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BAB III 

METODE PENELITIAN   

A. Jenis Penelitian  

Tipe penelitian ini merupakan penelitian eksplanatori yang bersifat eksplanatory 

research. Penelitian eksplanatory merupakan tipe penelitian yang digunakan 

untuk menjelaskan hubungan kausal antar variabel-variabel melalui pengujian 

hipotesis (Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 2006: 5). Dalam penelitian ini, 

penulis berusaha menjelaskan pengaruh lingkungan kerja dan motivasi terhadap 

produktivitas kerja karyawan PT.Telkom (Persero) Kantor Divisi Akses Kedaton 

Bandar Lampung. 

 

B. Variabel Penelitian  

Agar proses penelitian dapat berjalan dengan lebih baik, maka perlu diketahui 

beberapa unsur penelitian seperti konsep, definisi operasional dan lainnya. 

Pemahaman ini diperlukan pada proses teorisasi, karena danya pengetahuan 

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

hubungan teori dengan baik. 

 

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga memperoleh informasi 
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tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2009: 60). Untuk 

lebih jelasnya, berikut ini akan dirinci tentang variabel independen dan variabel 

dependen dalam penelitian ini: 

1. Variabel bebas (independen) 

Variabel bebas sering disebut juga sebagai variabel independen merupakan 

variabel yang menjadi sebab perubahannya akan timbul variabel terikat. Variabel 

bebas dalam penelitian ini adalah lingkungan kerja dan motivasi (X). 

2. Variabel terikat (dependen) 

Variabel terikat sering disebut juga sebagai variabel dependen yang merupakan 

variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena danya variabel bebas. 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah produktivitas kerja karyawan (Y). 

 

C.   Definisi Konseptual dan Operasional 

1) Definisi Konseptual  

Menurut Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi (2006: 123) definisi konseptual 

ialah pemaknaan dari konsep yang digunakan sehingga memudahkan peneliti 

untuk mengoperasikaan konsep tersebut dilapangan. Definisi konseptual dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang  ada di sekitar para pekerja dan 

yang dapat mempengaruhi dirinya dalam  menjalankan tugas-tugas yang di 

bebankan kepadanya (Nitisemito, 2002: 183) 

2. Motivasi adalah sesuatu yang menimbulkan proses pemberian dorongan 

bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja 

ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi secara efisien (Sarwoto, 1983 : 135) 
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3. Produktivitas adalah sikap mental yang selalu    mempunyai pandangan bahwa 

kehidupan hari ini harus lebih baik dari  hari kemarin dan hari esok harus lebih 

baik dari hari ini (dalam, Ahmad Tohardi 2002: 449) 

 

2) Definisi Operasional  

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel 

atau konstrak dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan kegiatan, 

ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstrak 

atau variabel tersebut (Nazir 1999: 2) .  

Tabel 3.1 definisi operasional 

No. Variabel Konsep Variabel Indikator 

1. Lingkungan 

Kerja (X1) 

Segala sesuatu yang  ada di 

sekitar para pekerja dan yang 

dapat mempengaruhi dirinya 

dalam  menjalankan tugas-

tugas yang di bebankan 

kepadanya. 

a. Penerangan 

b. Sirkulasi udara 

c. Kebisingan 

d. Dekorasi 

e. Tata warna 

f. Aroma 

g. Keamanan  

2. Motivasi (X2) Sesuatu yang menimbulkan 

proses pemberian dorongan 

bekerja kepada para bawahan 

sedemikian rupa sehingga 

mereka mau bekerja ikhlas 

demi tercapainya tujuan 

organisasi secara efisien 

a. Kebutuhan fisiologis, 

b. Kebutuhan rasa aman, 

c. Kebutuhan hubungan sosial, 

d. Kebutuhan pengakuan, 

e. Kebutuhan aktualisasi diri. 

3. Produktivitas 

Kerja (Y) 

Sikap mental yang selalu    

mempunyai pandangan 

bahwa kehidupan hari ini 

harus lebih baik dari  hari 

kemarin dan hari esok harus 

lebih baik dari hari ini. 

a. Kemampuan memotivasi diri 

b. Membangun rasa percaya diri 

c. Bertanggung jawab dalam 

pekerjaan 

d. Menyenangi pekerjaan 

e. Mampu mengatasi persoalan 

f. Memberi kontribusi yang 

positif 

g. Memiliki potensi dalam 

pekerjaan 
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D. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009: 80). 

