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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

A. Obyek dan Subyek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Batalyon Infanteri (INF) 403/Wirasada 

Pratista merupakan satuan tempur dan pemukul yang berada dibawah naungan 

Kodam IV/Diponegoro dan Batalyon tersebut berada pada operasional 

Komando Resort Militer (Korem) 072/Pamungkas yang menjalankan tugasnya 

bedasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara. 

Subyek yang digunakan yaitu karyawan (prajurit) baru/remaja Batalyon 

403/Wirasada Pratista. 

 

B. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang 

dimana data akan didapat dari pendistribusian kuisioner pada responden 

penelitian. 

C. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel adalah bagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Sampel 

merupakan sebagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang relatif 

sama dan dianggap bisa mewakili populasi Sugiyono (2014). Dalam 

menentukan sampel diperlukan suatu metode pengambilan sampel yang tepat 

agar diperoleh sampel yang representatif dan dapat menggambarkan keadaan 

populasi secara maksimal. 
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Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling, dimana teknik penentuan sampel bedasarkan kriteria 

yang ditentukan oleh peneliti dan sampel yang dipilih dengan menggunakan 

pertimbangan tertentu. Adapun karakteristik yang dipilih dalam penelitian ini: 

1) Anggota prajurit garis paling depan dalam kesatuan militer dan 

sebagai unsur inti dari sebuah pasukan tempur. 

2) Telah bekerja selama minimal 2 tahun yang sudah memiliki 

pengalaman, sehingga diharapkan telah memahami terkait 

pekerjaannya dan telah beradaptasi dengan lingkungan organisasi 

yang sesungguhnya. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan instrument kuisioner, yaitu pengumpulan data dengan 

menggunakan daftar pertanyaan yang akan diisi oleh responden terkait stres 

kerja, disiplin kerja, lingkungan kerja dan kinerja. proses penyebaran 

kuisioner tersebut dilakukan dalam waktu satu hari, dengan jumlah kuisioner 

yang disebar 40 dengan menggunakan skala Likert dengan skor 1-5.  

1. STS = Sangat Tidak Setuju 

2. TS = Tidak Setuju 

3. N = Netral 

4. S = Setuju 

5. SS = Sangat Setuju 
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E. Hasil Pengumpulan Data 

      Tabel 1. Hasil Pengumpulan Data 

 

Kuisioner yang dibagikan 40 

Kuisioner yang terkumpul 40 

Kuisioner yang digunakan 40 

Reponse rate 100 

 

Kuisioner yang dibagikan kepada responden yang berjumlah 40 responden 

dan kuisioner yang terkumpul berjumlah 40 kuisioner, sehingga kuisioner yang 

dapat digunakan berjumlah 40 kuisioner. 

F. Definisi Operasional 

Tabel  2. Definisi Operasional 

 

Variabel Definisi Indikator Item dan skala 

Stres Kerja Stres merupakan 

kondisi ketegangan 

yang berpengaruh 

terhadap emosi, jalan 

pikiran dan fisik 

seseorang. 

Siagian (2016) 

1. Beban tugas yang terlalu berat. 

2. Desakan waktu. 

3. Penyeliaan yang kurang baik. 

4. Iklim kerja yang menimbulkan 

rasa tidak aman. 

5. Kurangnya informasi dari 

umpan balik tentang prestasi 

kerja seseorang. 

6. Ketidak seimbangan antara 

wewenang dan tanggung 

jawab. 

7. Ketidakjelasan peranan 

karyawan dalam keseluruhan 

kegiatan organisasi. 

8. Frustasi yang ditilbulkan oleh 

intervensi pihak lain yang 

terlalu sering sehingga 

seeseorang merasa terganggu 

konsentrasinya. 

9. Konflik antara karyawan 

dengan pihak lain didalam dan 

luar kelompok kerjanya. 

