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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Dalam penyusuan penelitian ini, penulis melakukan penelitian 

dengan mengambil objek pada CV Arya Agro Wijaya yang bergerak di 

bidang peternakan ayam petelur. Penelitian ini dilakukan pada karyawan 

bagian kandang. Terletak di Desa Sapikerep, Kecamatan Sukapura, 

Probolinggo. Dengan pertimbangan bagi peneliti adalah bahwa CV Arya 

Agro Wijaya merupaka peternakan ayam terbesar di Kabupaten 

Probolinggo. Alasan selanjutnya peneliti menggunakan obyek ini 

dikarenakan mudah dalam mendapatkan data dan informasi yang 

dibutuhkan. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah metode survey yang 

termasuk penelitian kuantitatif. Penelitian survey digunakan untuk 

mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi 

peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan 

mengedarkan kuesioner, test, wawancara terstruktur dan sebagainya 

(Sugiono, 2016).  

C. Populasi dan Teknik Pengumpulan Sampel 

1. Populasi 

Sugiyono (2010: 117) memberikan pengertian bahwap opulasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang menjadi 
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kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dari 

penelitian ini merupakan karyawan bagian kandang CV Arya Agro 

Wijaya yang berjumlah 33 orang. 

2. Sampel 

Menurut Sugiyono (2010:118) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penlititian ini 

menggunakan teknik total sampling, dimana semua anggota populasi 

dijaadikan sampel. Dimana dalam hal ini adalah karyawan bagian 

kandang CV Arya Agro Wijaya yang berjumlah 33 orang. 

D. Definisi Operasional Variabel  

Menurut Sugiyono (2015:31) definisi operasional merupakan kontraks 

atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat 

diukur. Variabel yang yang dianalisis dalam penelitian ini adalah 

dibedakan menjadi variable bebas (independent) dan variabel terikat 

(dependent). 

1. Variable Dependen 

Variabel terikat (dependent) adalah variabel yang dipengaruhi 

atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian 

ini variabel terikatnya adalah kinerja karyawan (Y). Kinerja adalah  

hasil kerja secara kualitan dan kuantitas yang dicapai oleh seorang 

karyawan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan. 
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Adapun indikator kinerja karyawan sebagai berikut: 

1. Kualitas 

Kualitas hasil pekerjaan yang sesuai dengan standar CV. Arya 

Agro Wijaya. 

2.  Kuantitas   

Jumlah pekerjaan yang diselesaikan sesuai dengan target 

perusahaan CV. Arya Agro Wijaya. 

2. Variable Independen 

a. Disiplin Kerja (X1) 

Disiplin kerja adalah kesadaran dan kesediaan seseorang 

untuk mematuhi semua peraturan organisasi dan norma-norma 

sosial yang berlaku. Secara operasional disiplin kerja dalam 

perusahaan menerapkan kesadaran dan kesediaan dalam mentaati 

semua peraturan dan tanggungjawab yang diberikan oleh 

perusahaan. 

Adapun indikator disiplin kerja karyawan yaitu sebagai 

berikut: 

1. Ketaatan dalam waktu kerja 

Ketaatan dalam waktu kerja dalam CV. Arya Agro Wijaya 

diartikan sebagai sikap yang menunjukkan ketataatan terhadap 

jam kerja dilihat dari jam masuk kerja, jam pulang dan jam 

istirahat yang tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku di 

perusahaan. 
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2. Ketaatan terhadap aturan perusahaan 

Merupakan peraturan yang diterapkan oleh perusahaan baik 

secara tertulis maupun tidak tertulis unruk ditaati oleh 

karyawan. Dibutuhkan komitmen dari karyawan untuk 

mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh CV. Arya Agro 

Wijaya terutama dalam hal menggunakan kelengkapan pakaian 

yang telah menjadi standart perusahaan.   

3. Ketaatan dalam menjalankan tugas 

Merupakan sebuah tanggung jawab pekerjaan yang harus 

diselesaikan oleh karywan CV. Arya Agro wijaya dalam hal ini 

seperti pemberian makan dan minum, kebersihan kandang dan 

pengambilan telur. 

b. Kesehatan kerja (X2) 

Kesehatan kerja merupakan suatu kondisi kesehatan yang 

bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan 

setinggi-tingginya. Secara operasional kesehatan kerja merupakan 

salah satu metode CV. Arya Agro wijaya untuk menjaga kesehatan 

karyawan.  

