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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di PKS PT. Suri Senia Plasmataruna yang terletak di

Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, yang

bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit.

3.2 JENIS DAN SUMBER DATA

Adapun jenis data yang dikumpulkan penulis adalah :

a. Data Primer

Yaitu merupakan data yang belum diolah atau yang belum

dipublikasikan, yang diperoleh secara langsung dari responden.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari pihak perusahaan yang berupa data yang

telah tersedia seperti jumlah tenaga kerja dan lain-lain.

3.3 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan didalam penulisan ini, penulis

menggunakan teknik pengumpulan yang dilakukan dengan cara :
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1. Wawancara/Interview yaitu :

Penulis melakukan wawancara berupa tanya jawab secara langsung

dengan pimpinan dan karyawan yang ada hubungannya dengan

penulisan yang diajukan kepada perusahaan, guna mendapatkan data

untuk kelanjutan penulisan.

2. Kuesioner yaitu :

Dengan mengajukan suatu daftar pertanyaan kepada karyawan yang

menjadi responden sehubungan dengan penelitian yang dilakukan agar

memperoleh data yang lebih lengkap.

3.4 POPULASI

Populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang

menpunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dari penelitian ini adalah

karyawan pada PKS PT. Suri Senia Plasmataruna pada tahun 2014 yang berjumlah

162 orang.

3.5 SAMPEL

Sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi dengan mengemukakan

cara-cara tertentu. Memperhatikan pernyataan diatas, karena jumlah populasi lebih

dari 100 orang, maka penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel
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secara acak (Ramdom Sampling). Sedangkan Teknik Pengambilan Sample

menggunakan rumus dari Taro Yanmane atau Teknik Slovin. Ridwan (2005:65)

n = . 	 	
Dimana :

n : Ukuran sampel

N : Ukuran populasi

: Presisi kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan

pengambilan sampel yang masih ditolerir atau diinginkan,

diambil contoh 15 %.

Jadi, sampelnya adalah n = ( . . 	) 	 = 34,872 = 35 orang.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel sebanyak 35 orang

karyawan yang berarti telah memenuhi batas kuantitas maksimal sampel yang harus

diambil sehingga dapat dilakukan analisis-analisis lebih lanjut.

3.6 PENGUJIAN REABILITAS DAN VALIDITAS

1. Uji Reabilitas

Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang

terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu kewaktu.
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Pengukur reliabilitas dilakukan dengan one shot atau pengukuran sekali saja.

Disini pengukuran hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan

dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan.

Suatu konstruk atau variable dikatakan reliable jika memberikan nilai

cronbanh alpha  >  0,60. (Nunnally dalam Ghozali, 2006:46)

2. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner

mampu untuk mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner

tersebut. Untuk mengetahui valid tidaknya suatu instrument dilakukan

dengan membandingkan nilai r hitung dengan r table dengan ketentuan :

a  =  0,05 dengan derajat bebas df  =  jumlah - 2

Jika r hitung positif dan  >  r tabel maka butir tersebut valid

Jika r hitunf negative atau  <  r tabel maka butir tersebut valid

Setelah semua butir pertanyaan valid maka uji selanjutnya adalah

menguji reabilitas kuesioner tersebut. Cara pengambilan keputusan :

Jika r alpha positif dan  >  r table maka reliabel

Jika r alpha negative atau  <  r table maka tidak reliabel
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3.7 KLASIFIKASI DATA

Klasifikasi data dalam penelitian ini yaitu dengan cara menjabarkan masing-

masing variable dalam bentuk pertanyaan kepada responden dengan menggunakan

system score berdasarkan skala likert. Jumlah pertanyaan dalam setiap variable

sebanyak 8 butir pertanyaan.

Responden diminta untuk memberikan tanggapan mengenai kerja pada PKS

PT. Suri Senia Plasmataruna Talikumain, dan seberapa besar pengaruh kinerja pada

PKS PT. Suri Senia Plasmataruna Talikumain.

