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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian berada di JL. Taman Gayungsari MGN 11, Surabaya. 

Dengan pertimbangan bahwa baik data maupun informasi yang dibutuhkan 

mudah diperoleh. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menurut Sugiyono (2009) termasuk penelitian survey 

yaitu penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang 

dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut dan 

menggunakan kusioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. 

C. Populasi dan Teknik Penentuan Sempel 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2008) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas: obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan yang ada di 

lapangan dari PT. Gala Karya yang berjumlah 50 orang. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Berdasarkan 

pengertian di atas, dapat disimpulkan sampel adalah bagian populasi yang 

hendak diteliti dan mewakili karakteristik populasi. Kemudian teknik 

pengambilan sampel yang dilakukan dengan menggunakan teknik Total 

Sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama 

dengan populasi (Sugiyono, 2007). Alasan mengambil total sampling karena 

menurut Sugiyono (2007) jumlah populasi yang kurang dari 100 seluruh   
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populasi dijadikan sampel penelitian semuanya. Sampel yang diambil dari 

penelitian ini adalah 50 orang.  

Tabel 3.1 Data Karyawan Lapangan 

No Jenis Pekerjaan Jumlah Pekerja 

1 Proyek Manajer 1 

2 Site Manajer 1 

3 Pelaksana  1 

4 Admin 1 

5 Logistik 2 

6 Mandor & Wakil Mandor 2 

7 Drafter 2 

8 Kepala Tukang  4 

9 Pembantu Tukang 16 

10 Rekondisi  20 

 Jumlah 50 

Sumber : PT. Gala Karya Surabaya (2019) 

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

1. Definisi Operasonal Variabel 

Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel (yang 

diungkap dalam bentuk konsep) tersebut, secara operasional, secara praktik, 

secara nyata dalam lingkup obyek penelitian/obyek yang diteliti. Variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel 

terikat. 

a. Variabel Bebas (Independent Variable) adalah variabel yang 

mempengaruhi, yang menyebabkan timbulnya atau berubahnya variabel 

terikat. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Lingkungan kerja (X1) : Lingkungan kerja merupakan segala sesuatu 

yang ada di sekitar para pekerja dan yang dapat mempengaruhi dirinya 

dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan oleh pimpinan. 

Indikatornya sebagai berikut : 
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a) Penerangan cahaya : Kecukupan intensitas cahaya dan penerangan 

selama proyek berlangsung. 

b) Suhu udara : Tingkat kesesuaian suhu udara di lingkungan proyek 

yang sedang berlangsung. 

c) Suara bising : Intensitas polusi suara yang diterima karyawan 

selama proyek berlangsung. 

d) Keamanan kerja : Menggunakan pelindung yang sudah sesuai 

standar yang dapat memperkecil resiko kecelakaan di proyek. 

e) Hubungan karyawan : Komunikasi yang terjadi antara karyawan 

dengan karyawan yang lain. 

2. Motivasi kerja (X2) : Motivasi adalah sesuatu yang menimbulkan 

semangat atau dorongan kerja. Indikatornya sebagai berikut : 

a) Exsistence (Keberadaan): Kebutuhan ini meliputi kebutuhan waktu 

istirahat (rasa lapar, haus, dan beribadah) dan kebutuhan untuk 

merasa dihargai. 

b) Relatedness (Kekerabatan): kekerabatan, merupakan keterkaitan 

antara seseorang dengan lingkungan sosial sekitarnya. Dalam teori 

kekerabatan ini mencakup semua kebutuhan yang melibatkan 

hubungan seseorang dengan orang lain. Mereka akan terlibat dalam 

kegiatan saling menerima, pemberian pengertian, dan sebagainya 

yang merupakan proses kekerabatan. 

c) Growth (Berkembang/tumbuh) : kebutuhan ini berkaitan dengan 

keinginan untuk mengembangkan potensi diri atau aktualisasi diri, 

seperti pertumbuhan kreativitas dan pribadi. Bila kebutuhan ini 

dapat dipenuhi, diikuti pribadi yang bersangkutan mendorong 

dirinya untuk secara penuh mengembangkan kapasitas pribadinya 

sendiri.  