Adapun Indikator kesehatan kerja adalah sebagai berikut: 

1. Lingkungan kerja secara medis 

Dalam hal ini lingkungan kerja medis dapat dilihat dari sikap 

perusahaan dimana dalam hal ini adalah CV Arya Agro Wijaya 

untuk menangani hal sebagai berikut: 
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a. Kebersihan lingkungan kerja 

b. Suhu udara dan ventilasi di tempat kerja 

c. Sistem pembuangan sampah  

Lingkungan yang bersih akan membuat kenyaman tersendiri 

bagi karyawan. CV. Arya Agro Wijaya menerapkan 

lingkungan kerja diantaranya adalah kebersihan kandang. 

2. Sarana kesehatan karyawan 

Upaya dari perusahaan CV. Arya Agro Wijaya untuk 

meningkatkan kesehatan kerja karyawan. Hal ini dilihat dari 

penyediaan masker dan sepatu boot. 

3. Ketersediaan pelayanan kesehatan 

Tersedianya fasilitas kesehatan merupakan hal yang sangat 

penting dalam memberikan pertolongan pertama maupun 

hanya sekedar untuk pemeriksaan kesehatan secara rutin bagi 

karyawan CV. Arya Agro Wijaya.  

E. Jenis dan Sumber Data 

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer. Sumber 

data primer merupakan sumber data yang secara langsung memberikan 

data kepada pengumpul data (Nazir 2003). Sumber primer ini diperoleh 

melalui penyebaran kuisioner yang sudah disediakan oleh peneliti kepada 

seluruh karyawan dan juga melalui sesi wawancara kepada para karyawan. 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini 

adalah dengan Kuisioner. Sugiyono (2015: 199) kuesioner merupakan 

teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka yang tertulis 

kepada responden untuk dijawab. Kuisioner adalah teknik pengumpulan 

data dengan cara menyebarkan lembaran yang berisi pernyataan kepada 

responden. pernyataan yang digunakan juga merupakan pernyataan yang 

berkaitan dengan variabel yang diteliti. Hal ini digunakan untuk  

mendapatkan informasi dari responden. 

G. Teknik Pengukuran Data 

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Data tersebut didapat 

dengan menggunakan data skala deskriptif dalam bentuk skala likert.  

Menurut Sugiyono (2014: 93) skala likert merupakan skala pengukuran 

dari sikap, persepsi, atau pendapat dari subyek tentang penelitian yang 

dilakukan. Dari setiap indikatornya akan diberi 5 pilihan jawaban dengan  

rentang nilai 1 sampai 5 dimana bobot terbesar diberikan pada jawaban 

yang sangat setuju dan bobot terkecil untuk jawaban sangat tidak setuju. 

Tabel dibawah ini menunjukkan pemberian skor/nilai untuk 

kuisioner yang diberikan kepada responden.   
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Tabel 3.1 Alternatif Jawaban Kueisioner dan skor 

 

Hasil dari kueisioner kemudian dihitung menggunakan aplikasi 

komputer SPSS (statistical package for social science). Aplikasi SPSS yaitu 

program komputer yang digunakan untuk membuat analisis statistika. 

H. Pengujian Instrumen  

1. Uji Validitas  

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya 

suatu kueisioner. Menurut Riduwan (2013:217) validitas merupakan 

suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keandalan alat. Alat ukur yang 

kurang valid berarti memiliki validitas yang rendah untuk 

menunjukkan tingkat keandalan suatu alat.. 

Ghozali (2006:45) Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah 

atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid 

jika pertanyaan pada kuesioner tersebut mampu mengungkapkan 

sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. 

Pilihan Jawaban Skor 

Disiplin 

kerja  

Kesehatan 

kerja 

Kinerja 

karyawan 

Sangat Setuju 5 
Sangat 

tinggi 

Sangat baik Sangat tinggi 

Setuju 4 Tinggi Baik Tinggi 

Netral 3 Cukup Cukup Cukup  

Tidak Setuju 2 
Rendah Tidak baik Rendah  

Sangat Tidak Setuju 1 
Sangat 

rendah 

Sangat 

tidak baik 

Sangat 

rendah 
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Apabila nilai koefisien korelasi antara item dengan total > nilai r 

table ( = 0,05), maka dapat dijelaskan bahwa item-item dalam 

penelitian ini valid. (Ghozali, 2006:46). Uji Validitas dilakukan untuk 

mengukur apakah data yang telah didapat setelah penelitian merupakan 

data yang yang valid dengan alat ukur yang digunakan (kuesioner) dan 

dengan menggunakan program SPSS, di mana uji validitas ini 

dilakukan dengan responden sebanyak 33 orang yang merupakan 

karyawan di CV. Arya Agro Wijaya Probolinggo. 

