
BAB III

IV1ETODOLOGI PENELITIAN

3.1 Obyek Penelitian

Yang menjadi obyek penelitian dalam Tugas Akhir ini adalah KJUB

Puspetasari yang berlokasi di Jl.Stasiun Ceper No: 1 Klepu Ceper Klaten .

3.2 Subyek Penelitian

Karyawan yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai karakteristik

sebagai berikut:

1) Karyawan tetap

Subyek yang digunakan berstatus karyawan tetap bukan karyawan

sementara/karyawan yang berstatus kontrak,karena karyawan tetap lebih

mengetahui keadaan dan kondisi kerja karyawan.

2) Karyawan kantor bagian produksi

Subyek yang digunakan adalah karyawan kantor bagian produksi dengan

alasan bahwa bagian produksi menggunakan kebisingan intensitas tinggi.

3) I.ama bekerja / masa kerja minimal

Alasan peneliti menggimakan karyawan yang sudah bekerja minimal 1 tahun

karena karyawan tersebut dianggap benar-benar sudaii merasakan kebisingan

selama bekerja I tahun secara terus-menerus.
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4) Umur karyawan berkisar antara 24- 48 tahun

5) Karyawan yang akan sebagai responden disim adalah wamta dengan

jumlah 40 orangdan laki-Iaki ada

30 orang.

33 Identifikasi Data

Data yang diperiukan adalah data kuantitatif yaitu data yang berupa

angka-angka konkrit yang dapat digunakan dalam perhitungan dan

anaiisis.Berdasarkan sumbernya data yang diperoleh dibagi menjadi dua yaitu :

3.3.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung meialui

pengamatan atau pencatatan langsung pada sumber yang diteliti saat penelitian di

lapangan.

Data primer diperoleh secara langsung dari karyawan yang bekerja pada bagian

perkantoran maupun bagian produksi.Dari data primer tersebut,didapat informasi

tentang kebisingan yang dialami karyawan,sehmgga diperoleh pertanyaan-

pertanyaan yang tertuang dalam kuesioner.

3.3.2 Data Sekunder

Adalah data yang tidak secara langsung berhubungan dengan objek

penelitian namun mendukung kelancaran penelitian seperti :

1. Sejarah pemsaliaan

2. Stmkturorganisasi pemsahaan.
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3.4 Alat - alat yang digunakan

Alat - alat yang digunakan untuk penelitian yaitu :

I. Sound Level Meter

Digunakan untuk membaca intensitas bunyi yang dihasilkan oleh sumber

suara yang berkisar antara 30 dB sampai 130 dB.Type SL-4012,auto range

SLV,RS 232 interface C 75362 made in Taiwan

2. Komputer

Digunakan sebagai alat untuk mengolah data penelitian

3 Untuk mengukur tingkat Stres Kerja Karyawan digunakan Kuesioner

3.5 Metode Pengumpulan Data

Adapim metode pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Riset Kepustakaan

Yaitu cara penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan

buku - buku perpustakaan , literature, referensi atau karya ilmiah yang

mendukung masalah yang diteliti.

2. Riset Lapangan

Yaitu suatu cara untuk mendapatkan data dengan penelitian langsung ke

obyek yang akan diteliti.Untuk mendapatkan data yang lebih obyektif

rangka pengumpulan data ini digunakan teknik - teknik sebagai berikut :

a. Interview yaitu pengumpulan data secara langsung meialui Tanya

jawab kepada pihak yang berhubungan dengan penelitian.
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b. Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan

peninjauan secara langsung terhadap kejadian - kejadian yang

mempunyai kaitan dengan obyek penelitian.

c. Kuisioner yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membuat

daftar pertanyaan yang sudah disediakan terlebih dahulu yang

berkaitan dengan masalah yang diteliti.Kuesioner dijalankan untuk

mengetahui karakteristik responden dan meneliti kebisingan

khususnya dikantor yang dekat dengan bagian proses produksi

pada karyawan divisi meubei.

Kuesioner ini disebar 2 kali untuk kuesioner pertama sebanyak 30

orang untuk menentukan atribut yang akan dipakai untuk membuat

butir pernyataan pada kuesioner kedua

3.5.1 Penentuan Jumlah Sampel

Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini sangat diperiukan karena

peneliti tidak dapat menjadikan selumh karyawan divisi meubei menjadi

responden.Sampel adalah sebahagian dari populasi yang memiliki peluang yang

sama untuk dipilih sampel yang baik yang representative artinya jumlah sample

ditentukan hams dapat mewakili populasi yang ada.Peneliti dalam menentukan

jumlah sampel menggunakan statistik sebagai alat ekonomik karena statistic

menyediakan prinsip-prinsip dan cara-cara yang digunakan untuk mengatasi itu

semua yaitu mmus error :
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Bila digunakan tingkat kepercayaan (confidence level) sebesar 90% maka :