3. Disiplin kerja (X3) : pelaksanaan manajemen untuk memperteguh 

pedoman-pedoman organisasi. Indikatornya sebagai berikut : 
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a) Kehadiran. Hal ini menjadi indikator yang mendasar untuk 

mengukur kedisiplinan, dan biasanya karyawan yang memiliki 

disiplin kerja rendah terbiasa untuk terlambat dalam bekerja. 

b) Ketaatan pada peraturan kerja. Karyawan yang taat pada peraturan 

kerja tidak akan melalaikan prosedur kerja dan akan selalu 

mengikuti pedoman kerja yang ditetapkan oleh perusahaan. 

c) Ketaatan pada standar kerja. Hal ini dapat dilihat melalui besarnya 

tanggung jawab karyawan terhadap tugas yang diamanahkan 

kepadanya. 

d) Tingkat kewaspadaan tinggi. Karyawan memiliki kewaspadaan 

tinggi akan selalu berhati-hati, penuh perhitungan dan ketelitian 

dalam bekerja, serta selalu menggunakan sesuatu secara efektif dan 

efisien. 

e) Bekerja etis. Beberapa karyawan mungkin melakukan tindakan 

yang tidak sopan kepelanggan atau terlibat dalam tindakan yang 

tidak pantas. Hal ini merupakan salah satu bentuk tindakan 

indisipliner, sehingga bekerja etis sebagai salah satu wujud dari 

disiplin kerja karyawan. 

b. Variabel Terikat (Dependent Variable) adalah variabel yang dipengaruhi 

karena adanya variabel bebas. Variabel terikat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kinerja karyawan (Y). Kinerja adalah suatu hasil 

kerja seseorang, baik secara kualitas maupun kuantitas di dalam 

menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. 

Indikatornya sebagai berikut : 

1) Kuantitas, yaitu jumlah produk yang harus diseleseikan maupun 

produk yang dihasilkan.  

2) Kualitas, yaitu mutu yang dihasilkan. 
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3) Ketepatan waktu, yaitu sesuai tidaknya pekerjaan yang dilakukan 

dengan waktu yang telah ditetapkan. 

2. Pengukuran Variabel 

Dalam penelitian ini dipergunakan kuisioner baik untuk mengungkapkan 

variabel bebas maupun variabel terikat, kuisioner diberikan kepada pegawai dan 

dibuat dalam bentuk pertanyaan ataupun pernyataan tertutup, dimana jawaban 

dan pernyataan responden yang sesuai tinggal memberikan tanda (√) pada kotak 

pilihan yang tersedia dan sesuai. 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 dan pernyataan yang mengarah negatif diberi skor 1. Secara rinci 

pemberian skor adalah sebagai berikut: 

1. Sangat Setuju   Skor 5 

2. Setuju    Skor 4 

3. Netral    Skor 3 

4. Tidak Setuju   Skor 2 

5. Sangat Tidak Setuju  Skor 1 

E. Jenis dan Sumber Data 

Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan 

masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data dapat berwujud suatu 

keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa ataupun simbol-

simbol lainnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, 

obyek, kejadian ataupun suatu konsep yang akan dilakukan selanjutnya. Dalam 

penelitian ini jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif. Data kualitatif yang 

dimaksud disini merupakan data yang berwujud ungkapan persepsi dari 

responden ataupun jawaban dari pertanyaan yang diberikan kepada responden 

yang kemudian dirangkum dalam bentuk kuisioner (angket). 
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Pemahaman terhadap sumber data diperlukan sebagai landasan dalam 

menentukan teknik serta langkah – langkah pengumpulan data dalam suatu 

penelitian. Sumber data sendiri merupakan tempat diperolehnya suatu data 

tersebut. Kemudian sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu sumber 

data primer. Menurut Sugiyono(2012) sumber primer adalah sumber data yang 

secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Pengumpulan data 

primer dalam penelitian ini melalui cara menyebarkan kuesioner secara langsung 

kepada responden yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan angket atau kuesioner. Menurut Sugiyono (2012) kuesioner 

merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya. Kuesioner juga cocok digunakan jika jumlah responden cukup besar 

dan tersebar diwilayah yang luas. Kemudian responden yang akan mengisi 

kuisioner tersebut adalah para karyawan PT. Gala Karya. 

