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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1   Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif dengan menggunakan analisis eksplanatif yaitu penelitian yang 

menjelaskan sejauh mana hubungan variabel dependen dan variabel independen 

terjadi (Supomo dan Indrianto, 2002:26). Menurut (Tjiptono, 2004 : 56)  

penelitian yang menjelaskan hubungan kausal dan menguji keterkaitan antara 

beberapa variabel melalui pengujian hipotesis atau penelitian penjelasan. Metode 

penelitian yang digunakan adalah survey, pengumpulan data menggunakan 

kuesioner untuk mengambil sampel dari suatu populasi, analisis data bersifat 

kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan maka penelitian yang 

dilakukan termasuk jenis explanatory research (penjelasan) . 

3.2   Jenis dan Sumber Data 

3.2.1 Jenis Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. 

Menurut Zainuddin dan Masyuri (2008:13) penelitian kuantitatif adalah penelitian 

yang tidak mementingkan kedalaman data, yang penting dapat merekam data 

sebanyak-banyaknya dari populasi yang luas. Menurut Sekaran ( 200:60), data 

dibagi menjadi dua yaitu : 
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1) Data Primer  

Data Primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli baik individu atau perseorangan seperti hasil 

wawancara atau pengisian kuesioner yang bisa dilakukan penelitian. 

2) Data sekunder 

Data Sekunder adalah data primer yang telah lebih lanjut dan disajikan baik 

oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain, misalnya dalam bentuk 

literature, karya ilmiah orang lain, atau data internet. 

3.3 Populasi dan Sampel 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi menutrut Hermawan 

(2005:143), adalah “Populasi berkaitan dengan seluruh kelompok orang, 

peristiwa, atau benda yang menjadi pusat perhatian peneliti untuk diteliti”. 

Populasi yang di gunakan dalam penelitian ini adalah karyawan IKIP PGRI 

Jember yang berjumlah 56 orang yang terdiri dari wakil rektor I, wakil rektor II, 

wakil rektor III, dekan fakultas, dosen serta karyawan di IKIP PGRI Jember. 

 Sedangkan sampel adalah bagian kecil dari suatu populasi yang 

karakteristiknya hendak diselidiki dan dianggap dapat mewakili dari keseluruhan 

populasi. Sampel yang di gunakan adalah seluruh populasi IKIP PGRI Jember. 

Metode pengambilan data menggunakan metode sampling, metode sampling 

adalah teknik pengambilan sampel data oleh peneliti. Menurut Sugiyono (2004 ) 

sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota dari populasi 
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di gunakan seluruhnya sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan apabila jumlah 

populasi kurang dari 100 orang.  

 Terdapat berbagai teknik sampling yang dapat digunakan. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah survey sampling, 

metode pengambilan sampelnya menggunakan metode Sampling Jenuh, 

dikarenakan populasi didalam penelitian ini tidak terlalu banyak maka seluruh 

populasi dijadikan sebagai sampel penelitian. 

 Kriteria yang ditetapkan sebagai sampel adalah karyawan yang tersetruktur 

di dalam organisasi IKIP PGRI Jember. Dengan menggunakan metode tersebut, 

peneliti bertujuan untuk mempermudah pengambilan sampel.  

3.4 Metode Pengumpulan Data 

  Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan antara lain 

melalui: 

a. Kuesioner (angket). Teknik kuesioner merupakan pengumpulan data 

 dengan menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden yang bekerja 

 pada objek yang ingin diteliti yaitu IKIP PGRI Jember. 

b. Penelitian Kepustakaan (Library Research) adalah pengumpulan data 

 sekunder yang mendukung penelitian yang diperoleh dengan melakukan 

 penggalian dari berbagai literatur dan dokumen sebagai bahan dasar teori 

 dalam membahas permasalahan yang sedang dihadapi. 

c.      Wawancara, merupakan sebuah dialog yang akan dilakukan peneliti untuk 

 mendapatkan info dari pihak terkait dan kompeten pada bidang yang akan 

 diteliti melakukan wawancara langsung kepada para karyawan terkait. 

3.5 Identifikasi Variabel 
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 Agar tujuan tercapai dalam penelitian ini, maka identifikasi yang dilakukan 

mempunyai dua kategori variabel penelitian yaitu: 

a. Variabel terikat (Dependent Variabel) yaitu kinerja. 

b. Varibel bebas (Independent variabel) yaitu Lingkungan kerja, karakteristik 

individu, dan motivasi. 