E'

F = 7 iPO-P)
i^r <3I>

Dimana :

E : Error

P : Proporsi sample

n : Jumlah sample

Karena basarnya proporsi sample p tidak diketahui maka p(l-p) juga tidak

diketahui, tetapi p selalu di antara 0 sampai 1dengan pmaksimum maka :

Ap) = p~p2

f(p)/d(p) = i-2p

df(p) / d(p) maksimal jika df(p) / d(p) = 0

0-1 -2p

p = 0,5

Harga maksimal dari f (p) adalah p(l-p) = 0,5(1 - 0,5) = 0,25 jadi besarnya

sample jika digunakan tingkat kepercayaan (confidence level) 90 %dan kesalahan

yang terjadi tidak lebih dari 0,1 ( 10%) adalah :

NJZa2fp(\-P)
•(3.2)



3.6 Variabel Penelitian

a) Identifikasi Variabel Penelitian

Variable - variable dalam penelitian iniadalah :

1. Variabel Tergantung : Stres Kerja

2.Variabel Bebas : Kebisingan Kantor

b) Definisi Operasional Variabel I'enelitian

1. Stres kerja

Suatu kondisi yang tidak menyenangkan akibat dari situasi - situasi

internal yang menyebabkan timbulnya penyimpangan fimgsi psikologis , fisiologi

dan tingkah laku karyawan.

Stres kerja diungkapkan meialui skala stress kerja yang disusun

berdasarkan tiga aspek yang mengacu pada konsep reaksi terhadap stres yang

diungkap oleh Luthan (1985) yaitu aspek fisik , psikologis dan perilaku.Besamya

stres kerja yang diperoleh subyek meialui skala stres kerja , semakin tinggi skor

stres keja yang diperoleh semakin tinggi pula stres kerja yang dialami

karyawan.Sebaliknya semakin rendah skor stres kerja yang diperoleh semakin

rendah stres kerja yang dialami.

2. Persepsiterhadap Kebisingan

Penelitian subyektif individu terhadap suara yang dirasakan mengganggu

dari suara mesin produksi meubei dipabrik tersebut.shingga individu menyadari

dan menilai adanya kebisingan tempat kerja khususnya lingkungan kantor.
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Skala persepsi kebisingan yang berdasarkan 3aspek yang mengacu pada respon

subyek terhadap kebisingan ( Wahyudani, 1995 )yaitu penilaian responden akan

kerasnya suara,penilaian mengenai seberapajauh suara bising yang dihendaki dan

ketidaksukaan terhadap suara yang didengar.

Besamya persepsi terhadap kebisingan ditentukan oleh skor yang

diperoleh subyek meialui skala persepsi terhadap kebisingan.Semakin tinggi skor

yang diperoleh maka makin tinggi tingkat bising di lingkungan kerja tersebut

yang dirasakan sebagai gangguan. Sebaliknya makin rendah skor yang diperoleh

maka makin rendah tingkat kebisingan di tempat kerja yang dirasakan sebagai

gangguan.

3.7 Metode Pengolahan Data

3.7.1 Uji Validitas dan Reliabilitas Butir

3.7.1.1 Uji Validitas

Data pada kebisingan kantor ini terdiri dan" 40 butir.Pengujian ini dimulai

dengan menguji validitas angket, bam kemudian reliabilitas angket tersebut.

Langkah dalam menguji validitas butir angket tersebut:

1) Menentukan hipotesis

H„ =- Skor butir berkorelasi positifdengan skor faktor

Hj - Skor butir tidak berkorelasi positifdengan skor faktor
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2) Menentukan rtabd

Dengan bantuan Microsof Excel untuk harga rt;il)d dengan taraf

signifikansi 5%dan derajat bebas db = n - 2

3) Mencari r hasil

Disini r hasil untuk setiap butir bisa dilihat pada kolom CORRECTED

ITEM-TOTAL CORELATION.

4) Mengambil keputusan

Dasar mengambil keputusan

- Jika r hasil positifserta r hasil > r tabel maka butir tersebut Valid

- Jika r hasil tidak positif serta r hasil < r tabel maka butir tersebut

tidak valid

- Jika r hasil >r tabel tapi bertanda negative H0 tetap akan ditolak.

