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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN  

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Untuk memperoleh data yang di butuh kan dalam penelitian ini, peneliti 

melakukan penelitian pada PT. Nyiursubur Tani Sejahtera Kecamatan Tanah 

Merah Kabupaten Indragiri Hilir yang berlokasi di JL. Tanah Merah Kuala Enok. 

Penelitian ini dilakukan mulai pada tanggal 20 Januari 2016 s/d selesai.   

3.2 Jenis dan Sumber Data  

Dalam penelitian ini yang di gunakan terdiri dari : 

a. Data primer 

Data yang diperoleh langsung dari sampel melalui penelitian lapangan 

dengan menggunakan kuesioner yang diberikan secara langsung kepada 

responden dalam bentuk daftar pertanyaan atau data langsung dari objek 

penelitian. 

b. Data Sekunder 

Data yang diperoleh dari dokumentasi atau keterangan sumber-sumber lain 

nya yang dapat menunjang objek yang di teliti berupa:  

1. Laporan atau informasi dari PT. Nyiursubur Tani Sejahtera Kecamatan 

tanah Merah Kabupaten Tani Sejahtera. 

2. Struktur Organisasi dari PT. Nyiursubur Tani Sejahtera Kecamatan 

Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir. 
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3.3 Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi adalah wilaya generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpilanny, (sugiyono, 

2008). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. 

Nyiursubur Tani Sejahtera Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri 

Hilir yang berjumlah 43 orang 

b. Sampel 

Menurut (Wirawan, 2013 : 751), Sampel adalah bagian dari populasi yang 

akan ditarik dengan cara tertentu sehingga karakteristiknya sama dengan 

populasinya. Karena jumlah populasi yang sedikit maka sampel yang 

digunakan adalah seluruh karyawan PT. Nyiursubur Tani Sejahtera  yang 

berjumlah 43 orang.  Maka pengambilan sampel menggunakan metode 

sensus, dalam metode ini seluruh populasi dapat dijadikan sampel.  

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Untuk dapat mengumpul kan data-data di atas, penulis menggunakan 

metode pengumpulan data. Sebelum melakukan pengumpulan data, diperlukan 

alat ukur pengumpulan data agar dapat memperkuat hasil penelitian. Alat ukur 

pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu: 

1. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengadakan Tanya jawab langsung dengan responden dan pihak-pihak yang 

ada kaitan nya dengan masalah yang akan diteliti. 



33 
 

2. Kuesioner, merupakan suatu pengumpulan data yang yang memberikan daftar 

pertanyaan kepada responden dengan harapan mendapat kan respon atas dasar 

pertanyaan tersebut, kuesioner di isi oleh karyawan dengan menggunakan 

skala likert. 

3.5 Skala Pengukuran Data 

Adapun pengukuran yang di gunakan untuk mengukur tanggapan 

responden adalah dengan menggunakan skala likert. Skala likert adalah skala 

yang di dasar kan atas penjumlahan sikap responden dalam merespon pernyataan-

pernyataan berkaitan dengan indikator-indikator dari variable yang di ukur, maka 

jawaban dari kuesioner di beri skor sebagai berikut menurut (Sugiono 2009). 

Tabel 3.1 Kriteria Skor Penilaian 

 

NO Kriteria Skor 

1 Sangat setuju 5 

2 Setuju 4 

3 Cukup setuju 3 

4 Tidak setuju 2 

5 Sangat tidak setuju 1 

 

Variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian 

indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item 

instrument yang berupa pernyataan. 

3.6 Analisis Data  

3.6.1 Uji Kualitas Data 

a. Uji Validitas 

Uji validitas adalah suatu indeks yang menunjukkan alat ukur tersebut 

benar-benar mengukur apa yang diukur (Noor,2011:132).  Validitas ini 
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menyangkut akurasi eksperimen. Pengujian validitas dilakukan untuk 

menguji apakah jawaban kuisioner dari responden benar-benar cocok 

untuk digunakan dalam penelitian ini atau tidak. Hasil penelitian yang 

valid adalah bila terdapat kesamaan antara data yang dikumpulkan dengan 

data yang terjadi pada objek yang diteliti. Instrument valid berarti alat ukur 

yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) valid berarti 

instrument dapat digunakan untuk megukur apa yang harusnya diukur. 