3.6 Definisi Oprasional Variabel 

a. Variabel Bebas 

 Variabel bebas adalah variabel yang menyebabkan atau memengaruhi, yaitu 

faktor-faktor yang diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk 

menentukan hubungan antara fenomena yang diobservasi atau diamati. 

Tabel 3.1 Oprasional Variabel 

Variabel Indikator Item 

 

 

Lingkungan Kerja (X1) 

Fasilitas Kerja a. Meja kursi 

b. ATK 

Keamanan a. Sistem Keamanan 

b. Keamanan Sekitar 

Kondisi Kerja a.Kebisingan 

b. Penerangan 

c. Ventilasi 

Hubungan Sosial a. Hubungan anatar 

karyawan 

Variabel Indikator Item 

 

Karakteristik Individu 

(X2) 

Usia a. Semangat kerja 

Tingkat Pendidikan a. Latar belakang 

pendidikan 

Masa Kerja a.Kemampuan 

Jenis Kelamin A Ketaan aturan 

Variabel Indikator Item 

 Kebutuhan penghargaan a. Pengembangan diri 
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Motivasi (X3) 

 

Kebutuhan aktualisasi 

diri 

a. Kepuasan  

Kebutuhan Sosial a. Komunikasi 

Kebutuhan rasa aman a. Yakin akan hasil 

Sumber Data Primer 2014 

1.  Lingkungan Kerja (X1), merupakan tempat dimana para karyawan melakukan 

aktivitas kerja. Lingkungan kerja dapat membawa dampak positif dan negative 

bagi karyawan dalam rangka menapai hasil kerjanya. 

2. Karakteristik individu (X2), adalah setiap orang yang mempunyai pandangan, 

tujuan, kebutuhan dan kemampuan yang berbeda satu sama lain. Latar belakang 

individu dapat menjadikan cirri-ciri individu. 

3. Motivasi (X3), adalah pemberian motiv,Penimbulan motiv atau hal yang 

menimbulkan dorongan atau keadaan yang menimbulkan dorongan. 

b. Variabel Terikat 

 Variabel terikat penelitian ini adalah kinerja (Y). Menurut Hasibuan 

(2009:94) kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai sesorang dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya didasarkan atas 

kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. Indikator kinerja : 

 Kualitas    

 pengalaman 

 Prestasi   

 Kehadiran 

3.7 Skala Pengukuran  
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 Untuk keperluan analisis ini, penulis mengumpulkan data yang diperoleh 

dari kuesioner dengan cara memberikan bobot penilaian dari setiap pernyataan 

berdasarkan skala Likert. Menurut Sugiyono (2004:84), skala Likert dapat 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala Likert, maka variable 

yang akan diukur dijabarkan menjadi sub variable. Kemudian sub variable 

dijabarkan menjadi komponen-komponen yang dapat terukur. Komponen – 

komponen terukur ini kemudian dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun 

item instrument yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan yang kemudian 

dijawab oleh responden. Jawaban setiap item instrument yang menggunakan skala 

Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negative. Untuk 

keperluan analisis secara kuantitatif, maka jawaban yang diperoleh dari kuesioner 

akan diberikan bobot penilaian. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. 

Dalam penelitian ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang 

selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Menurut Cooksey dalam 

Sudaryanto (2011), Skala Likert digunakan untuk menelaah seberapa kuat subyek 

setuju atau tidak setuju dengan pernyataan. 

 Jawaban dari setiap item dalam sebuah penelitian yang menggunakan 

skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif yang 

dapat berupa kata – kata dan akan diberi skor satu sampai lima. 

a. Jawaban a (sangat setuju) diberi nilai 5 

b. Jawaban b (setuju) diberi nilai 4 

c. Jawaban c (netral) diberi nilai 3 
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d. Jawaban d (tidak setuju) diberi nilai 2 

e. Jawaban e (sangat tidak setuju) diberi nilai 1 

 Didalam penelitian ini juga menggunakan Skala Dikotomi untuk 

memperoleh jawaban keputusan Ya (1) dan Tidak (2). (Sekaran, 2006 : 31). 

Dalam penelitian ini skala yang digunakan untuk mengukur variabel terikat. 

