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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis  Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

eksplanatory. Penelitian eksplanatory menurut Masri Singarimbun merupakan penelitian 

penjelajahan yang menyoroti hubungan antara variabel – variabel penelitian dan menguji 

hipotesa yang telah dirumuskan (Singarimbun dan Effendi,2000:5). Pada jenis penelitian ini 

haruslah terdapat hipotesis yang akan menguji kebenarannya. Hipotesis itu sendiri akan 

menggambarkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Dari gambaran tersebut akan 

diketahui apakah suatu variabel berkorelasi atau tidak dengan variabel lainnya. Pendekatan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, yaitu suatu jenis pendekatan dalam 

penelitian yang datanya berupa angka – angka atau kalimat yang diangkakan dengan 

menggunakan sebuah skala pengukuran tertentu. 

B. Tempat dan Waktu Panelitian 

Penelitian ini dilakukan di  PTEKAMAS FORTUNA  yang  beralamat di desa 

gampingan Kec.pagak.Kab Malang.Waktu penelitian yang dilaksanakan pada bulan Januari-

Maret 2016. 

C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Sanusi (2003:65), populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang 

menunjukan ciri-ciri tertentu yang dapat dipergunakan untuk membuat kesimpulan. 

Populasi dalam penelitian ini karyawan PT. Ekamas Fortuna Malang sebanyak615 

karyawan.  
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2. Sampel 

Menurut Arikunto (2010:86) : sampel adalah : “Cara bagaimana peneliti mengambil 

sampel atau contoh yang representatif dari populasi yang tersedia”. Menurut Arikunto 

(2013:62), “Suatu sample secara teknis dapat dipandang sebagai suatu sampel besar jika 

N ≥ 30, maka berarti sampel tersebut sudah memenuhi syarat kenormalan di dalam suatu 

penelitian”. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

proportional sampling  adalah pengambilan sampel yang memperhatikan pertimbangan 

unsur-unsur atau kategori dalam populasi penelitian. Dalam penelitian ini yang dijadikan 

sampel adalah karyawan PT. Ekamas Fortuna Malang. 

  Rumus yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel yang diambil dalam 

penelitian ini adalah rumus Slovin (Umar, 2003:146): 

 

 

Keterangan: 

n =  ukuran sampel 

N=  ukuran populasi 

α =  toleransi ketidaktelitian (dalam persen) 

 Dengan nilai toleransi sebesar 10% maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

dapat ditentukan sebagai berikut : 
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Berdasarkan rumus di atas, maka jumlah sampel penelitian ini adalah 86  responden.  

Tabel 3.1 

Penentuan Jumlah Sampel 

No Bagian Karyawan 

Produksi 

Jumlah 

Karyawan 

Proporsi 

Sampel 

Jumlah 

Sampel 

1. Bagian QC 109 (109/615)X86 15 

2. Bagian Mesin 130 (120/615)X86 17 

3. Bagian Genset 73 (73/615)  X86 10 

4. Bagian Operator 200 (200/615)X86 28 

5. Bagian Listrik 113 (113/615)X86 16 

 Bagian Total 615  86 

Sumber:PT.Ekamas Fortuna Malang(data diolah)  

D. Data danSumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Data primer 

Data primer merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti dengan cara 

diperoleh langsung dari responden (pegawai PT. Ekamas Fortuna Malang) dengan 

menggunakan daftar pertanyaan yang berisikan pernyataan-pernyataanyang 

berhubungan dengan kedisiplinan, dan kinerja karyawan. 

2. Data Sekunder 

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber 

sekunder. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data, misalnya melalui pihak lain atau melalui dokumen 

(Sugiyono, 2004). Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini diperoleh 

dari perusahaan, yaitu : jumlah data produksi pada PT. Ekamas Fortuna Malang. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang bersifat terbuka, yaitu 

mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada para karyawan PT. 

Ekamas Fortuna Malang. 

F. Definisi Operasional Variabel Penelitian  

Adapun variabel penelitian yang digunakan oleh penelitian dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

Variabel bebas. 

1. Kedisiplinan (X1) 

Kedisiplinan adalah kesadaran kesediaan seseorang dan mentaati semua 

peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Dengan indikator : 

a. Kehadiran 

b. Ketaatan pada peraturan kerja. 

c. Ketaatan pada standar kerja.  

d. Tingkat kewaspadaan tinggi.  