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah para pekerja yang ada 

di PT. Telkom (Persero) Kantor Divisi Akses Kedaton Bandar Lampung 

berjumlah 41 karyawan. Jika dilihat dari populasi yang ada, maka lebih baik 

diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. 

 

D. Sumber Data 

1. Data Primer  

Data primer adalah data yang didapat dengan cara menggali secara langsung dari 

sumber pertama atau responden baik dari individu berupa kuesioner atau 

wawancara. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara menyebar 

kuesioner kepada karyawan tetap PT. Telkom (Persero) Kantor Divisi Akses 

Kedaton Bandar Lampung. 

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang tidak langsung diberikan dari sumber data kepada 

pengumpul dan misalnya melalui orang lain atau melalui pendapat para ahli, 

koran, majalah, jurnal, buku-buku dan dokumnetasi yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 
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F. Teknik Pengumpulaan Data  

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

kuesioner. Menurut Arikunto (2002: 128), kuesioner adalah sejumlah pertanyaan 

tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti 

laporan tentang pribadinya, hal-hal yang ia ketahui. Dalam penelitian ini, peneliti 

akan memberikan kuesioner kepada 41 karyawan PT. Telkom (Persero) Kantor 

Divisi Akses Kedaton Bandar Lampung. 

 

G. Skala Pengukuran  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan skala likert. Skala likert digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat, pengaruh dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2009: 93). Skala likert 

merupakan skala interval maka bisa dianalisis dengan menggunakan alat analisis 

parametrik seperti analisis regresi (dalam Suliyanto 2011: 51). Menurut Ghozali 

(2010) juga skala likert dapat dianggap interval.   Dalam prosedur skala likert ini 

sejumlah pertanyaan disusun dengan jawaban responden berada dalam satu 

kontinum antara sangat setuju sampai sangat tidak setuju dengan pemberian bobot 

sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Skala Likert 
Kode Makna Jawaban Skor Jawaban 

STS Sangat Tidak Setuju 1 

TS Tidak Setuju 2 

RR Ragu-Ragu 3 

S Setuju 4 

SS Sangat Setuju 5 

Sumber: (Sugiyono, 2009: 135) 
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H. Teknik Pengolahan Data 

Cara yang digunakan untuk pengolahan data pada penelitian ini melalui berbagai 

macam, yaitu:  

1. Editing 

Pengeditan merupakan proses pengecekan dan penyesuaian yang diperlukan 

terhadap data penelitian untuk memudahkan proses pemberian kode dan 

pemrosesan data dan karakteristik. Pengeditan data bertujuan untuk menjamin 

kelengkapan, konsistensi dan kesiapan data penelitian dalam proses analisis.  

2. Coding 

Pemberian kode merupakan proses identifikasi dan klasifikasi data penelitian ke 

dalam skor numeric atau karakter simbol. Teknis pemberian kode dapat dilakukan 

sebelum atau sesudah pengisian kuesioner. Proses pemberian kode akan 

memudahkan dan meningkatkan efisiensi proses data entry computer. 

3. Tabulating  

Tahap memasukkan data yang telah dikategorikan dengan skor ke dalam tabel, 

sehingga dapat dihitung dengan jelas dan tetap. Tahap tabulasi ini akan 

menentukan dalam perhitungan.  

 

I. Teknik Analisis data 

Dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis data yang digunakan sudah jelas, 

yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang 

telah dirumuskan dalam proposal.  Karena datanya kuantitatif, penelitian ini 

menggunakan metode analisis dengan menggunakan software SPSS versi 2.0. 



34 
 

1. Teknik Pengujian Instrumental 

1) Uji Validitas  

Arikunto (2002: 144) menjelaskan validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrument. Suatu 

instrument yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya 

instrument yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. Untuk mengukur 

tingkat validitas kuesioner, digunakan rumus Product Moment Coefficient of 

Correlation  

 

 

Keterangan: rhitung : Koefisien korelasi antara x dan y 

  xi : Skor butir 

  yi : Skor total  

  n : Jumlah subyek 

 

Pengujian validitas menggunakan r product monet pada derajat keabsahan (dk)= 

n-1 dengan kriteria pengujian: 

a. Bila r hitung ≥ rtable, maka instrument valid 

b. Bila rhitung ≤ rtable, maka instrument tidak valid 

 

Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan sebanyak dua kali yaitu pra riset dan 

saat riset. Sampel yang diambil untuk melakukan instrument uji coba pra riset 

adalah sebanyak 30 karyawan sebagai responden. Sedangkan pada riset digunakan 

41 sampel. Berikut ini tabel 3.3 tentang hasil uji validitas dalam penelitian ini. 
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Berdasarkan hasil uji validitas dengan menggunakan SPSS 2.0 ditunjukan dalam 

Tabel 3.3 bahwa kedepan variabel yang digunakan dalam penelitian ini valid. 