3.8 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

3.8.1 Teknik Pengolahan 

Sebelum data diolah, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah  

1. Editing, proses memeriksa kembali seluruh kualitas data yaitu memeriksa 

kelengkapan, konsistensi, ketepatan, keseragaman, dan relevansi data. 

Dengan  kata lain proses ini untuk mengetahui  apakah ada kesalahan dalam 

pengisian  atau tidak.  

2. Tabulasi, yakni proses mengubah semua jawaban yang diterima ke dalam  

bentuk angka dan menyusun data ke dalam  bentuk tabel, sehingga data 

tersebut dapat dipergunakan dalam penelitian ini. 

Dalam penelitian ini variabel Lingkungan kerja, karakteristik individu dan 

motivasi diberi simbol (X), sementara variabel kinerja diberi simbol (Y). Untuk 

menjawab pernyataan-pernyataan yang diajukan, para responden diberikan lima 

alternatif jawaban yang  berbeda satu sama lain. Setiap jawaban diberi skor, di 

mana dalam pemberian skor digunakan skala  Likert, adapun skor dari jawaban 

sebagai berikut : 

Tabel 3.4 Skala Penilaian 

Alternatif jawaban Skala Nilai 

Sangat Setuju (ss) 5 
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Setuju (s) 4 

Cukup Setuju (CS) 3 

Kurang setuju (KS) 2 

Tidak Setuju 1 

Diadobsi dari Sugiyono 2004:84 

 Selanjutnya data yang telahterkumpul kemudian diproses dan 

dianalisis.analisis data dilakukan secara kuantitatif karena didalam penelitian ini 

menggunakan metode kuantitatif sehingga pengolahan data dilakukan dengan 

menggunakan analisis statistik. 

3.8.2 Analisis Data 

 Sebagai langkah lanjut dalam penelitian ini, dilakukan suatu prosedur 

analisis terhadap data-data yang diperoleh peneliti. Tujuan dari analisis 

data ini adalah mengungkapkan apa yang ingin diketahui dari penelitian 

ini. Sebelum pengolahan data dilakukan, dibutuhkan beberapa 

persyaratan supaya hasil analisis tersebut dapat dipertanggung jawabkan 

secara ilmiah. 

 Karena perihal yang ingin dijabarkan dalam penelitian ini adalah 

„pengaruh‟, maka alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi 

linier berganda. Namun, tahapan awal sebelum melakukan analisis regresi 

linier berganda adalah dengan menggunakan uji normalitas yang 

berfungsi untuk memilih alat analisis yang dipergunakan untuk menguji 

hipotesis atau menjawab tiga rumusan masalah yang diajukan dalam 

penelitian ini. Selain itu, dari uji ini juga dapat diketahui apakah analisis 

regresi berganda dapat digunakan untuk menganalisis data. 
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 Langkah berikutnya adalah dengan melakukan uji asumsi klasik. Uji ini 

terdiri dari uji multikolinieritas dan heteroskedastisitas. Proses pengujian 

asumsi klasik dilakukan bersama dengan proses uji regresi berganda 

sehingga langkahlangkah yang dilakukan dalam pengujian asumsi klasik 

menggunakan kotak kerja yang sama dengan uji regresi. 

 Jadi, dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa model regresi linier 

berganda dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut 

memenuhi asumsi normalitas data dan bebas dari asumsi klasik statistik 

3.9 Uji Instrumen Data 

A. Uji Validitas dan Reabilitas 

Ada dua syarat penting yang berlaku pada sebuah kuesioner, yaitu 

keharusan sebuah angket untuk validitas dan reabilitas. 

3.9.1 Uji Validitas  

 Instrumn yang valid berarti alat ukur yang dugunakan untuk mendapatkan 

data (mengukur) itu valid. Menurut Sugiyono (2004 : 109) mendefinisikan valid 

sebagai berikut. “Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang sebenarnya diukur”. Dengan demikian untuk mengukur 

sesuatu harus digunakan instrument atau alat ukur yang tepat. 

 Tingkat validitas diperoleh dengan cara mengkorelasikan atau 

membandingkan probabilitas nilai r dengan alpha. Bila probabilitas lebih besar 

sama dengan dari 0,05 maka suatu pernyataan tersebut dikatakan valid. 

Sebaliknya, jika bernilai lebih kecil, maka suatu pernyataan dianggap tidak valid. 