Untuk menjawab pertanyaan pada bagian ini digunakan skala likert, skor

untuk  setiap butir jawaban adalah  :

1. Sangat baik/ Sangat setuju/ Sangat sering/ Sangat sesuai diberi skor 5

2. Baik/ Setuju/ Sering diberi skor 4

3. Ragu-ragu diberi skor 3

4. Tidak baik/ Tidak setuju/ Tidak sering diberi skor 2

5. Sangat tidak baik/ Sangat tidak setuju/ Sangat tidak sering diberi skor 1

Selanjutnya untuk menentukan secara total butir pertanyaan dari setiap

variabel  dengan menggunakan rumus :

1. Penempatan kerja (X)

∑ y = butir1 + butir2 + butir3……..+ butir8

2. Kinerja karyawan (Y)
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∑ y = butir1 + butir2 + butir3……..+ butir 8

Untuk menentukan interval data variable dengan asumsi yaitu :

- Nilai maximum (5x8) = 40

- Nilai minimum (1x8) = 8

Maka interval data adalah :

I =	 	 	 	 		
I =

	 = = 6
Tabel 3.1 : Interval Data dari Total Jawaban Responden dan Kategorinya

Interval Keterangan

7 – 13 Sangat tidak baik

14 – 19 Tidak baik

20 – 25 Cukup baik

26 – 31 Baik

32 – 40 Sangat baik

3.8 ANALISIS DATA

Dalam menganalisis data penelitian ini penulis menggunakan metode

kualitatif. Selanjutnya untuk mengetahui hubungan antara penempatan kerja

karyawan dengan kinerja karyawan pada PKS PT. Suri Senia Plasmataruna

Talikumain Rokan Hulu adalah dengan menggunakan :
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1. Analisis Regresi Linear Sederhana

Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh variable bebas (penempatan

kerja) terhadap variable terikat (kinerja karyawan) maka dlakukan pengujian

dengan menggunakan metode Regresi Linier Sederhana dengan persamaan

sebagai berikut :

Y = a + bX

Dimana :

Y : Kinerja ( Variabel Dependent )

a : Bilangan konstanta yang merupakan titik potong dengan sumbu

vertikal pada gambar kalau dilihat nilai x = 0

b : Koefisien regresi

X : Penempatan Kerja ( Variabel Independent )

2. Uji t

Uji t digunakan untuk melihat apakah variabel bebas berpengaruh

terhadap variabel terikat dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan t

tabel sehingga dapat ditemukan apakah hipotesis yang telah dibuat berpengaruh

positif atau tidak positif.

Ketentuan dari uji t yang dipakai adalah :

- Jika t hitung  >  t tabel berarti, Ho ditolak dan Hi diterima, artinya

terdapat pengaruh yang positif antara penempatan kerja terhadap kinerja

karyawan pada PKS PT. Suri Senia Plasmataruna Talikumain.
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- Jika t hitung  < t tabel, berarti Ho diterima dan Hi ditolak, artinya tidak

dapat pengaruh antara penempatan kerja terhadap kinerja karyawan

pada PKS PT. Suri Senia Plasmataruna Talikumain.

Dimana :

Ho : Penempatan kerja tidak berpengaruh positif terhadap

Kinerja karyawan.

Hi : Penempatan kerja berpengaruh positif terhadap Kinerja

karyawan.

3. Analisis Koefisien Korelasi

Analisis koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui bagaimana

pengaruh penempatan kerja terhadap kinerja karyawan, apakah tergolong

sangat kuat, kuat, sedang, rendah, atau sangat rendah.

Untuk mengetahui adanya hubungan yang kuat atau rendah antara kedua

variabel berdasarkan nilai R digunakan interpretasi koefisien korelasi menurut

(Sugiyono,2004:183), yaitu :

Tabel 3.2 : Pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi.

Interval koefisien Tingkat hubungan

0,00 – 0,199 Sangat rendah

0,20 – 0,399 Rendah
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0,40 – 0,599 Sedang

0,60 – 0,799 Kuat

0,80 – 1,000 Sangat kuat

4. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar

persentase sumbangan variabel bebas (penempatan kerja) terhadap naik

turunnya variabel terikat (kinerja karyawan) dengan notasi (R ).

Pengukuran adalah dengan menghitung angka koefisien determinasi (R ).

Semakin besar nilai koefisien determinasi (mendekati nilai 1) semakin baik dan

semakin besar persentase sumbangan variabel bebas kepada variabel tidak

bebas.

Koefisien determinasi dirumuskan :

R = x 100%

Dengan level yang digunakan dalam penelitian ini untuk uji hipotesis

diatas adalah sebesar 5 % atau 0,05.


