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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Obyek Dan Lokasi Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada karyawan bagian penjualan PT. 

Telekomunikasi Indonesia Witel Semarang. Alasan melakukan penelitian pada 

PT. Telekomunikasi Indonesia adalah karena PT. Telekomunikasi Indonesia 

merupakan satu-satunya Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang 

telekomunikasi, serta PT. Telekomunikasi Indonesia merupakan perusahaan yang 

besar di Indonesia. Perusahaan ini berada di wilayah Jawa Tengah tepatnya di 

Jalan Pahlawan No.10 Semarang dimana kinerja pegawai akan mempengaruhi 

perkembangan IT dan kondisi ekonomi, maka memiliki kinerja yang baik 

tentunya sangat diperlukan. 

3.2 Populasi Dan Sampel 

 

3.2.1 Populasi  

 

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

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya  (Sugiyono, 2010). Dalam 

penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh karyawan tetap dibagian 
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penjualan Wilayah Telkom Semarang dengan jumlah populasi sebanyak 55 

karyawan. 

3.2.2 Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi  (Sugiyono, 2010). Pengambilan jumlah sampel dalam penelitian ini 

dengan menggunakan teknik sampling jenuh sebanyak 55 karyawan  

1. Home service  : 13 

2. Personal service  : 11 

3. Business Service  : 13 

4. Enterprise Service  : 18 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data 

yang didapat dari sumber pertama (Umar, 2002). Data primer diperoleh langsung 

dari responden PT. Telekomunikasi Indonesia Witel Semarang. Data primer 

dalam penelitian ini mengenai tanggapan responden terhadap kuesioner variabel 

Stres kerja dan Kinerja. 
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 3.4 Skala Pengumpulan Data 

 

Skala pengukuran data yang digunakan adalah skala Likert. Skala  Likert 

dalam penelitian ini diberi skor dari 1 (tidak pernah) sampai 4 (selalu) baik untuk 

stres kerja maupun untuk kinerja. Dengan perincian sebagai berikut: 

1. Jawaban tidak pernah diberi skor 1. 

2. Jawaban kadang kadang diberi skor 2. 

3. Jawaban sering diberi skor 3. 

4. Jawaban selalu diberi skor 4. 

 

3.5 Pengujian Validitas Dan Reliabilitas  

 

3.5.1 Pengujian Validitas  

 

Uji validitas dalam penelitian dijelaskan suatau pernyataan sampai sejauh 

mana data ditampung pada suatu kuesioner dapat mengukur apa yang ingin diukur 

(Umar, 2002). Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah kuesioner dapat 

mengungkap data-data yang ada pada variabel-variabel penelitian secara tepat. 

Untuk mengukur validitas, digunakan teknik correlation product moment dengan 

cara mengkorelasikan skor butir dengan skor total dengan menggunakan program 

SPSS. 
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Kriteria Pengujian Validitas:  

a. Apabila r hitung > r tabel, artinya terdapat korelasi antara variabel X 

dengan variabel Y dan dikatakan valid. 

b. Apabila r hitung < r tabel, artinya tidak terdapat korelasi antara 

variabel X dengan variabel Y dan dikatakan tidak valid. 

Tabel 3.1 

Hasil Uji Validitas 

 

Indikator r-hitung r-tabel Keterangan 

1.Stress Kerja 

Indikator 1 

Indikator 2 

Indikator 3 

Indikator 4 

Indikator 5 

Indikator 6 

Indikator 7 

Indikator 8 

Indikator 9 

Indikator 10 

Indikator 11 

 

0,614 

0,409 

0,499 

0,589 

0,486 

0.506 

0,483 

0,489 

0,689 

0,483 

0,487 

 

0.266 

0.266 

0.266 

0.266 

0.266 

0.266 

0.266 

0.266 

0.266 

0.266 

0.266 

 

valid 

valid 

valid 

valid 

valid 

valid 

valid 

valid 

valid 

valid 

valid 
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2. Kinerja Karyawan  

Indikator 1 

Indikator 2 

Indikator 3 

Indikator 4 

Indikator 5 

Indikator 6 

Indikator 7 

Indikator 8 

Indikator 9 

Indikator 10 

Indikator 11 

Indikator 12 

 

0,352 

0,482 

0,410 

0,507 

0,562 

0,410 

0,418 

0,557 

0,418 

0,518 

0,502 

0,536 

 

0.266 

0.266 

0.266 

0.266 

0.266 

0.266 

0.266 

0.266 

0.266 

0.266 

0.266 

0,266 

 

valid 

valid 

valid 

valid 

valid 

valid 

valid 

valid 

valid 

valid 

valid 

valid 

Sumber : Data primer yang diolah, Maret 2017 

Pada tabel 3.1 diketahui bahwa uji validitas dimensi – dimensi pada 

variabel stress kerja dan kinerja hasilnya menunjukkan valid. Kevalidan ini 

ditunjukkan dengan nilai r-hitung yang lebih besar dari r-tabel.  