3.9.2 Uji Reabilitas 
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 Menurut Sugiyono (2004 : 110) instrument yang realiabel adalah instrument 

yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan 

menghasilkan data yang sama. Dengan demikian suatu instrument dikatakan 

reliable bila digunakan untuk engukur berkali – kali menghasilkan data yang sama 

(konsisten). 

Pengujian validitas dilakukan untuk mengukur pernyataan-pernyataan yang ada 

dalam kuesioner. Suatu pernyataan dikatakan valid jika pernyataan tersebut 

mampu mengungkapkan apa saja yang hendak diukurnya, pengujian reliabilitas 

dalam penelitian ini dilakukan dengan menghitung Cronbach Alpha dari masing-

masing item pertanyaan dalam suatu variabel (Nasution, 2001 : 23). 

 

 

Dimana :    = koefisien reliabilitas 

r = koefisien rata-rata korelasi antar variabel 

k = jumlah variabel dalam persamaan 

Setelah menilai alpha, selanjutnya membandingkan nilai tersebut dengan 

angka kritis reliabilitas. Instrumen yang dipakai dalam variabel diketahui handal 

(reliabel) apabila memiliki Cronbach Alpha >0,60 (Ghozali, 2002:52).. 

 3.10 Uji Asumsi Klasik  

Pengujian mengenai ada tidaknya pelanggaran asumsi-asumsi klasik yang 

merupakan dasar dalam model regresi linier berganda. Hal ini dilakukan sebelum 

dilakukan pengujian terhadap hipotesis. Pengujian asumsi klasik meliputi : 

 

 

rk

kr

)1(1 
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3.10.1 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas merupakan prasyarat kebanyakan prosedur statistika 

inferential. Uji normalitas data ini sebaiknya dilakukan sebelum data diolah 

berdasarkan model-model penelitian. Uji ini bertujuan untuk mengetahui 

distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian adalah data 

yang memiliki distribusi normal. Ada beberapa cara untuk mengeksplorasi uji 

normalitas ini, antara lain dengan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov atau 

dengan cara melihat tampilan grafis dari Normal Probability Plot. 

1.  Kolmogorov-Smirnov 

 Menurut V. Wiratna Sujarweni (2008:48), dasar pengambilan keputusan 

dalam pengujian ini adalah: 

· Jika nilai sig > 0,05, maka data berdistribusi normal 

· Jika nilai sig < 0,05, maka data berdistribusi tidak normal 

2.  Normal Probability Plot 

 Cara mendeteksi normalitas adalah dengan melihat penyebaran data 

(titiktitik) pada sumbu diagonal dari grafik. Dasar pengambilan keputusan 

menurut Singgih Santoso (2002:214) adalah: 

· Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

· Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah 

garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. (Singgih 

Santoso, 2002:322). 
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3.10.2 Multikolinieritas 

Tujuan dari uji multikolinieritas adalah untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Apabila terjadi korelasi, maka 

dinamakan terdapat masalah multikolinieritas. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. 

Menurut Singgih Santoso (2002:206), terdapat dua cara untuk menganalisis 

atau mendeteksi ada atau tidaknya gejala multikolinieritas pada suatu model 

regresi: 

Cara 1: Besaran VIF (Variance Inflation Factor) dan Tolerance 

 Pedoman suatu model regresi yang bebas gejala multikolinieritas adalah 

sebagai berikut: 

- Mempunyai nilai VIF di sekitar nilai 1 

- Mempunyai angka tolerance mendekati 1 

Cara 2: Besaran korelasi antar variabel bebas 

 Pedoman suatu model regresi yang bebas gejala multikolinieritas adalah 

Koefisien korelasi antar variabel bebas haruslah lemah (dibawah 0,5). 

Sebaliknya, jika korelasi kuat, maka terjadi masalah multikolinieritas. 

3.10.3  Heteroskedastisitas 

 Menurut Singgih Santoso (2002:208) uji heteroskedastisitas bertujuan 

untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan varians 

dari residual dari suatu pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Jika varians 

dari residual dari suatu pengamatan tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika 

berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 
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Cara untuk menganalisis atau mendeteksi ada atau tidaknya gejala 

heteroskedastisitas pada suatu model regresi dapat dilihat dengan pola gambar 

scatterplot, dimana sumbu X adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah 

residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-studentized.  

