetensi (X1) dan komunikasi 

(X2) menpunyai pengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap 

variabel kinerja karyawan, sebaliknya jika Ho tidak dapat ditolak maka 

Ho Diterima 

Ha Ditolak 
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variabel kompetensi (X1) dan komunikasi (X2) tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel kinerja karyawan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 2 Kurva Uji F Kompetensi dan Komunikasi karyawan Terhadap 

Kinerja Karyawan.  
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