3.5.2 Uji Reliabilitas  

 

Uji reliabilitas adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan sejauh 

mana suatu hasil pengukuruan relative konsisten apabila alat ukur tersebut 

digunakan berulang kali (Umar, 2002). Dalam penelitian ini teknik mencari 

reliabilitas menggunakan rumus alpha melalui perhitungan dengan menggunakan 
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komputer dengan program SPSS. Cara perhitungan reliabilitas suatu data yaitu 

menggunakan Cronbach Alpha ().   

Tolak ukur pengujian reliabilitas adalah sebagai berikut: 

1. Apabila nilai Cronbach Alpha () dekat dengan 0 misalnya 0,1 maka 

kuesioner tersebut kurang reliabel. 

2. Apabila nilai Cronbach Alpha () dekat dengan 1 atau 1,1 misalnya 

0,94 atau -0,90 maka kuesioner tersebut sangat reliabel. 

3. Apabila nilai Cronbach Alpha () di tengah, kurang lebih antara 1 atau -

1 misalnya 0,57 atau 0,64 maka kuesioner tersebut sedang 

Tabel 3.2 

Hasil Uji Reliabilitas 

No 

  

Indikator Variabel 

  

Nilai 

Cronbach Alpha 

Nilai  

Standarisasi 

 Keterangan 

 

1. Stress Kerja 0,729 0,6 Reliabel 

2. Kinerja Pegawai 0,680 0,6 Reliabel 

      Sumber : Data primer yang diolah, maret 2017 

Hasil nilai cronbach alpha pada tabel 3.2 diatas menujukkan, variabel 

stress kerja mendapatkan nilai sebesar 0,729. Variabel kinerja karyawan 

mempunyai nilai cronbach alpha sebesar 0,710. Berdasarkan hasil ini variabel 

stress kerja dan kinerja pegawai dapat dikatakan reliabel sedang karena 

mempunyai nilai cronbach alpha di tengah 1 hingga -1. 
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3.6 Teknik Analisis Data 

 

3.6.1 Analisis Deskriptif 

Analisa deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum 

atau generalisasi. (Sugiyono, 2010) 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian yaitu dengan 

menggunakan pengukuran rentang skala.  

Karakteristik variabel stres kerja dan kinerja dikelompokkan pada tabel 

berikut ini: 

RS =   

RS =  

RS= 1,5 

Tabel 3.3 

Kategori Karakteristik Variabel 

Rata rata 
Kategori 

Stres kerja Kinerja 

1,00 – 2,50 Rendah rendah 

2,51 – 4,00 Tinggi tinggi 
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3.6.2 Analisis Inferensial 

 

Untuk analisa inferensial digunakan regresi linier sederhana dengan 

bantuan program SPSS. Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional 

ataupun kausal variabel dependen. 

3.7 Uji Hipotesis 

 

3.7.1 Uji t  

 

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen  

(Ghozali, 2011). Pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan nilai t hitung 

dan nilai kritis sesuai dengan tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0,05. 

Pengambilan keputusan didasarkan nilai probabilitas yang didapatkan dari hasil 

pengolahan data melalui program SPSS Statistik Parametrik sebagai berikut : 

 : variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen. 

 : variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel 

dependen 
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Penerimaan atau penolakan hipotesis menggunakan kriteria sebagai berikut : 

a. Nilai probabilitas dari uji t dapat dilihat dari hasil pengolahan dari 

program SPSS pada tabel COEFFICIENT kolom sig atau 

significance. 

b. Jika nilai signifikan < 0,05 maka  ditolak dan menerima yang 

berarti terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen. 

c. Jika nilai signifikan > 0,05 maka  diterima dan menolak yang 

berarti tidak terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