Sepuluh item dan 

menggunakan 

skala likert yaitu: 

1-5 
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10.  Perbedaan sistem nilai 

yang dianut oleh karyawan 

dan yang dianut oleh 

organisasi dan perubahan yang 

terjadi yang pada umumnya 

memang menimbulkan rasa 

ketidakpastian. 

Siagian (2016) 

Disiplin 

Kerja 

Disiplin adalah 

kesadaran dan 

kesediaan seseorang 

menaati semua 

peraturan dan norma- 

norma sosial yang 

berlaku. 

Hasibuan (2018) 

1. Tujuan dan Kemampuan 

2. Teladan Piminan 

3. Balas Jasa 

4. keadilan 

5. Waskat 

6. Sanksi Hukuman 

7. Ketegasan 

8. Hubungan Kemanusiaan 

Hasibuan (2018) 

 

 

Delapan item dan 

menggunakan 

skala likert yaitu: 

1-5 

 

Lingkungan 

Kerja 

 Lingkungan kerja 

merupakan 

keseluruhan alat 

perkakas dan bahan 

yang dihadapi, 

lingkungan sekitarnya 

dimana seorang 

bekerja, metode 

kerjanya, serta 

pengaturan kerjanya 

baik perseorangan 

maupun sebagai 

kelompok. 

Sedarmayanti (2011) 

1. Penerangan 

2. Suhu Udara 

3. Suara Bising 

4. Penggunaan Warna 

5. Ruang gerak yang diperlukan 

6. Kemampuan bekerja 

7. Hubungan pegawai dengan 

pegawai 

Sedarmayanti (2011) 

 

Empat item dan 

menggunakan 

skala likert yaitu: 

1-5 

 

Kinerja Kinerja karyawan 

adalah hasil kerja 

secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai 

olehseorang 

karyawan dalam 

melaksanakan 

tugasnya sesuai 

dengan tanggung 

jawab yang diberika 
kepadanya. 

Mangkunegara (2017) 

1. Kualitas 

2. Kuantitas 

3. Pelaksanaan tugas 

4. Tanggung jawab 

Mangkunegara (2017) 

Empat item dan 

menggunakan 

skala likert yaitu: 

1-5 
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G. Uji Kualitas Instrument dan Data 

1. Uji Validitas 

Validitas adalah tingkat keandalan dan kesahilan alat ukur yang 

digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisioner. Suatu 

kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner mampu 

mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut. 

Dikatakan valid jika signifikan <0,05 atau <5% (Sugiyono, 2014). 

Dihitung dengan menggunakan progam SPSS dilihat dari kolom total 

correlation dari variable stres kerja, disiplin kerja dan lingkungan kerja. 

2. Uji Reabilitas 

Uji  reliabilitas dilakukan  untuk  mengetahui konsistensi jawaban 

dari responden. Suatu  kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban  

seseorang  terhadap  pernyataan  adalah konsisten atau stabil dari waktu ke 

waktu (Ghozali, 2011). Uji reliabilitas digunakan koefisien Conbrach 

Alpha (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliable  jika 

memberikan Cronbach Alpha lebih besar dari 0,6 

H. Uji Asumsi Klasik 

Ghozali (2011) menyatakan bahwa Uji Asumsi Klasik dilakukan untuk 

mengetahui apakah model regresi yang dibuat dapat digunakan sebagai alat 

prediksi yang baik. Uji asusi klasik yang akan dilakukan adalah uji 

multikolineritas, uji heteroskedasitas, dan uji normalitas. 
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1. Uji Normalitas 

Uji normalitas menurut Ghozali (2011) bertujuan untuk apakah 

dalam model regresi, variabel pengganggu atau rasidual mempunyai 

distribusi normal atau tidak dimana model regresi yang baik adalah 

memiliki distribusi normal adalah dengan melihat normal probability plot 

yang membandingkan distribusi komulatif dari distribusi normal. Uji 

normalitas adalah pengujian untuk melihat apakah data terdistribusi 

normal atau tidak, dalam penelitian ini menggunakan probabilityplot. 