Adapun kriteria pengujian validitas adalah jika koefisien 

korelasi  lebih besar dari rtabel product moment pada taraf α = 0.05 

berarti item dinyatakan valid. Arikunto (2002:169) 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         >        dan bernilai positif, maka variabel penelitian 

tersebut valid. 

a. Jika        <       , maka variabel penelitian tersebut tidak valid. 

2. Uji Reabilitas 

Alat ukur apabila  telah dinyatakan valid, selanjutnya reabilitas 

alat ukur tersebut diuji. Menurut Riduwan (2013: 220-221) 

menjelaskan bahwa uji reliabilitas dilakukan untuk mendapatkan 

tingkatan ketepatan (keterandalan) alat pengumpulan data (instrumen) 

yang digunakan. 
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Reliabilitas yang diuji dalam penelitian ini merupakan 

reliabilitas konsistensi internal (internal consistency reliability). Teknik 

yang digunakan untuk mengukur konsistensi internal dalam penelitian 

ini dengan teknik Cronbach's Alpha (Ghozali, 2001). Apabila nilai 

Cronbach 
' 
s Coefficient Alpha lebih besar dari 0,6, maka kuesioner 

sebagai alat pengukur dinilai dinyatakan reliabel. Jika nilai Cronbach’s 

Coefficient Alpha lebih kecil 0,6, maka kuesioner sebagai alat pengukur 

dinilai dinyatakan tidak reliabel.  

I. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi 

variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas) 

mempunyai kontribusi normal atau tidak. . Model regresi yang baik 

harus mempunyai distribusi normal atau mendekati normal  Untuk 

menguji normalitas menurut Ghozali (2011) Pengujian dilakukan 

dengan analisis grafik (scatterplot) yakni dengan melihat 

normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif 

dengan distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu 

garis lurus diagonal dan ploting data residual akan dibandingkan 

dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal maka 

garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti 

garis diagonalnya. 
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b. Uji Multikolinearitas 

Ghozali (2012: 105) uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel 

bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 

diantara variabel independen. Jika variabel independen saling 

berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel 

ortogonal merupakan variabel independen yang memiliki nilai 

korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk 

mendeteksi adanya multikolonieritas dengan membuat hipotesis: 

Tolerance value < 0,10 atau VIF > 10 : terjadi multikolonieritas 

Tolerance value > 0,10 atau VIF < 10 : tidak terjadi 

multikolonieritas 

c. Uji Heteroskedasitisitas 

Menurut Imam Ghozali uji heterokedastitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainya. 

Penelitian ini untuk meregres nilai absolut residual terhadap 

variabel independen (Gujarati, 2003) dengan menggunakan dasar 

pengambilan keputusan sebagai berikut: 

Jika nilai Sig variabel independen < 0,05 terjadi Heterokedastitas. 

Jika nilai Sig variabel independen > 0,05 tidak terjadi 

Heterokedastitas. 
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J. Teknik Analisis Data 

1. Rentang Skala 

Menurut Sugiyono (2011:180) analisis rentang skala digunakan 

oleh peneliti untuk mengolah data mentah berupa angka yang 

kemudian diartikan dalam pengertian kualitatif. Untuk mengetahui 

disiplin kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja diperlukan rentang 

skala yang menggunakan rumus sebagai berikut : 

   
 (   )

 
 

Keterangan: 

  = Rentang skala 

   = jumlah sampel 

  = jumlah alternative jawaban 

Berdasarkan rumus diatas, maka diperoleh hasil rentang skala 

sebagai berikut: 

Rs = 
   (   )

 
 

     = 26,4 = 26 

Dari perhitungan diatas dapat diketahui bahwa rentang skla 

diperoleh sebesar 26. Dengan demikian skala penelitian tiap kriteria 

ditentukan dengan skor terendah dan tertinggi dengan jumlah sampel 

33. Berikut adalah table rentang skala. 

Table 3.2 Rentang Skala 

Interval Disiplin 

kerja 

Kesehatan 

kerja 

Kinerja 

karyawan 

33 – 58 Sangat rendah Sangat buruk Sangat buruk 
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59 – 84 Rendah  Buruk  Buruk  

