
 
 

 
 
 
 

BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
 
 
 

A. Tipe Penelitian  
 
 
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

eksplanatory (penjelasan). Menurut Singarimbun dan Efendi (1997: 5), penelitian 

eksplanatory ini merupakan tipe penelitian yang digunakan untuk menjelaskan 

hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. 

 
B. Variabel  Penelitian  

 
Agar proses penelitian dapat lebih baik, maka perlu diketahui beberapa unsur 

penelitian seperti konsep, definisi operasional serta indikator. Pemahaman ini 

diperlukan pada proses teorisasi, karena dengan adanya pengetahuan tentang 

unsur-unsur tersebut, maka peneliti akan dapat merumuskan hubungan-hubungan 

teori secara baik. 

 
Menurut Sugiyono (2008: 58) variabel penelitian pada dasarnya adalah segala 

sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya. Menurut Hatch dan Farhady yang dikutip oleh Sugiyono (2008: 

58) menyatakan variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang, atau obyek 



yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu obyek 

dengan obyek yang lain. Sedangkan menurut Kidder yang juga dikutip oleh 

Sugiyono (2008: 59) menyatakan bahwa variabel adalah suatu kualitas (qualities) 

dimana peneliti mempelajari dan menarik kesimpulan darinya. 

 
Dengan demikian variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari 

orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Untuk lebih jelasnya, berikut 

ini akan dirinci tentang variabel independen dan variabel dependen. 

1. Variabel bebas (independen) 

Variabel bebas sering disebut juga sebagai variabel independen, stimulus, 

prediktor, antecedent merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Variabel bebas 

dalam penelitian ini adalah Konflik kerja (X). 

2. Variabel Terikat (dependen) 

Variabel terikat sering disebut juga sebagai variabel dependen, output, kriteria, 

konsekuen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat 

karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

stres kerja karyawan (Y). 

 

 

 
C. Definisi Konseptual 

 



Definisi konseptual merupakan pemaknaan dari konsep yang digunakan, sehingga 

memudahkan peneliti untuk mengoperasikan konsep tersebut di lapangan 

(Singarimbun dan Efendi (1997: 21). 

 
Definisi konseptual dari penelitian ini adalah: 

a. Konflik kerja adalah ketidaksesuaian antara dua atau lebih anggota-

anggota atau kelompok (dalam suatu organisasi perusahaan) yang harus 

membagi sumber daya yang terbatas atau kegiatan-kegiatan kerja dan atau 

karena kenyataan bahwa mereka mempunyai perbedaan status, tujuan, 

nilai atau persepsi 

b. Stres kerja adalah kondisi dinamis dengan rasa tegang dan cemas pada 

individu atau kumpulan individu dikarenakan adanya ketidakseimbangan 

antara tuntutan dan kemampuan respons yang dihadapkan dengan 

kesempatan dan pembatas yang diinginkannya dengan ditandai oleh 

ketegangan emosional yang berpengaruh kondisi mental dan phisik. 

 
D. Definisi Operasional 

 
Definisi operasional merupakan bagaimana suatu variabel diukur, dengan 

membaca definisi operasional dalam suatu penelitian, maka kita akan mengetahui 

baik buruknya variabel tersebut (Singarimbun dan Efendi 1997: 23). Adapun yang 

menjadi definisi operasional penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:   

Tabel 4. Definisi Operasional 

Variabel Konsep Variabel Indikator Ukuran Skala 
pengukuran 

1 2 3 4 5 



Konflik kerja 
(X) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stres kerja (Y) 
 

Konflik kerja 
adalah 
ketidaksesuaian 
antara dua atau 
lebih anggota-
anggota atau 
kelompok (dalam 
suatu organisasi 
perusahaan) yang 
harus membagi 
sumberdaya yang 
terbatas atau 
kegiatan-kegiatan 
kerja dan atau 
karena kenyataan 
bahwa mereka 
mempunyai 
perbedaan status, 
tujuan, nilai atau 
persepsi 
 
 
 
 
 
 
 
Stres adalah 
kondisi dinamis 
dengan rasa tegang 
dan cemas pada 
individu atau 
kumpulan individu 
dikarenakan 
adanya 
ketidakseimbangan 
antara tuntutan dan 
kemampuan 
respons yang 
dihadapkan 
dengan 
kesempatan dan 
pembatas yang 
diinginkannya 
dengan ditandai 
oleh ketegangan 
emosional yang 
berpengaruh 
kondisi mental dan 
phisik. 
 