 

2. Lingkungan kerja (X2) 

Lingkungan kerja merupakan situasi atau keadaan di sekitar para 

karyawan. Dengan indikator : 

a. Penerangan 

b. Kebersihan 

c. Hubungan antar karyawan 

d. Kejelasan Tugas 

3. Kinerja (Y) 
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Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan padanya. Dengan indikator: 

a. Kualitas 

b. Kuantitas 

c. Ketepatan waktu 

6. Teknik Pengukuran Variabel 

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan 

jawaban adalah dengan menggunakan skala likert. Skala likert adalah suatu cara 

yang sistematis untuk memberi penilaian pada indeks. Salah satu cara yang paling 

seseorang responden dengan sebuah pertanyaan dan kemudian diminta untuk 

memberikan jawaban : Sangat setuju, Setuju, Tidak setuju, dan Sangat tidak setuju. 

Jawaban ini di beri skor 1 sampai 4 (Singarimbun dan Effendi,2006 : 111 ). Setiap 

pertanyaan yang ditujukan kepada responden merupakan pertanyaan interval suatu 

konsisten sikap dan dinilai dengan jawaban yang diberikan, dengan menggunakan 

skala pengukuran seperti pada tabel di bawah ini. 

Tabel 3.2 

Penentuan Skor Jawaban Responden 

No Jawaban responden Skor 

1 Sangat Setuju 5 

2 Setuju 4 

3 Cukup Setuju 3 

4 Tidak Setuju 2 

5 Sangat tidak setuju 1 

Sumber: Sugiyono (2006) 
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G. Uji Instrumen 

1. Uji Validitas Data 

Menurut Widayat (2004:87) validitas adalah suatu pengukuran yang mengacu pada 

proses dimana pengukuran benar-benar bebas dari kesalahan sistimatis dan kesalahan random. 

Pengukuran yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) 

ituvalid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya 

diukur. 

Pada penelitian ini, digunakan validitas Pearson berdasarkan rumus korelasi 

product moment. Adapun kriteria pengujiannya adalah: 

Apabila r hitung < r tabel maka tidak terdapat data yang valid sedangkan apabila r hitung > r tabel  

terdapat data yang valid. Nilai r hitung dapat diperoleh berdasarkan rumus sebagai 

berikut: 

 r = 
2222 Y)( - Y .n  . X)( -  X .n 

Y)( . X)( - XY .n 





 

Dimana: 

r = Koefisien Korelasi 

n = Jumlah sampel 

X = Skor tiap butir 

Y = Skor Total 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji sejauh mana instrument tersebut dapat diberikan 

hasil yang relative sama bias dilakukan pengukuran kembali terhadap subyek yang sama. Suatu 

instrumen yang mempunyai reliabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa instrumen tersebut 
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mantab. Suatu alat ukur yang mantab tidak berubah-rubah pengukurannya, artinya meskipun 

alat itu digunakan berkali-kali akan memberikan hasil yang hampir serupa.  

Dalam penelitian ini, reliabilitas diukur dengan metode konsistensi internal dengan 

teknik Reliabilitas Alpha, (Arikunto 2006:192). Dengan rumus sebagai berikut: 

 

             =     

    

Dimana : 

k = Banyaknya belahan tes 

sj
2 = Varian belahan j; j= 1,2,…..k 

sx
2 = Varians skor tes 

Adapun kriteria pengujiannya adalah apabila nilai reliabilitas instrumen diatas 0,6 atau 

60%, berarti terdapat data yang reliabel pada tingkat kepercayaan 95%. Sebaliknya jika nilai 

reliabilitas kurang  dari 0,6 atau 60% berarti tidak terdapat data yang reliabel pada tingkat 

kepercayaan 95%. 

H. Teknik Analisa Data 

1. Analisis Rentang Skala 

Digunakan untuk mendeskripsikan kedisiplinan kerja, lingkungan kerja dan kinerja 

karyawan Bagian Produksi pada PT. Ekamas Fortuna Malang.Untuk menentukan rentang 

skala menggunakan rumus sebagai berikut: (Umar, 2000) 

RS =
m

mn )1( −
 

Di mana: 

RS = Rentang Skala 
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n   = jumlah sampel 

m  =jumlahalternatifjawabantiap item 

Berdasarkan rumus diatas maka dapat diperoleh rentang skala dengan perhitungan 

sebagai berikut: 

RS = 86 (5-1) 

5 

=  344 

5 

= 69 

Sedangkanuntukpenilaiannya: 

Rentang Skala Kedisiplinan Kerja Lingkungan Kerja Kinerja 

86-154 

155-223 

224-292 

293-361 

362-431 

Sangat Rendah 

Rendah 

Cukup Rendah 

Tinggi 

Sangat Tinggi 

Sangat Tidak Baik 

Tidak Baik 

Cukup Baik 

Baik 

Sangat Baik 

Sangat Rendah 

Rendah 

Cukup Rendah 

Tinggi 

Sangat Tinggi 

 

2. Analisis Regresi Linier Berganda 

Teknik analisa data dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan model 

statistik parametik, dalam program komputer SPSS (Statiscal Productand Service 

Solutions) seperti analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda 

digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independent terhadap variabel 

dependent, juga digunakan untuk membuat prediksi terhadap kinerja karyawan.  