G. Uji Instrumen 

1. Uji Validitas 

Uji validitas dalam penelitian digunakan untuk menguji sah atau  valid 

tidaknya suatu kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan 

pada kuisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuisioner tersebut (Ghozali, 2011). Perhitungan ini akan dilakukan dengan 

bantuan program SPSS (Statistical Package for Social Science). Kriteria 

penilaian uji validitas, yaitu : Apabila r hitung ≥ r tabel (pada taraf 

signifikansi 5%), maka dapat dikatakan item kuesioner tersebut valid. 

Sebaliknya, apabila r hitung < r tabel (pada taraf signifikansi 5%), maka 

dapat dikatakan item kuesioner tersebut tidak valid.  
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Menurut Sugiyono (2014), analisis faktor dilakukan dengan cara 

mengkorelasikan jumlah skor faktor dengan skor total. bila korelasi tiap 

faktor positif dan besarnya 0,3 ke atas maka faktor tersebut merupakan 

construct yang kuat atau valid. Menurut Arikunto (2006:170)  rumus untuk 

menguji validitas angket adalah: 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑛∑𝑋𝑌 − (∑𝑋)(∑𝑌)

√{𝑛∑𝑋2 − (𝑛∑𝑌)2}{+𝑛∑𝑌2 − (∑𝑌)2
 

Dimana: 

rxy  = Koefisien korelasi antara skor item dan skor total 

X   = Skor item 

Y   = Skor total 

n   = Sampel (Responden) 

Adapun kriteria pengujian validitas adalah jika koefisien korelasi rxy lebih 

besar dari rtabel product moment pada taraf α = 0.05 berarti item dinyatakan 

valid. 

Arikunto (2006) menyatakan itu valid atau tidaknya suatu item instrument 

dapat diketahui dengan membandingkan indeks korelasi product moment 

pearson dengan level signifikasi 5% dengan nilai kritisnya adalah sebagai 

berikut:   

a. Jika 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔>𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dan bernilai positif, maka variabel penelitian tersebut 

valid. 

b. Jika 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔<𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka variabel penelitian tersebut tidak valid. 
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2. Uji Reliabilitas 

Alat ukur apabila  telah dinyatakan valid, selanjutnya reabilitas alat 

ukur tersebut diuji. Menurut Arikunto (2006) reliabilitas adalah suatu 

instrumen dapat dipercaya untuk dipergunakan sebagai alat pengumpul data 

karena instrumen tersebut sudah baik. 

Pada penelitian ini pengujian reliabilitas dilakukan secara internal, di 

mana reliabilitas instrument dapat diuji dengan menganalisis konsistensi 

butir-butir yang ada pada instrument dengan teknik tertentu. Untuk mencari 

reliabilitas instrument menggunakan rumus Alpha (α), karena instrumen 

dalam penelitian ini berbentuk kuisioner (angket) yang skornya merupakan 

rentangan antara 1-5 dan uji reabilitas menggunakan item total, di mana 

untuk mencari reabilitas instrumen yang skornya bukan 1 dan 0. Instrumen 

dikatakan reliabel apabila nilai alpha lebih dari 0,6 berarti item dinyatakan 

reliabel. Pengujian reliabilitas dengan teknik alpha dilakukan untuk jenis 

data ordinal atau essay, rumusnya adalah : 

𝑟𝑛 =( 
𝑘

𝑘−1
) ( 1- 

∑𝛼
𝑏2

𝛼12
 ) 

Keterangan : 

𝑟𝑛 = Reliabilitas instrument 

𝑘 = Banyaknya butir pertanyaan atau butir soal 

∑𝑎𝑏2 = Jumlah varians butir 

𝑎12 = Varians total 

H. Teknik Analisis Data 

1. Rentang skala 

Rentang skala merupakan alat yang digunakan untuk mendeskripsikan 

lingkungan kerja, motivasi, dan disiplin kerja dan kinerja karyawan maka 

digunakan rentang skala (umar 2004) dengan menggunakan rumus : 
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𝑅𝑆 =
𝑛(𝑚 − 1)

𝑚
 

 Dimana : RS = Rentang Skala 

      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 Lingkungan Kerja Motivasi Kerja Disiplin Kerja  Kinerja 

50 – 89 Sangat buruk Sangat rendah Sangat rendah Sangat buruk  

90 – 129 Buruk Rendah  Rendah  Buruk 

130 – 169 Cukup Cukup Cukup Cukup 

170 – 209 Baik  Tinggi  Tinggi Baik 

210 – 250 Sangat baik Sangat tinggi Sangat tinggi Sangat baik 

Sumber : Data diolah (2018) 

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 : 

 Y =  a +  b1𝑥1 +  b2𝑥2 +  b3𝑥3 e  
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Keterangan : 

Y  = Variabel dependen (kinerja) 

a  = nilai konstanta 

b1 ,b2, b3 = koefisien garis regresi 

x1 ,x2 ,x3 = variabel independen (lingkungan, motivasi, disiplin kerja) 

e  = standar error atau variabel pengganggu. 

3. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsiklasik yang digunakandalam penelitian ini adalah uji 

Normalitas, Heteroskedesitas, Multikoloniaritas dan Autokorelasi. 

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). Untuk menguji data 

dikatakan normal atau tidak dilakukan dengan cara melihat signifikan dari 

uji Kolmogorov-Smirnov, penelitian berdistribusi normal apabila memiliki 

nilai signifikan lebih besar dari 0,05 (sig > 0,05).  

b. Uji Heteroskedesitas  

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 tidak terjadi heteroskedastisitas dan untuk mengetahui adanya 

heteroskedastisitas digunakan uji glejser. Dengan kriteria jika nilai signifikan 

< 0,05 maka terjadi gejala heteroskedastisitas. 

c. Uji Multikolinearitas 

Mutikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model yang baik 
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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). 

d. Uji Autokorelasi 

Uji ini bertujuan untuk menguji adanya korelasi yang terjadi antara 

residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. 

Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam 

model regresi. Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji 

Durbin-Watson (uji DW). 

 

I. Uji Hipotesis 

1. Uji t 

Uji t pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara individu dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 

2011). Dalam pengujian ini diketahui apakah jika secara terpisah, suatu 

variabel independen akan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

Perumusan hipotesisnya sebagai berikut : 

a. Pengaruh lingkungan terhadap kinerja secara parsial :  

H0 : Lingkungan tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap 

kinerja karyawan 

H1 : Lingkungan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja 

karyawan 

b. Pengaruh motivasi terhadap kinerja secara parsial : 

H0 : Motivasi tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja 

karyawan 
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H1 : Motivasi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja 

karyawan 

 

c. Pengaruh disiplin terhadap kinerja secara parsial : 

H0 : Disiplin tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja 

karyawan 

H1 : Disiplin berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja 

karyawan 

Kreteria pengujian : 

1. Jika t hitung ≤ t tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak, yang berarti tidak 

ada pengaruh yang signifikan antara variabel independent terhadap variabel 

dependent secara parsial. 

2. Jika t hitung > t tabel maka H0 ditolak  dan H1 diterima yang berarti ada 

pengaruh antara variabel independent terhadap variabel dependent secara 

parsial. 

 

2. Uji F 

Menurut Ghozali (2011) Uji F digunakan untuk mengetahui apakah 

semua variabel independen atau bebas mempunyai pengaruh simultan 

terhadap variabel dependen/terikat. Pengujian ini bermaksud untuk menguji 

pengaruh variabel lingkungan, motivasi, dan disiplin kerja terhadap variabel 

kinerja secara simultan. Hipotesis yang diuji harus dapat memenuhi syarat 

signifikasi 5% yaitu pengambilan keputusan hipotesisnya adalah sebagai 

berikut : 

H0 : Lingkungan kerja, motivasi, dan disiplin kerja berpengaruh signifikan  

secara simultan terhadap kinerja karyawan 

H1 : Lingkungan kerja, motivasi, dan disiplin kerja tidak berpengaruh 

signifikan secara simultan terhadap kinerja karyawan 
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Dengan kriteria jika Fhitung > Ftabel, maka Ho ditolak dan H1 diterima, 

yang berarti ada pengaruh secara simultan antara variabel independen 

terhadap variabel dependen. JikaFhitung ≤ Ftabel, maka Ho diterima dan H1 

ditolak, yang berarti tidak ada pengaruh secara simultan antara variabel 

independent terhadap variabel dependent. 

3. Uji Variabel yang Paling Kuat Berpengaruh 

Untuk mengetahui variabel bebas mana yang mempunyai pengaruh 

paling kuat terhadap variabel terikat maka digunakan uji Standardized 

Coefficient Beta dengan melihat nilai Standardized Coefficient Beta yang 

paling besar (Gujrati, 1997). Semakin besar nilai beta, maka semakin besar 

pengaruhnya terhadap variabel dependen. 

 


