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BAB III

METODE PENELITIAN

1. Lokasi penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Home Industri Rose Jaya yang beralamat di 

Jalan Wukir Rt.04 Rw.05 Gang 12, Kelurahan Temas, Kota Batu 

2. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini adalah metode survey dengan analisis karyawan bagian 

produksi dimana alat yang digunakan untuk mengumpulkan data atau jawaban 

dari responden adalah kuisioner. Menurut Efendi dan Singaribun (2008), 

penelitian survey adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi 

dan menggunkan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalasi yang terdiri atas objek, subjek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (sugiyono, 2010). 

Populasi penelitian ini adalah karyawan bagian produksi Home Industry Rose 

Jaya dengan jumlah 30 orang. 

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan dalam penelitian ini adalah total 

sampling. Total sampling adalah pengambilan sampel dimana jumlah 

sampel sama dengan populasi. Alasan mengambil total sampling karena 

jumlah populasi kurang dari 100 seluruh populasi dijadikan sampel 

penelitian semuanya (Sugiyono, 2007). Penarikan sampel dilakukan dengan 
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menggunakan responden yaitu karyawan bagian produksi sejumlah 30 

orang.

c. Teknik pengambilan sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunkan total 

sampling.

4. Definisi operasional variabel

Peneliti merumuskan definisi operasional variabel penelitian ini, dimana 

definisi operasional variabel merupakan segala sesuatu yang menjadi objek 

dalam penelitian (kurniawan dan kunto, 2013).  

a. variable independen (X)

Variabel independen adalah variabel yang nilainya tidak tergantung 

pada variabel lain. Variabel independen dalam penelitian ini adalah disiplin 

kerja, pengalaman kerja, dan motivasi.

1) Disiplin Kerja (X1)

Disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan manajer untuk 

mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan 

kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan organisasi 

dan norma-norma sosial yang berlaku. Indikator dari variabel adalah 

kehadiran atau absensi, ketaatan pada peraturan kerja, ketaatan pada 

standar kerja.

a) Kehadiran atau absensi

Kehadiran adalah tingkat absensi yang dilakukan oleh karyawan

b) Ketaatan pada peraturan kerja
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Suatu sikap ketaatan karyawan terhadap peraturan kerja yang ada 

dalam perusahaan.

c) Ketaatan pada standar kerja

Suatu sikap ketaatan karyawan terhadap standar-standar kerja yang 

ada dalam perusahaan.

2) Pengalaman Kerja (X2)

Pengalaman kerja adalah suatu pengetahuan, keterampilan, dan 

kemampuan yang dimiliki pegawai untuk mengemban tanggungjawab 

dari pekerjaan sebelumnya. Indikator variabel pengalaman kerja adalah 

pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan tanggung jawab.

a) Pengetahuan 

Pengetahuan yaitu ilmu yang didapat dari pekerjaan sebelumnya.

b) Keterampilan 

Kemampuan menggunakan akal, fikiran, kreatifitas dalam 

mengerjakan suatu pekerjaan.

c) Kemampuan 

Suatu kapasitas individu untuk melakukan tugas dalam pekerjaan.

d) Tanggung jawab

Suatu bentuk sikap dan perilaku karyawan dalam melaksanakan 

tugas dan kewajibannya terhadap pekerjaan.

3) Motivasi kerja (X3)

Motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi 

individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan 

individu. Indikator dari variabel motivasi kerja terbagi meliputi :
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a) Dorongan untuk berprestasi yaitu dorongan karyawan dalam bekerja 

menyelesaikan tugas yang diberikan dengan tujuan untuk 

berprestasi.

b) Dorongan untuk berkuasa yaitu dorongan dalam bekerja 

menyelesaikan tugas yang diberikan dengan tujuan mencapai posisi 

berbeda.

c) Dorongan untuk berafiliasi/bersahabat yaitu dorongan karyawan 

dalam bekerja dengan tujuan berhubungan baik dengan teman kerja.

b. variable dependen (Y)

variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. 

Variabel dalam penelitian ini adalah kinerja.

1) kinerja karyawan

kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Indikator variabel kinerja 

adalah kualitas, kuantitas, ketepatan waktu.ku

a) kualitas 

kualitas, yaitu mutu pada setiap produksi yang dihasilkan karyawan.,

b) kuantitas

kuantitas, yaitu jumlah produk yang dicapai oleh karyawan

c) ketepatan waktu 

ketepatan waktu, yaitu dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.
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Tabel 3.1  Definisi operasional variabel

Pengukuran variabel penelitian ini diukur dengan menggunakan skala 

likert. Instrumen pengukuran variabel kedisiplinan (X1), variabel pengalaman 

kerja (X2), variabel motivasi kerja (X3) dan variabel kinerja karyawan (Y).