Distribusi normal membentuk suatu garis lurus diagonal, apabila data yang 

digunakan terdistribusi normal, maka resiual polt akan mengikuti garis 

normalitas dan berada dibawah garis. 

2. Uji Multikolineraritas 

Uji multikolineraritas merupakan untuk menguji ada tidaknya 

kolerasi antar variabel independen. Untuk mengukur ada atau tidaknya 

multikolinearitas dapat dilihat dari nilai Tolerance (TOL) dan Variance 

Inflation Factors (VIF) dari maisng-masing variabel yang akan diteliti 

(Ghozali, 2011). Jika nilai TOL kurang dari 0,01 atau TOL kurang dari 10 

dan nilai VIF kurang dari 10 maka tidak terjadi multikolinearitas. 

3. Uji Heteroskedasitas 

Uji heteroskedasitas merupakan ujikesamaan variance antar variabel, 

maka sebaiknya dijadikan homodeksitas. Heteroskedasitas tidak akan 

terjadi jika titik-titik data menyebar beraturan. 
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I. Uji Hipotesis 

1. Regresi linier berganda 

Analisis regresi berganda merupakan teknik analisis data yang 

digunakan dalam menganalisis pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat (Ghozali, 2011). 

 

Keterangan: 

Y  : Kinerja Karyawan  e : Error 

B₁ : Stres kerja 

B₂ : Disiplin kerja 

B3 : Lingkungan kerja 

 

 

 

2. Uji pengaruh simultan (Uji F) 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah secara silmutan koefisien 

variabel bebas mempunyai pengarh nyata atau tidak terhadap variabel 

terikat Sugiyono (2011). Untuk menguji apakah masing- masing variabel 

terikat secara bersama- sama dengan α = 0,05, maka cara yang dilakukan 

adalah: 

a. Bila (P-Value) < 0,05 artinya variabel independen secra silmutan 

mempengaruhi variabel dependen. 

b. Bila (P-Value) > 0,05 artinya variabel independen secara silmultan 

tidak mempengaruhi variabel dependen. 

Y =  B1 X1 + B2 X2 + B3 X3 + e 
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3. Uji Pengaruh Parsial (Uji t). 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh 

satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel dependen Ghozali (2011). Salah satu cara 

melakukan uji t adalah dengan membandingkan nilai statistik t baik kritis 

menurut tabel. Selain itu, menurut Sugiyono (2011) uji t digunakan untuk 

mengetahui masing – masig sumbangan variabel bebas secara parsial 

terhadap variabel terikat meggunakan uji masing – masing koefiesien 

regresi variabel bebas apakah mempunyai pengaruh yang bermakna atau 

tidak terhadap variabel terikat. 

Untuk menguji apakah masing – masing variabel bebas berpengaruh 

secara signifikan terhadap variabel terikat secara parsia denga α = 0,05 

maka cara yang dilakukan adalah: 

a. Bila (P-Value) < 0,05 artinya variabel independen secara parsial 

mempengaruhi variabel dependen. 

b. Bila (P-Value) > 0,05 artinya variabel independen secara parsial tidak 

mempengaruhi variabel dependen. 

4. Koefisien Determinan ( R² ). 

Koefisien determinan pada intinya untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam erangkai variasi variabel dependen Ghozali 

(2011). Nilai efisien determinan adalah antara nol dan satu. Nilai R²  yang 

kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 

variasi variabel dependen memberikan hampir semua informasi yang 
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dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Namun 

penggunaan koefisien determinan memiliki kelemahan yaitu bisa terhadap 

jumlah variabel independen yang dimasukan ke dalam model, setiap 

tambahan satu variabel independen maka R²  pasti meningkat tidak perduli 

apakah variabel tersebut berpengaruh secara sigifikan terhadap variabel 

dependen. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk 

menggunakan nilai adjusted R² saat mengevaluasi model regresi terbaik.  

 

  