 
 
  
 
 
 

a. Adanya 
perbedaan 
pendapat antar 
karyawan 

 
 
 
b. Adanya salah 

paham antar 
karyawan atau 
karyawan 
dengan atasan 

 
 
c. Adanya salah 

satu atau kedua 
pihak merasa 
dirugikan 

 
 
 
d. Adanya 

perasaan yang 
terlalu sensitif 
antar karyawan 

 
 
a. Gejala 

Fisiologis, yaitu 
stres dapat 
menciptakan 
perubahan 
dalam 
metabolisme, 
meningkatkan 
tekanan darah, 
menimbulkan 
sakit kepala, 
dan 
menyebabkan 
serangan 
jantung. 

 
 
b. Gejala 

Psikologis, 
yaitu kecemasan 
mudah marah, 
kebosanan dan 
suka menunda-
nunda  

 
 
c. Gejala perilaku, 

yaitu mencakup 
perubahan 
dalam 
produktivitas, 

1. Selalu 
2. Sering 
3. Kadang-kadang 
4. Jarang 
5. Tidak Pernah 
 
 
1. Selalu 
2. Sering 
3. Kadang-kadang 
4. Jarang 
5. Tidak Pernah 
 
 
1. Selalu 
2. Sering 
3. Kadang-kadang 
4. Jarang 
5. Tidak Pernah 
 
 
1. Selalu 
2. Sering 
3. Kadang-kadang 
4. Jarang 
5. Tidak Pernah 
 
1. Selalu 
2. Sering 
3. Kadang-kadang 
4. Jarang 
5. Tidak Pernah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Selalu 
2. Sering 
3. Kadang-kadang 
4. Jarang 
5. Tidak Pernah 
 
 
 
 
1. Selalu 
2. Sering 
3. Kadang-kadang 
4. Jarang 
5. Tidak Pernah 

Ordinal 
 
 
 
 
 
 
Ordinal 
 
 
 
 
 
 
Ordinal 
 
 
 
 
 
 
Ordinal 
 
 
 
 
 
Ordinal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordinal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordinal 



absensi, dan 
tingkat 
keluarnya 
karyawan, juga 
perubahan 
dalam kebiasaan 
makan, 
meningkatknya 
merokok dan 
konsumsi 
alkohol, bicara 
cepat, gelisah 
dan gangguan 
tidur. 

 

 

E. Lokasi Penelitian 

 
Lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti melakukan penelitian. 

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah pada PT Indo Citra Mandiri Bandar 

Lampung yang beralamat Jl. Z. A Pagar Alam No.17 Kedaton Bandar Lampung. 

 
F. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 
 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2004: 72). Adapun 

yang menjadi populasi dalam penelitian ini  adalah seluruh karyawan PT Indo 

Citra Mandiri Bandar Lampung yang berjumlah 221 orang.  

 
 
 
2. Sampel 

a. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah simple random sampling, 

adalah cara pengambilan sampel dari anggota populasi dengan menggunakan acak 



tanpa memeperhatikan strata (tingkatan) dalam anggota tersebut (Riduwan, 2004: 

58). 

b. Penemuan Ukuran Sampel 

Untuk menentukan ukuran sampel dalam penelitian ini digunakan rumus Slovin: 

21 Ne

N
n


  

Keterangan: 

 n  ukuran sampel 

N ukuran populasi 

 e kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat 

ditolerir, yaitu sebesar 10 %. 

(Umar, 2002: 141-142) 

Jadi, besarnya ukuran sampel adalah: 

01,02211

221


n  

21,21

221


n  

21,3

221
n  

84,68n  atau dibulatkan menjadi 69 orang. 

Jadi jumlah keseluruhan sampel dalam penelitian ini adalah: 69 orang. 

G. Sumber data 

 
1. Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung 

di lapangan melalui pihak perusahaan dan orang-orang yang dianggap 



berkepentingan dan mempunyai pengetahuan mengenai ruang lingkup 

perusahaan dengan menyebarkan kuesioner kepada karyawan PT Indo Citra 

Mandiri Bandar Lampung. 

2.  Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang 

melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder 

dalam penelitian ini berupa dokumentasi, kepustakaan, serta pengamatan yang 

berkaitan dengan penelitian ini di PT Indo Citra Mandiri Bandar Lampung. 

 
H. Teknik Pengumpulan Data 

 
Pengumpulan data merupakan langkah yang penting karena data yang terkumpul 

nantinya dipakai sebagai informasi yang valid dan representatif guna pemecahan 

masalah. 

 
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Observasi, dilakukan dalam bentuk pengamatan langsung pada lokasi 

penelitian 

2. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 

wawancara langsung dengan responden. Teknik wawancara yang dilakukan 

dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur. 

3. Studi kepustakaan merupakan cara mendapatkan informasi dengan cara 

membaca serta mempelajari berbagai literatur, jurnal manajemen dan 

penunjang kepustakaan lainnya yang berhubungan serta relevan dengan 

penelitian ini. 