5) Kesimpulan

3.7.1.2 Uji Reliabilitas

Langkah dalam menguji reliabilitas ;

1) Menentukan hipotesis

H,j - Skor butir korelasi positif dengan komposit faktomya

H, =skor butir tidak korelasi positif dengan komposit faktomya

2) Menentukan nilai r tabel

Dengan bantuan Microsof Excel untuk harga rlabd dengan taraf

signifikansi 5% dan derajatbebasdb - n - 2
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3) Menentukan r hasil

Mencari r hasil adalah angka ALPHA (terletak diakhir output)

4) Mengambil keputusan

- Jika r Alpha positif dan r Alpha > r tabel , maka butir atau

variabilitas tersebut reliable

- Jika r Alpha positif dan r Alpha < r tabel , maka butir atau

variabilitas tersebut tidak reliable

5) Kesimpulan

3.7.2 Uji Regresi dan Korelasi

Data diambil dari rata-rata skor total dari masing-masing variabel yaitu

variabel stress kerja dan kebisingan kantor.

- Variabel stres sebagai variabel tergantung (dependent) atau (y)

- Variabel kebisingan kantor sebagai variabel independent (x).

3.7.2.1 Uji Regresi

Langkah dalam menguji Regresi:

I) Menentukan hipotesis

H0 = tidak ada pengamh yang signifikan antara kebisingan kantor

terhadap stres kerja

H] = ada pengamh yang signifikan antara kebisingan kantor terhadap

stres kerja
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2) Ketentuan (berdasarkan nilai t)

Jika t hitung > t tabel ,maka Ho diterima

Jika t hitung < t tabel, maka Ho ditolak

Atau

Jika 0.05 > sig, maka Ho ditolak

Jika 0.05 < sig, maka Ho diterima

3) Kesimpulan

3.7.2.2 Uji Korelasi

Langkah dalam menguji Korelasi :

1) Menentukan hipotesis

Ho = tidak ada hubungan yang signifikan antara kebisingan kantor

terhadap stres kerja

H( - ada hubungan yang signifikan antara kebisingan kantor terhadap

stres kerja

2) Ketentuan pengambilan keputusan :

Jika 0.05 > sig, maka Ho ditolak

Jika 0.05 < sig, maka Ho diterima

3) Kesimpulan
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3J3 Uji Anova

Langkah menguji anova

1) Menentukan Hipotesis

Ho : Secara over all faktor kebisingan tidak berpengaruh terhadap stres

karyawan.

HI : Secara over all faktor kebisingan berpengaruh terhadap stres

karyawan.

2) Pengambilan keputusan (berdasarkan nilai F)

Jika F hitung > F tabel ,maka Ho ditolak

Jika F hitung < F tabel, maka Ho diterima

atau

Tingkatsignifikansi 5 % atau (a) = 0.05

Apabila nilai Sig < 0.05 maka Ho ditolak atau ada pengamh faktor

kebisingan terhadap stres

3) Kesimpulan

3.7.4 Uji Asumsi Normalitas Data

Uji normalitas yang digunakan adalali dengan melihat penyebaran data

(titik) hasil pengolahan dari SPSS.

Dasar pengambilan keputsan :

a) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis

diagonal, makamodel regresi memenuhi asumsi normalitas.
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b) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan / atau tidak mengikuti

arah garis diagonal , maka model regresi tidak memenuhi asumsi

nonnalitas

3.7.5 Kategorisasi subyek terhadap skor skala

Azwar (2003) menyatakan bahwa untuk mengetahui variable-variabel

penelitian pada subyek yang temiasuk tinggi dan rendah dapat dilakukan dengan

penetapan criteria kategori , klasifikasi skor jawaban subyek dalam penelitian ini

menggunakan 3 kategori yaitu : tinggi, rendah dan sedang.

Penggolongan subyek ke dalam 3kategon diagnosis skala stres kerja adalah :

X < (//-1,0<r) rendah (3.3)

(/i-],0a) <X< (ji +lOa) sedang (3.4)

(// +1,0<t) < X tinggi (3.5)

3.8 Kesimpulan dan Sarah

Setelah dilakukan tahap pengolahan data dan analisanya maka dapat

diketahui hasil dari penelitian yang berhubungan dengan kebisingan kantor dan

stres kerja pada karyawan divisi Meubei di Klaten , serta memberikan saran

sebagai perbaikan dari hasil penelitian.
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3.9 Kerangka Pemecahan Masalah / Flow Chart

Dalam memperoleh solusi yang benar dan tepat atas pennasalahan yang

terjadi , diperiukan suatu proses atau tahapan kegiatan dimana tahap-tahap

tersebut akan saling terkait antara yang satu dengan yang lain.



MULAI

Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah

Tujuan Penelitian

1
Survey di KJUB.Puspetasari divisi Meubei

Mcnyusun dan membuat intrumen
penelitian

Gambar3.1 Flow chart
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