Rumus Regresi linier berganda sebagai berikut : 

  Y = a + 1 X1 + 2 X2  + e 

Dimana : 

Y = Kinerja 

a  =  Bilangan konstan 
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 = Koefisien regresi 

X1 = Kedisipllinan 

X2  = Lingkungan kerja 

e = error  

 

3. Pengujian Hipotesis 1 

Ho: Tidak terdapat pengaruh secara simultan atau bersama-sama antara kedisiplinan kerja dan 

lingkungan kerja terhadap  kinerja karyawan bagian produksi PT.Ekamas Fortuna 

Malang 

Ha:Terdapat pengaruh secara simultan atau bersama-sama antara kedisiplinan kerja dan 

lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan bagian produksi PT.Ekamas Fortuna Malang 

a. Uji F 

Digunakan uji F, yaitu untuk menguji apakah pengaruh masing-masing variabel 

bebas (kedisiplinan, lingkungan kerja) terhadap variabel terikat (kinerja) signifikan atau 

tidak secara simultan, maka diuji dengan rumusan hipotesis sebagai berikut : 

  F = ( )( )11

/
2

2

−−− KnR

KR
 

Dimana : 

2R  =  Koefisien determinasi 

K  =  Jumlah variabel independen 

n  =  Jumlah sampel 

F  =  F hitung, yang selanjutnya dibandingkan dengan F tabel 
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Sedang hipotesis statistiknya pada tingkat signifikansi 5% (=0,05) dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

Jika Ho : 1;2 =  0, (Ho diterima dan Ha ditolak) artinya tidak ada pengaruh yang 

signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Jika Ha : 1;2  0,(Ho ditolak dan Ha diterima) artinya terdapat pengaruh yang 

signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.  

Sedangkan Ftabel ditentukan dengan melihat tingkat signifikan   sebesar 5% 

dengan df=(n-1), sehingga : 

• Jika F hitung > F tabel atau signifikan F < 0,05 menunjukkan makna hipotesis 

Ha diterima dan Ho ditolak artinya terdapat pengaruh antara variabel bebas 

dengan variabel terikat atau model regresi dapat diterima sebagai alat analisis. 

• Jika F hitung < F tabel atau signifikan F > 0,05 menunjukkan makna hipotesis 

Ha ditolak dan Ho diterima artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel 

bebas dengan variabel terikat atau model regresi tidak dapat digunakan 

sebagai alat analisis. 

5.  Pengujian Hipotesis 2 

Uji t 

Ho: Tidak terdapat pengaruh secara parsial antara kedisiplinan kerja dan lingkungan kerja 

terhadap kinerja karyawan bagian produksi PT.Ekamas Fortuna Malang 

Ha:Terdapat pengaruh secara parsial antara kedisiplinan kerja dan lingkungan kerja terhadap 

kinerja karyawan bagian produksi PT.Ekamas Fortuna Malang 
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Untuk menguji hipotesis kedua menggunakan uji t yaitu dengan membandingkan 

nilai t hitung dengan t tabel. Secara statistik pengaruh atau tidak variabel bebas terhadap 

variabel terikat dengan rumus sebagai berikut : 

hitungt  = 
bS

b
 

Dimana : 

b = Koefisien regresi 

bS = Standart deviasi dari b 

Sedangkan hipotesis statistiknya pada tingkat signifikansi 95% (=0,05) dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

Ho : b= 0, artinya variabel bebas secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat. 

Ha : b 0, artinya variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat. 

Kriteria penolakan dan penerimaan pengujian : 

Jika t hitung > t tabel atau signifikan t < 0,05 menunjukkan makna hipotesis Ha 

diterima dan Ho ditolak artinya terdapat pengaruh antara variabel bebas dan variabel 

terikat. 

Jika t hitung < t tabel atau signifikan t > 0,05 menunjukkan makna hipotesis Ha 

ditolak dan Ho diterima artinya tidak  terdapat pengaruh antara variabel bebas dan 

variabel terikat. 

 