Adapun teknik korelasi yang biasa dipakai adalah teknik korelasi product 

moment dan untuk mengetahui apakah nilai korelasi tiap-tiap pertanyaan 

itu signifikan, maka dapat dilihat pada tabel nilai product moment atau 

menggunakan SPSS untuk mengujinya.  

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur 

dapat dipercaya atau diandalkan (Noor, 2011:130). Uji reliabilitas 

bertujuan untuk mengukur konsisten tidaknya jawaban seseorang terhadap 

item-item pertanyaan di dalam kuisioner.  

 Adapun kriteria uji reliabilitas adalah dengan melihat nilai Cronbach 

Alpha (α) untuk masing-masing variabel. Dimana suatu variabel dikatakan 

realibel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60.  

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diambil 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak (Noor, 
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2011:174). Untuk mengetahui gejala tersebut dapat dilihat dari grafik 

histogram dengan membandingkan data observasi dengan distribusi yang 

mendekati normal, seperti dalam distribusi normal akan mengikuti pola 

gariss diagonal. Jika data berdistribusi normal maka grafik histogramnya 

akan mengikuti garis diagonalnya. 

Untuk mendukung grafik Normal P-P Plot of Regression Standardized 

Residual  dalam uji normalitas data digunakan uji Kolmogorov Smirnov, 

Kriteria yang digunakan adalah jika masing-masing variabel menghasilkan 

nilai K-S-Z dengan P > 0, 05, maka dapat disimpulkan bahwa masing-

masing data variabel yang diteliti terdistribusi secara normal. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian 

residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Untuk 

membuktikan ada tidaknya gangguan Heterokesatisitas jika scaterplot 

membentuk pola tertentu maka regresi mengalami gangguan 

Heterokedastisitas. Sebaliknya jika scaterplot tidak membentuk pola 

tertentu  (menyebar) maka regresi tidak mengalami gangguan 

Heterkedastisitas. 

c. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan penggenggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi 

korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi (Ghozali, 2011). 
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Model regresi yang baik adalah bebas dari autokorelasi. Deteksi 

autokorelasi melalui Durbin Watson Test dengan menentukan nilai 

Durbin Watson (DW), kemudian ditentukan nilai batas lebih tinggi 

(upper bond atau du) dan batas lebih rendah (lower bond atau dl). 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam uji Durbin-Watson adalah 

sebagai berikut: 

1) Jika nilai DW lebih dari 0 dan kurang dari dl maka terjadi 

autokorelasi. 

2) Jika nilai DW berada diantara dl dan du, aka hasilnya tidak dapat 

disipulkan. 

3) Jika nilai DW lebih dari 4-dl, maka terjadi autokorelasi. 

4) Jika nilai DW berada diantara 4-dl dan 4-du, aka hasilnya tidak 

dapat disipulkan. 

5) Jika nilai DW lebih dari du dan kurang dari 4-du, maka tidak 

terjadi autokorelasi. 

Nilai du dapat dilihat dari Tabel Durbin Watson dengan menggunakan 

nilai signifikansi 0,05, jumlah sampel yang digunakan (n), dan jumlah 

variabel independen yang digunakan dalam penelitian. 

 

3.6.3 Uji Hipotesis 

a. Uji Parsial (T-Test) 

Uji parsial (t-Test) digunakan untuk mengetahui apakah pengaruh masing-

masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian dilakukan 

dengan membandingkan antara nilai t-hitung masing-masing variabel 
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bebas dengan nilai t-tabel dengan taraf kesalahan 5% dalam arti (α = 0,05). 