4. Kuesioner merupakan tehnik pemgumpulan data yang dilakukan dengan cara, 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya.  

 
I. Teknik Pengolahan Data 

 
Ada beberapa tahap pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Editing 

Pada tahap ini, aktivitas yang dilakukan adalah meneliti ulang data-data yang 

telah diperoleh meliputi kelengkapan jawaban, kejelasan tulisan, dan 

kesesuaian jawaban satu dengan yang lainnya. 

2. Coding 

Pada tahap coding maka dilakukan pembuatan kategori-kategori tertentu dari 

data-data yang diperoleh dalam penelitian. Tahap ini meliputi pemberian tanda 

atau simbol dari data yang telah diedit sehingga dapat dikelompokkan dalam 

masing-masing variabel yang ditentukan. 

3.   Tabulasi 

Tahap tabulasi tahap memastikan data yang telah dikategori dengan skor ke 

dalam tabel sehingga dapat dihitung dengan jelas dan tetap. 

 
 

J. Teknik Analisis Data  

 
1. Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendiskripsikan atau 

memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel/populasi 



sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang 

berlaku umum. (sugiyono, 2003: 21) 

 
2. Analisis Statistik Inferensi 

a. Pengujian validitas instrumen 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkatan kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen. Validitas menggambarkan tingkat 

instrumennya yang bersangkutan dapat digunakan untuk mengakui apa 

yang seharusnya diukur. Dalam penelitian ini menggunakan rumus 

korelasi product moment sebagai berikut.: 
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(Riduwan, 2004 : 110) 

Dimana : 

hitungr Koefisien korelasi 

 Xi Jumlah skor sistem 

 Yi Jumlah skor total 

n jumlah responden 

Dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut : 

1. Jika r hitung > r tabel, maka kuisioner valid 

2. Jika r hitung < r tabel, maka kuisioner  tidak valid 

 
b. Pengujian reliabilitas instrumen 



Reliabilitas merupakan suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah 

baik. Dalam penelitian ini pengujian reliabilitas menggunakan teknik alfa 

cronbach yaitu mencari reliabilitas yang skornya rentangan antara 

beberapa nilai, yaitu 0-10 atau dalam skala 1-5 dan seterusnya. Rumus: 
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(Suharsimi arikunto 2002: 179) 

Keterangan: 

nR  Reliabilitas instrumen 

K  banyaknya jumlah pertanyaan 


2

b  Jumlah varian pertanyaan 


2

t  Jumlah varian total 

Dimana varians dapat dicari dengan rumus: 

n
n

x
x 



2

2
)(

  

Keterangan: 

N Jumlah sampel 

           X Nilai skor yang dipilih  

Instrumen tersebut memenuhi syarat jika memiliki reliabilitas hasil 

tabeln rr  , kemudian diinterpretasikan dengan lima keajegan. 

 
Tabel 5.  Nilai Interpretasi r 

 



Besarnya Nilai Interpretasi 

Antara 0,800 – 1,00 

Antara 0,600 – 0,800 

Antara 0,400 – 0,600 

Antara 0,200 – 0,400 

Antara 0,000 – 0,200 

Sangat Kuat 

Kuat 

Sedang 

Rendah 

Sangat Rendah 

Sugiyono (2007:183) 

 
Kuesioner dikatakan reliabel apabila kuesioner tersebut memberikan hasil 

yang konsisten jika digunakan berulang kali dengan asumsi kondisi pada 

saat pengukuran tidak berubah. Peneliti mengolah data tersebut dengan 

menggunakan SPSS 16.0 dapat dikatakan reliabel apabila dapat memenuhi 

syarat jika memiliki reliabilitas hasil tabeln rr  . Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa pertanyaan atau pernyataan dari data yang terkumpul 

adalah reliabel. Perhitungan uji reliabilitas digunakan rumus alfa dengan 

bantuan program komputer SPSS 16.0 dengan menggunakan tabel harga 

kritik r product moment pearson pada tingkat kepercayaan 95% dan n 

sebesar 69.  

 
c.  Transformasi data ordinal ke interval 
 

Karena skala pengukuran semua variabel adalah ordinal, maka skala 

ordinal ini harus ditingkatkan menjadi interval dengan menggunakan 

Methode of Successive Interval (MSI). Prosedur kerja yang harus 

dilakukan untuk merubah data dengan skala ordinal menjadi skala interval 

adalah sebagai berikut (Harun 1994: 131): 

1.   Hitung frekuensi setiap skor (1 sampai dengan 5) 



2. Tentukan proposal dengan membagi setiap bilangan (frekuensi) f 

dengan n. 

3. Tentukan proporsi kumulatif dengan menjumlahkan proporsi secara 

berurutan untuk setiap respon. 

