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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian dan Gambaran dari populasi (objek) penelitian 

3.1.1   Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan 

analisis kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode yang berisi pengungkapan 

pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data yang actual, yakni 

dengan menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasikan. Dalam hal ini 

metode kuantitatif digunakan untuk mengukur pengaruh disiplin kerja dan stress 

kerja terhadap produktivitas kerja karyawan 

3.1.2 Gambaran Populasi  (Objek) Penelitian 

       Populasi adalah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk 

di pelajari dan kemudian di Tarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013:117). 

      Adapun sebagai objek peneliti ini adalah Bank Pembangunan Daerah Jawa 

Timur (Bank Jatim) Kantor Pusat Surabaya yang bergerak di bidang perbankan. 

Populasi dalam penelitian ini meliputi 50 karyawanpada Bank Pembangunan 

Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) Kantor Pusat Surabaya dengan jenjang 

kepangkatan sebagai berikut: Pimpinan Divisi, Pimpinan Sub Divisi, Pgs Senior 

Analyst Supporting, Analyst Supporting dan Staff. 
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3.2 Teknik Pengambilan Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang di milikioleh populasi 

tersebut (Sugiyono, 2013:81). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

adalah sampling jenuh, dimana Teknik penentuan sampel bila semua anggota 

populasi di gunakan sebagai sampel. Pada penelitian ini yang di jadikan sampel 

adalah karyawan pada bank jatim pusat dari beberapa divisi yang di jumlah 

keseluruhan ada 50 karyawan. Peneliti menggunakan Teknik sampling jenuh 

karena total jumlah karyawan yang di gunakan untuk sampling pada Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) Kantor Pusat Surabaya kurang 

dari 100 karyawan. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

3.3.1 Sumber Data 

Data yang di gunakan dalam penelitian ini di peroleh melalui dua sumber data 

yaitu dari responden dan dari dokumen. Sumber data dalam penelitian ini 

berkaitan dengan jenis data yang di ambil meliputi dua macam, yaitu sebagai 

berikut : 

1. Data Primer 

Data primer merupakan sumber data yang langsung di berikan kepada 

pengumpulan data (Sugiyono,2012:139). Dalam peneltiian ini, pengumpulan 

data primer di lakukan dengan metode pembagian kuisioner dan observasi 

langsung pada karyawan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) 
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Kantor Pusat Surabaya. Penyebaran Kuisioner, wawancara dan observasi ini 

dapat menghasilkan tentang Disiplin kerja dan Stres kerja. 

2. Data Sekunder 

Penggunaan data sekunder sangat di perlukan dalam penelitian ini, hal ini di 

karenakan data sekunder merupakan data yang di peroleh dengan cara 

membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari 

literatur, buku buku, serta dokumen perusahaan (Sugiyono, 2012:14).  

3.3.2 Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data pada dasarnya di sesuaikan dengan sumber data 

lainnya, maka Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah kuisioner. 

Menurut Sugiyono (2014:199) kuisioner merupakan Teknik pengumpulan data 

yang di lakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk di jawabnya. 

       Adapun Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini 

adalah Teknik kuisioner yaitu dengan menyebar kuisioner kepada karyawan  Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) Kantor Pusat Surabaya. 

Pemberian kuisioner kepada responden di gunakan untuk mengumpulkan 

informasi data tentang disiplin kerja dan stress kerja terhadap produktivitas kerja 

karyawan. 

       Skala pengukuran yang di gunakan oleh peneliti ini menggunakan skala 

likert, setelah data di kumpulkan maka di lakukan pemeriksaan apakah kuisioner 

yang telah di bagi dan di isi dengan benar kemudian di lakukan pengkodean yaitu 

memberikan hasil tertentu pada data yang telah di periksa untuk 
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menyederhanakan jawaban responden. Skala likert menggunakan peringkat lima 

angka penilaian yaitu : 

Tabel 2 

Skala Likert 

Skala 

Interval 

Kategori Kode  

Jawaban 

1 Sangat Tidak Setuju STS 

2 Tidak Setuju TS 

3 Kurang Setuju KS 

4 Setuju S 

5 Sangat Setuju SS 

Sumber : Sugiyono (2012:331) 

3.4 Variabel Dan Definisi Operational Variabel 

Variabel penelitian adalah variabel yang di gunakan dalam penelitian yang 

merupakan petunjuk dalam mencari data maupun segala informasi di lapangan, 

baik dengan menggunakan data sekunder, observasi maupun pengumpulan data 

primer dengan menggunakan metode survei. (Sunyoto, 2013:23). Dalam 

penelitian ini terdiri dari 2 jenis variabel yang di gunakan, yaitu 

variabelindependent (disiplin kerja dan stress kerja) dan variabeldependent 

(Produktivitas kerja). 
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1. Variabel independent (variabel bebas) 