85 – 110 Cukup  Cukup  Cukup  

111 – 136 Tinggi Baik  Baik   

137 – 165 Sangat tinggi  Sangat baik  Sangat baik   

 

Keterangan: 

Dari table diatas menjelaskan bahwa: 

a. Nilai antara 33 – 58 menunjukkan bahwa variable disiplin kerja 

sangat rendah, kesehatan kerja sangat buruk, dan kinerja karyawan 

sangat buruk. 

b. Nilai antara 59 – 84 menunjukkan bahwa variable disiplin kerja 

rendah, kesehatan kerja buruk, dan kinerja karyawan buruk. 

c. Nilai antara 85 – 111 menunjukkan bahwa variable disiplin kerja 

karyawan, kesehatan kerja karyawan dan kinerja karyawan cukup. 

d. Nilai  antara 112 – 137 menunjukkan bahwa variable disiplin kerja 

karyawan  tinggi, kesehatan karyawan baik dan kinerja karyawan 

baik. 

e. Nilai antara 137 – 165 menunjukkan bahwa variable disiplin kerja 

karyawan sangat tinggi, kesehatan kerja karyawan sangat baik, dan 

kinerja karyawan sangat baik.  

2. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui 

pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat, yaitu pengaruh 

disiplin kerja (X1) dan kesehatan kerja (X2) terhadap kinerja karyawan 
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(Y). Adapun rumus regresi linier berganda adalah sebagai berikut 

(Sugiyono, 2008:258): 

             +e 

Keterangan: 

a = konstanta 

   dan    = koefisien regresi variable independen 

     = Kinerja karyawan 

    = Disiplin kerja 

    = Kesehatan kerja 

     = Standart error 

K. Uji Hipotesis 

1. Uji t 

Uji t dilakukan untuk menguji apakah variable bebas secara 

individu dapat memberikan pengaruh nyata terhadap variable terikat. 

Variable bebas yang memiliki nilai t hitung terbesar merupakan 

variable yang dominan pengaruhnya terhadap variable terikat nitai t 

hitung, dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:  

t hitung =  
 

   
 

Dimana:  

B   = koefisien 

Sb  = standart deviasi 

Ha = Disiplin kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

Kesehatan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 
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Ho = Tidak ada pengaruh antara disiplin kerja, kesehatan kerja dan    

kinerja karyawan. 

Adapun kriteria pengujian uji t sebagai berikut : 

a. Jika t hitung < t table maka Ho diterima dan Ha ditolak 

b. Jika t hitung > t table maka Ho ditolak dan Ha diterima 

2. Uji F 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah variable independent 

secara bersama-sama dapat memberikan pengaruh terhadap variable 

dependen yaitu variable disiplin kerja dan kesehatan kerja terhadap 

variable kinerja karywan. Dengan dasar pengambilan keputusan: 

a)  Jika probalitias (signifikansi) > 0,50 (a) atau F hitung < F Tabel 

berarti hipotesis tidak terbukti maka H0 diterima Ha ditolak, bila 

dilakukan secara simultan. 

b)  Jika probalitias (signifikansi) <0,50 (a) atau F hitung >F Tabel 

berarti hipotesis terbukti maka Ho ditolak Ha diterima, bila dilakukan 

Uji secara simultan. 

Dimana: 

H0 = Disiplin kerja dan Kesehatan kerja tidak berpengaruh terhadap 

kierja karawan  

Ha = Disiplin kerja dan Kesehatan kerja secara  bersama – sama 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 
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3. Uji Doninasi 

Uji dominasi digunakan untuk mengetahi variabel bebas 

(independen) yang paling besar berpengaruh terhadap variabel terikat 

(dependen). Penelitian ini menggunakan Standardize Coefficient Beta. 

Untuk dapat mengetahui variabel bebas yang berpengaruh dominan 

dengan melihat hasil dari nilai Standardize Coefficient Beta. Semakin 

besar nilai Beta, maka menunjukkan semakin besar pengaruh terhadap 

variabel terikat (Ghozali, 2018). 

 

 

 

 

 

 