Berdasarkan criteria jika nilai rhitung > rtabel maka data tersebut valid sehingga data 

yang diperoleh layak untuk dianalisis lebih lanjut. 

Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas 

No. Variabel rtabel rhitung Keterangan 

Pra Riset Pra Riset 

1. Lingkungan Kerja      

Item 1 0,381 0,320 0,717 0,700 Valid 

Item 2 0,381 0,320 0,593 0,641 Valid 

Item 3 0,381 0,320 0,709 0,751 Valid 

Item 4 0,381 0,320 0,586 0,631 Valid 

Item 5 0,381 0,320 0,717 0,729 Valid 

Item 6 0,381 0,320 0,797 0,762 Valid 

Item 7 0,381 0,320 0,552 0,557 Valid 

2. Motivasi       

 Item 1 0,381 0,320 0,775 0,685 Valid 

Item 2 0,381 0,320 0,785 0,666 Valid 

Item 3 0,381 0,320 0,623 0,631 Valid 

Item 4 0,381 0,320 0,683 0,704 Valid 

Item 5 0,381 0,320 0,678 0,686 Valid 

3. Produktivitas Kerja Karyawan      

 Item 1 0,381 0,320 0,624 0,638 Valid 

Item 2 0,381 0,320 0,551 0,580 Valid 

Item 3 0,381 0,320 0,611 0,624 Valid 

Item 4 0,381 0,320 0,595 0,591 Valid 

Item 5 0,381 0,320 0,547 0,562 Valid 

Item 6 0,381 0,320 0,545 0,598 Valid 

Item 7 0,381 0,320 0,503 0,595 Valid 

Sumber: Data diolah, 2015 

 

 

2) Uji Reliabilitas 

Menurut Singarimbun (1997: 140) reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan 

sejauh mana kegiatan atau tingkat presisi suatu ukuran atau alat ukur. Untuk 

menilai reliabilitas suatu instrument penelitian yaitu dengan melihat nilai 

Cronbach α > 0,6. Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang dilakukan pra riset dan 

riset maka dengan alat bantu software  aplikasi SPSS 2.0 maka diperoleh nilai α 

cronbach sebagai berikut: 
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Tabel 3.4 Hasil Uji Reliabilitas 

No. Variabel 

Cronbach α α Reliabel Keterangan 

Pra Riset Riset 

1. Lingkungan Kerja 0,774 0,800 0,6 reliabel 

2. Motivasi 0,748 0,692 0,6 reliabel 

3.  Produktivitas Kerja Karyawan 0,646 0,697 0,6 reliabel 

     Sumber: Data diolah, 2015 

 

Uji reliabilitas dalam penelitian ini berlangsung dua tahapan yaitu tahapan 

pertama dilakukan pra riset dengan menggunakan 30 sampel dan saat riset dengan 

menggunakan 41 sampel yang sebenarnya. Berdasarkan Tabel 3.4 hasil uji 

reliabiltas lingkungan kerja, motivasi dan produktivitas kerja karyawan diperoleh 

nilai cronbach > 0,6 sehingga variabel tersebut dapat dikatakan reliabel. 

 

Secara   keseluruhan berdasarkan uji reliabilitas yang dilakukan pra riset dan saat 

riset disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini reliable/handal 

dan dapat dianalisis lebih lanjut. 

 

2. Analisis Deskriptif 

Data dikumpulkan dan diolah dengan menggunakan teknik statistik deskriptif 

yang disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi, meliputi simpangan baku, mean, 

median, modus, skor maksimum dan skor minimum. 

 

1) Identitas Responden 

Identitas responden ialah karakteristik seseorang yang dimintai jawaban atau 

tanggapan atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliiti yang ada didalam 

kuesioner. 
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2) Jawaban Responden 

Jawaban responden adalah tanggapan responden terhadap pertanyaan yang 

diajukan oleh peneliti dalam kuesioner. 

  

3) Mean, Median dan Modus 

a) Mean adalah rata-rata data 

b) Median adalah titik tengah data 

c) Modus adalah frekuensi terbanyak data. 