Apabila nilai t-hitung > t-tabel, maka variabel bebasnya memberikan 

pengaruh yang positif terhadap variabel terikat. Dalam pengukuran taraf 

masing-masing variabel, penulis membuat daftar pertanyaan yang nantinya 

akan dijawab oleh responden, jawaban yang diberikan responden bersifat 

kualitatif (dalam bentuk jawaban). Dan untuk keperluan dalam penelitian 

ini, maka data tersebut akan diubah dan diolah menjadi data kuantitatif 

(dalam bentuk angka). 

b. Regresi Linear Sederhana 

Dalam melakukan analisa data terhadap data yang dikumpulkan, penulis 

menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan maka 

dilakukan pengujian dengan menggunakan metode regresi sederhana. 

Regresi sederhana yaitu bentuk pengujian yang digunakan untuk 

mengetahui pengaruh atau tidak berpengaruh nya variabel bebas (X) 

terhadap variabel terikat (Y).  

Adapun persamaan dari regresi sederhana adalah sebagai berikut : 

Y = a + bX 

Dimana : 

X  =  Lingkungan kerja 

a   =  konstanta 

b  =  koefisien regresi 

Y  =  Kinerja Karyawan 

 



38 
 

c. Koefesien Korelasi (R) 

Menurut (Sugiyono, 2010), koefesien korelasi (R) adalah suatu ukuran 

hubungan antara dua variable yang memiliki nilai anatara -1 dan 1. Jika 

variable-variable keduanya memiliki hubungan linier sempurna. Koefesien 

korelasi itu akan bernilai 1 atau -1. Tanda positif/negatif bergantung pada 

apakah variable-variable itu memiliki hubungan secara positif atau negatif. 

Koefesien korelasi bernilai 0 jika tidak ada hubungan yang linier antara 

variable. Ada terdapat dua jenis koefesien korelasi yang dapat digunakan 

yang pertama adalah koefesien korelasi produk momen pearson dan yang 

lain disebut koefesien korelasi rank speaman yang berdasar pada hubungan 

peringkat (rank) antara variable-variable koefesien korelasi pearson lebih 

umum digunakan didalam mengukur hubungan antara dua variable. Dasar 

pengambilan keputusan  uji Korelasi Spearman adalah sebagai berikut : 

a. Jika nilai sig < 0,05 maka dapat disimpulkan terdapat korelasi yang 

signifikan antara variabel yang dihubungkan 

b. Sebaliknya, jika nilai sig > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat korelasi yang signifikan antara variabel yang dihubungkan 

     Table 3.2 Kriteria Pengujian Nilai Korelasi 

Nilai Korelasi Keterangan 

0 Tidak Ada Korelasi 

0.00 – 0.199 Korelasi Sangat Rendah 

0.20 – 0.399 Korelasi Rendah 

0.40 – 0.599 Korelasi Sedang 

0.60 – 0.799 Korelasi Kuat 

0.80 – 1.00 Korelasi Sangat Kuat 

Sumber : (Sugiyono, 2010) 
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Nilai koefesien korelasi menurut (Sugiyono, 2011), berkisar    antara -1 

sampai dengan +1 yang kriteria pemamfaatannya dijelaskan sebagai 

berikut : 

1) Jika nilai r- > 0, artinya telah terjadi hubungan yang linier positif 

yaitu makin besar variable X maka semakin besar variable Y. 

2) Jiak nilai r- < 0, artinya telah terjadi hubungan yang linier negatif 

yaitu semakin kecil nilai variable X maka semakin besar variable 

Y atau sebaliknya semakin besar variable X maka semakin kecil 

variable Y 

3) Jika nilai r = 0, artinya tidak ada hubungan sama sekali antara 

variable X dengan variable Y 

4) Jika nilai r = 1 atau r = -1, artinya telah hubungan linier sempurna 

yaitu berupa garis lurus sedangkan bagi r yang mengarah kearah 

angka 0 maka garis semakin tidak lurus. 

d. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien  Determinisasi (R
2
) digunakan untuk mengukur kontribusi X 

terhadap variabel Y. Nilai Koefisien determinasi =  1, artimya variabel 

independen memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variabel-variabel dependen. Jika  Koefisien  Determinisasi (R
2
) = 0, artinya 

variabel independen tidak mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap 

variabel dependen 

 

 