4. Proporsi Komulatif dianggap mengikuti distribusi normal baku, 

selanjutnya hitung nilai z berdasarkan proporsi komulatif di atas. 

5. Dari nilai z yang diketahui tersebut tentukan densitynya (dalam hal ini 

hitung ordinat dari sebaran normal z). 

6. Hitung Scale Value (SV) dengan rumus: 

)lim()lim(

)lim()lim(

itowerAreaunderlitpperAreaunderu

itpperDensityatuitastDensityatl
SV




  

7. SV dengan nilai terkecil (harga negatif yang terbesar) diubah menjadi 

sama dengan 1. 

 
d. Analisis regresi linear sederhana 

Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh antar variabel dependen dengan variabel independen. 

Teknik analisis didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu 

variabel independen dengan satu variabel dependen (Sugiyono 2004: 204). 

Rumus regresi linear sederhana: 

etbxaY   

Keterangan: 

Y  stres kerja 

X konflik kerja 

a intercept 



b koefisien regresi 

e error term 

 
e. Uji asumsi klasik 

 
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah model estimasi telah 

memenuhi kriteria ekonometrik dalam arti tidak terjadi penyimpangan 

yang cukup serius dari asumsi-asumsi yang diperlukan. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model 

yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal 

(Gujarati, 2003:102). Untuk mengujinya akan digunakan alat uji 

normalitas, yaitu dengan melihat Normal P-P Plot of Regression 

Standardized Residual. Dasar pengambilan keputusan Normal P-P 

Plot of Regression Standardized Residual adalah: 

a) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah 

garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

b) data menyebar jauh dan garis diagonal dan/atau tidak mengikuti 

arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi 

normalitas (Santoso, 2000: 214). 

2. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi yaitu terjadinya korelasi (hubungan) diantara anggota-

anggota sampel pengamatan yang diurutkan berdasarkan waktu. Uji 

autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah di setiap model regresi 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 



kesalahan pada periode sebelumnya (t-1). Jika terjadi korelasi, maka 

dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah 

regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mengetahui apakah terjadi 

atau tidak terjadi autokorelasi dalam suatu model regresi, digunakan 

Durbin-Watson test dengan angka signifikan pada 0,05. Jika nilai DW 

terletak diantara du dan 4-du (du<DW>4-du), maka autokorelasi sama 

dengan nol dan dapat diartikan tidak ada autokorelasi (Gujarati, 2003: 

420). Nilai du merupakan batas atas data yang diperoleh dari tabel DW 

statistik yang terletak pada perpotongan antara baris yang 

menunjukkan jumlah pengamatan dengan kolom yang memuat jumlah 

variabel bebas. 

3.   Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat 

ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan 

adalah di mana terdapat kesamaan varians dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut 

homoskedastisitas. Untuk mengetahui apakah terjadi atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas dalam suatu model regresi yaitu dengan melihat 

grafik scatterplot (Santoso, 2000: 210). Dasar pengambilan 

keputusannya adalah: 

a) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik (point-point) yang ada 

membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang), maka 

telah terjadi heteroskedastisitas. 



b) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

 
f. Uji R2 

Langkah awal yang ditemukan pada analisis regresi adalah koefisien 

korelasi yang menunjukkan korelasi/ hubungan antara variabel dependen 

dengan variabel independennya. Interpretasi dari nilai koefisien korelasi 

dapat dilihat pada tabel 5. Uji R2 (koefisien determinasi) digunakan untuk 

menunjukkan besarnya kontribusi variabel independen terhadap variabel 

dependen (Nurgiyantoro, 2000: 264). R2 dapat dirumuskan sebagai 

berikut:  
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g. Uji t 
 

Uji signifikansi dilakukan dengan menggunakan uji-t pada tingkat 

keyakinan 95% dan tingkat kesalahan analisis (α) 5% yang bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh dan signifikansi dari masing-masing maupun 

semua  variabel independen secara bersamaan terhadap variabel dependen. 

Untuk melihat makna signifikansi pengaruh konflik kerja terhadap stres 

kerja karyawan maka hasil korelasi tersebut kemudian diuji melalui uji t 

dengan rumus sebagai berikut: 
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Dimana: 

 t = Nilai t 

 r = Nilai koefisien korelasi product moment 

 n = Jumlah sampel 

Dari hasil uji t dapat diketahui makna signifikansi nilai korelasi product 

moment sebagai berikut: 

- Jika nilai t hitung > nilai t tabel  maka ada pengaruh yang positif dan 

signifikan antara variabel X dan variabel Y. 

- Jika nilai thitung < nilai ttabel maka tidak ada pengaruh yang positif 

dan signifikan antara variabel X dan variabel Y. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