 

3. Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menentukan pengaruh yang 

ditimbulkan oleh indikator variabel bebas terhadap variabel terikat dengan 

formulasi sebagai berikut: 

Y= a + b1X1 + b2X2 

Dimana:  Y : produktivitas kerja 

X1 : lingkungan kerja 

X2 : motivasi 

a : konstanta 

b : parameter yang dicari  

 

 

 

4. Uji Hipotesis 

Untuk melakukan pembuktian hipotesis tersebut dapat dilakukan dengan 

menggunakan uji statistik, sebagai berikut : 
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1) Uji t 

Uji statistik t ini adalah untuk menguji keberhasilan koefisien regresi secara 

parsial. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas (X) 

secara tunggal berpengaruh terhadap variabel terikat (Y) dengan membandingkan 

antara nilai thitung masing-masing variabel bebas dengan nilai ttabel dengan derajat 

kesalahan 5% (α = 0.05). Apabila nilai thitung ≥ ttabel, maka variabel bebasnya 

memberikan pengaruh bermakna terhadap variabel terikat. Uji t ini menggunakan 

derajat kebebasan df= n-k-1 dimana n= banyak observasi dan k= jumlah regresor. 

Selain itu, pengujian ini dapat sekaligus digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh lingkungan kerja dan motivasi terhadap produktivitas kerja 

karyawan dengan melihat nilai-nilai t masing-masing variabel. Berdasarkan nilai t 

itu, maka dapat diketahui variabel bebas mana yang mempunyai pengaruh paling 

bermakna atau signifikan mempengaruhi variabel terkait. 

 

2) Uji F 

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara simultan atau bersama-

sama antar variabel independen terhadap variabel dependen. Pengaruh tersebut 

memiliki tingkat signifikansi pada alpha 5%. Adapun metode untuk menentukan 

apabila nilai signifikan < 0,05 dan Fhitung > Ftabel. 

Rumus df1 dan df2 adalah: 

df1 = k-1 ; df2= n-k 

Uji F = 
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Keterangan: 

F = Pendekatan distribusi Probabilitas Fisher 

R
2
 = Koefisien Korelasi 

k = jumlah variabel bebas 

n   = banyaknya sampel 

Penolakannya hipotesis atas dasar signifikansi pada taraf nyata 5% (taraf 

kepercayaan) dengan kriteria: 

a. Jika F hitung > F tabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima, yang berarti ada 

pengaruh secara simultan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. 

b. Jika F hitung < F tabel, maka H0 diterima dan Ha ditolak, yang berarti tidak ada 

pengaruh secara simultan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. 

 

3) Uji Koefisien determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat 

terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen (Ghozali, 2013: 46).  
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5. Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Normalitas  

Menurut Imam Ghozali (2013: 110) tujuan dari uji normalitas adalah sebagai 

berikut: “Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing 

variabel berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas diperlukan karena untuk 

melakukan pengujian-pengujian variabel lainnya dengan mengasumsikan bahwa 

nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji 

statistik menjadi tidak valid dan statistik parametrik tidak dapat digunakan.”  

Dasar pengambilan untuk uji normalitas data adalah: 

1. Jika data menyebar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal atau grafik 

histogramnya menunjukkan distribusi normal, maka model regresi memenuhi 

asumsi normalitas. 

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

diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan distribusi normal, maka 

model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

 

2) Uji Heteroskedastisitas  

Menurut Imam Ghozali (2013: 105) Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan lain, jika variance dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan lain berbeda maka disebut heteroskedastisitas.  

Dasar pengambilan keputusan untuk uji heteroskedastisitas : 



41 
 

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk pola tertentu teratur 

(bergelombang, melebur kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah 

terjadi heteroskedastisitas. 

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

3) Uji Multikolineritas  

Menurut Imam Ghozali (2013: 91) Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel-variabel bebas. Pada 

model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas / 

variabel independen. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel ini 

tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi 

antara variabel bebasnya sama dengan nol. 

1. Jika antar variabel bebas pada korelasi diatas 0,90, maka hal ini merupakan 

adanya multikolinieritas. 

2. Atau multikolinieritas juga dapat dilihat dari VIF, jika VIF < 10 maka tingkat 

kolinieritasnya masih dapat di toleransi. 

3. Nilai Eigen Value berjumlah satu atau lebih, jika variabel bebas mendekati 0 

menunjukkan adanya multikolineritas. 