Variable bebas (independent variable) merupakan variable yang 

mempengaruhi atau yang menjadi penyebab besar kecilnya nilai variable yang 

lain. Penelitian ini terdapat 2 variabel bebas, yaitu : 

a. Disiplin Kerja 

       Disiplin kerja adalah suatu sifat yang muncul dari dalam diri seseorang atau 

individu lain dan yang di terapkan pada peraturan perusahaan dan tidak di 

perbolehkan untuk melanggarnya. Menurut Singodimedjo dalam Sutrisno 

(2011:94) indikator disiplin kerja adalah sebagai berikut: 

1. Taat terhadap aturan waktu  

2. Taat terhadap peraturan perusahaan 

3. Taat terhadap aturan perilaku dalam pekerjaan  

4. Taat terhadap peraturan lainnya diperusahaan 

b. Stress kerja  

Stres kerja adalah perasaan yang menekan atau merasa tertekan yang di alami 

karyawan dalam menghadapi pekerjaan. Menurut Hasibuan (2014:204) beberapa 

indikator stres kerja yang meliputi : 

1. Beban kerja 

2. Sikap pemimpin 

3. Waktu kerja 

4. Konflik 

5. Komunikasi 
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2. Variabel dependen 

Variabel terikat merupakan variabel yang variabelnya di pengaruhi oleh variasi 

variabelindependent. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah : 

a. Produktivitas kerja 

produktivitas adalah peningkatan proses produksi. Peningkatan produksi 

berarti membandingkan yang membaik jumlah sumber daya yang di 

pergunakan dengan jumlah barang barang dan jasa jasa yang di produksikan.). 

Adapun indikator kerja Menurut Sutrisno (2014) dalam Mulyadi (2015:105) 

untuk mengukur produktivitas kerja diperlukan suatu indikator, yaitu sebagai 

berikut:  

1. Kemampuan  

2. Meningkatkan hasil yang dicapai  

3. Semangat kerja  

4. Pengembangan diri  

5. Mutu 

6. Efisiensi  

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah suatu proses mengolah, mengevaluasi dan 

mentransformasi data mentah ke statis dan ke informasi statistis, serta memahami 

dan mengkaji serta menginterpretasikan informasi statistic tersebut kemudian 

mengambil kesimpulan yang berguna untuk membuat kebijakan dan pengambilan 

keputusan (Asra, 2015:183). Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah 
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Teknik analisis kuantitatif, yaitu Teknik yang di gunakan dengan menguji suatu 

pengukuran yang berupa angka angka dengan metode statistis (Sugiyono, 

2012:331). Tahapan analisis data dalam penelitian tersebut ialah sebagai berikut : 

3.5.1 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

1. Uji Validitas 

Uji Validitas pada instrument di lakukan untuk menguji sejauh mana item 

kuesioner dapat dikatakan valid atau tidak, dan uji tersebut dilakukan dengan 

menggunakan rumus korelasi product moment yang di kemukakan oleh pearson 

dengan persyaratan sebagai berikut (Sugiyono, 2014:173) : 

1. Jika r ≥ 0,30 maka item – item pertanyaan dari kuesioner adalah valid. 

2. Jika r ≤ 0,30 maka item -  item pertanyaan dari kuesioner adalah tidak 

valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisioner yang merupakan 

indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuisioner dikatakan relibel atau 

handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil 

dari waktu ke waktu (Ghozali, 2016:47). Uji reabilitas untuk alternative jawaban 

lebih dari dua menggunakan uji cronbach’s Alpha, yang nilainya akan 

dibandingkan dengan koefisien reabilitas minimal yang dapat diterima jika nilai 

Cronbach’s Alpha > 0,7 maka instrument penelitian realibel. Jika nilai 

Cronbach’s Alpha < 0,7 maka instrument tidak realibel (Ghozali, 2016:48). 
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3.5.2 Analisis Regresi Linier Berganda 

1. Model Regresi Linier Berganda 

 Penelitian ini dilakukan untuk mempengaruhi variabel independent 

(Disiplin Kerja dan Stres Kerja) terhadap variabel dependent (Produktivitas 

Kerja). Jika variabel independent dinyatakan dengan X dan variabel dependent  

dinyatakan dengan Y, maka terdapat hubungan fungsional antara variabel X dan 

Y, jika hubungan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut (Suliyanto, 2011:54). 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 +.…. + bnXn + e 

Berdasarkan perumusan tersebut, model regresi linier berganda dalam penelitian 

ini dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut : 

PK = a + b1DS + b2ST + e 

Dimana : 

PK   = Produktivitas Kerja Karyawan (dependent variable) 

a      = konstanta 

b1       = koefisien regresi DS 

b2       = koefisien regresi ST 

DS   = Disiplin kerja (independent variable) 

ST    = Stress Kerja (independent variable) 

E      = nilai residu 

2. Analisis koefisien korelasi (R)  

Analisis koefisien korelasi (R) adalah sebuah koefisien yang digunakan untuk 

mengetahui keeratan hubungan antara variabel bebas yaitu disiplin kerja dan 
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stress kerja secara simultan terhadap variabel terikat yaitu produktivitas kerja. 