3.11 Teknik Analisis Data 

3.11.1 Analisis Regresi Berganda 

 Menurut sugiyono (2004:149), analisis linier regresi digunakan untuk 

melakukan prediksi bagaimana perubahan nilai variabel dependen bila nilai 

variabel independen dinaikan/diturunkan. 

 Penjelasan garis regresi menurut Supangat (2007:325) yaitu:  

“Garis regresi (regression line/line of the best fit/estimating line) adalah suatu 

garis yang ditarik diantara titik-titik (scatter diagram) sedemikian rupa sehingga 

dapat dipergunakan untuk menaksir besarnya variabel yang satu berdasarkan 

variabel yang lain, dan dapat juga dipergunakan untuk mengetahui macam 

korelasinya (positif atau negatifnya).”  

 Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan untuk 

membuktikan sejauh mana hubungan pengaruh karakteristik individu, lingkungan 

kerja dan motivasi terhadap kinerja pada IKIP PGRI Jember.  

Analisis regresi ganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik 

turunnya) variabel dependen (kebijakan dividen), bila dua atau lebih variabel 

independen (kebijakan hutang dan struktur kepemilikan manajerial) sebagai 

indikator. Analisis ini digunakan dengan melibatkan dua atau lebih variabel bebas 

antara variabel dependen (Y) dan variabel independen (X1 dan X2 ). Persamaan 

regresinya sebagai berikut: 
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Y = β1X1 + β2X2 + β3X3 

Dimana :  

Y = Kinerja 

X1 = Lingkungan kerja 

X2 = Karakteristik individu 

X3 = Motivasi 

3.11.2 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Menurut Gujarati (2001:199), koefisien determinasi berganda atau R square (R
2
) 

digunakan untuk mengetahui besarnya sumbangan atau kontribusi dari 

keseluruhan variabel bebas (X) pengaruhnya terhadap variabel terikat (Y), 

sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel bebas (X) yang tidak dimasukkan ke 

dalam model. Model tersebut dianggap baik apabila koefisien determinasi sama 

dengan satu atau mendekati satu. 

 Cara untuk mengetahui besarnya tingkatan kontribusi dari variabel bebas 

terhadap variabel terikat, yaitu dengan koefisien determinasi. Koefisien 

determinasi memiliki kegunaan sebagai berikut: 

1. Sebagai pengukur ketetapan suatu garis regresi yang ditetapkan terhadap 

suatu kelompok data hasil observasi. Semakin besar nilai R
2
, maka akan 

semakin tepat pula garis regresinya. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil 

nilai R
2
, maka semakin tidak tepat garis regresinya untuk mewakili data 

hasil observasi. R
2 

memiliki nilai antara 0 sampai dengan 1, apabila 

koefisien determinasi sama dengan satu atau mendekati satu maka model 

persamaan dianggap baik. 
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2. Sebagai pengukur besarnya pengaruh dari variabel bebas terhadap naik 

turunnya nilai Y. 

3.12 Penguji Hipotesi 

3.12.1 Uji t 

Uji t digunakan untuk menguji apakah variabel penilaian kinerja (X1), 

motivasi (X2) dan kesesuaian penempatan kerja (X4) berpengaruh secara parsial 

terhadap kepuasan kerja (Y). Ferdinand (2006:304) merumuskan sebagai berikut: 

t = 
𝑏𝑘

𝑆𝑏𝑘
 

Keterangan: 

t = ukuran signifikan dari koefisien regresi secara individu 

bk = koefisien regresi 

Sbk = standard error koefisien regresi 

 Pengujian uji F dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut: 

1. Ho: b1 ; b2 ; b3 = 0 jika thitung ≤ ttabel atau apabila probabilitas 

kesalahan ≥ 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. Hal tersebut berarti 

bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara rekrutmen 

(X1) dan kompetensi (X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja satpam (Y) pada tingkat kesalahan α = 0,05.  

2. Ho: b1 ; b2 ; b3 ≠ 0 jika Fhitung ≥ Ttabel atau apabila probabilitas 

kesalahan ≤ 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. Hal tersebut berarti 

bahwa terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara rekrutmen (X1) 

dan kompetensi (X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja satpam (Y) pada tingkat kesalahan α = 0,05.  

  