Rentang nilai yang berlaku adalah 0 dan 1 dengan sebagai berikut : 

1. Jika R = 1 atau mendekati 1, berarti hubungan antara variabel bebas dan 

variabel terikat adalah sangat kuat atau positif. 

2. Jika R = -1 atau mendekati -1, berarti hubungan antara variabel bebas dan 

variabel terikat adalah sangat kuat namun arahnya negative atau berbalik arah 

3. Jika R = 0 atau mendekati 0, beratri hubungan antara variabel bebas dan 

variabel tterikat adalah sangat lemah atau tidak memiliki hubungan sama 

sekali. 

3.6 Uji Asumsi Klasik 

3.6.1 Uji Normalitas 

      Uji normalitas di gunakan untuk menguji apakah dari variabel – variabel yang 

di gunakan dalam model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak. Menurut 

Ghozali (2011:214) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel penganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk 

mengetahui apakah data berdistribusi normal, dapat di uji dengan metode 

kolmogrov-smirnov maupun pendekatan grafik. 

a. Pendekatan Kolmogrov-Smirnov 

Dasar pengambilan keputusan pada pendekatan ini, yaitu : 

1. Nilai probabilitas > 0,05 maka hasil ini berarti bahwa data tersebut 

berdistribusi normal 

2. Nilai probabilitas < 0,05 maka hal ini berarti bahwa data tersebut tidak 

berdistribusi normal 
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b. Pendekatan Grafik 

       Pendekatan kedua yang di pakai untuk menilai normalitas dengan data 

pendekatan grafik, yaitu P-P Plot Of Regresion Standart, dengan pengujian ini di 

syaratkan bahwa distribusi data penelitian harus mengikuti garis diagonal antara 0 

dan pertemuan sumbu X dan sumbu Y (Ghozali, 2011:2014). 

3.6.2 Uji Multikolinearitas 

Uji  multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antara variabel independent. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independent (Ghozali, 

2016:103). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model 

regresi, digunakan kriteria : 

1. Jika antar variabel independent ada korelasi yang cukup tinggi yaitu diatas 

0,95 maka dinyatakan multikolinearitas  

2. Jika nilai tolerance ≤ 0,10 dan nilai VIF (Variance Inflasion Factors) ≥ 10. 

maka di nyatakan sebagai multikolinearitas. 

3.6.3 Uji Heteroskidasitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain (Ghozali, 2016:134). Jika variance residual dalam satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika 

berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model 

regresi yang homoskedastisitasdengan melihat grafik scatterpot. Ciri adanya 

heteroskedastisitas adalah adanya pola titik titik tertentu yang teratur, begitu 
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juga sebaliknya, jika ada pola titik titik tertentu yang teratur (menyebar diatas 

dan dibawah angka 0 pada sumbu Y) maka hal itu menandakan terjadi 

homoskedastisitas. 

 

3.7 Uji Kelayakan Model (Goodness of fit) 

Uji kelayakan model bertujuan untuk mengetahui ketepatan fungsi regrei 

sampel dalam menaksir nilai actual (Ghozali, 2016:95). Pengujian dilakukan 

dengan taraf signifikan sebesar 0,05 (α=5%). Ketentuan penerimaan atau 

penolakan model penelitian adalah sebagai berikut (Ghozali, 2016:99) 

a. Jika nilai signifikansi F > 0,05 maka model penelitian dikatakan tidaklayak 

digunakan. 

b. Jika nilai signifikansi F < 0,05 maka model penelitian dikatakan layak 

digunakan 

 

3.8 Perumusan Hipotesis (t-test) 

Uji hipotesis (t-test) digunakan untuk mengetahui pengaruh masing masing 

variabel independent terhadap variabel dependent (Ghozali, 2016:171). Taraf 

signifikansi yang digunakan sebagai acuan adalah sebagai berikut : 

1. Pengujian Hipotesis (H1) 

1. Jika signifikan uji t > 0,05 maka disiplin kerja tidak berpengaruh terhadap 

produktivitas kerja karyawan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. 

2. Jika nilai signifikan uji t < 0,05 maka disiplin kerja berpengaruh terhadap 

produktivitas kerja pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. 
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b. Pengujian Hipotesis (H2) 

1. Jika nilai signifikan uji t > 0,05 maka disiplin kerja tidak berpengaruh 

terhadap produktivitas kerja pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. 

2. Jika nilai signifikan uji t < 0,05 maka disiplin kerja berpengaruh terhadap 

produktivitas kerja pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur 

 