5. Jenis Dan Sumber Data 

a) Jenis data 

Dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif dan data 

kualitatif. Data kuantitatif yang berisi tentang jumlah karyawan dan 

No Variabel Definisi operasional Indikator
1 Kedisiplinan 

(X1)
Rivai (2009)

Disiplin kerja adalah suatu alat yang 
digunakan manajer untuk mengubah 
suatu perilaku serta sebagai suatu 
upaya untuk meningkatkan kesadaran 
dan kesediaan seseorang mentaati 
semua peraturan organisasi dan 
norma-norma sosial yang berlaku.

1. Kehadiran atau 
absensi

2. ketaatan pada 
paraturan kerja, 

3. ketaatan pada 
standar kerja.

2 Pengalaman 
Kerja (X2)

Marwansyah 
(2014)

Pengalaman kerja adalah suatu 
pengetahuan, keterampilan, dan 
kemampuan yang dimiliki pegawai 
untuk mengemban tanggungjawab 
dari pekerjaan sebelumnya.

1. pengetahuan
2.  keterampilan
3. kemampuan 
4. tanggungjawab.

3 Motivasi kerja 
(X3)

Rivau (2004)

Motivasi adalah serangkaian sikap dan 
nilai-nilai yang mempengaruhi 
individu untuk mencapai hal yang 
spesifik sesuai dengan tujuan individu.

1. Dorongan untuk 
berprestasi 

2. Dorongan untuk 
berkuasa

3. Dorongan untuk 
berafiliasi/bersaha
bat.

4 Kinerja
(Y)

Mangkunegara
(2009)

  kinerja adalah hasil kerja secara 
kualitas dan kuantitas yang dicapai 
oleh seseorang pegawai dalam 
melaksanakan tugasnya sesuai dengan 
tanggung jawab yang diberikan 
kepadanya.

1. Kualitas
2. kuantitas
3. ketepatan waktu
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jumlah skor jawaban kuisioner yang dikuantitatifkan, sedangkan data 

kualitatif adalah data diperoleh dengan informasi yang didapat dari pihak 

lain atau organisasi yang diteliti berupa kedisiplinan, pengalaman kerja 

dan motivasi kerja yang mempengaruhi kinerja karyawan Home Industry 

Rose Jaya.

b) Sumber data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dan 

sekunder yakni sebagai berikut:

1. Data primer

Menurut Sugiyono (2015) data primer yaitu sumber data yang 

langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer 

dalam penelitian ini adalah data profil sosial dan indentifikasi 

responden, berisi data responden yang berhubungan dengan identitas 

responden dan keadaan sosial seperti: usia, jenis kelamin dan 

pendidikan akhir, selanjutnya yang berkaitan dengan kedisiplinan, 

pengalaman kerja dan motivasi dan kinerja karyawan.

2. Data sekunder 

Menurut Sugiyono (2015) data sekunder adalah sumber data yang 

tidak langsung memberikan data, misalkan lewat orang lain atau 

dokumentasi.

6. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara 

mengadakan hubungan langsung terhadap objek yang akan diteliti, yaitu 

dengan cara:
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a. Angket (Kuisioner) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya.

b. Wawancara digunakan untuk studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui 

hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya 

sedikit/kecil.

7. Teknik Pengukuran Variabel

Penelitian ini menggunakan skala likert, skala likert yaitu skala yang 

digunakan untuk mengukur sikap, persepsi dan pendapat seseorang atau 

kelompok orang terhadap suatu kejadian atau keadaan sosial dimana variabel 

yang akan di ukur dijabarkan menjadi indikator variabel kemudian dijadikan 

sebagai acuan untuk menyusun item-item pertanyaan (Sarjono dan Julianta, 

2011:6)

Berikut contoh skala likert yang digunakan peneliti:

Tabel 3.2 Skor skala likert
Jawaban Skor item

Sangat setuju
Setuju
Cukup

Tidak setuju
Sangat tidak setuju

5
4
3
2
1

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sangat setuju dengan 

keterangan menunjukkan kedisiplinan sangat sangat mendukung kinerja 

karyawan, pengalaman kerja dan motivasi sangat dibutuhkan karyawan dan 

kinerja karyawan sangat tinggi. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa skor 5 
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sangat setuju dengan keterangan kedisiplinan, pengalaman kerja, motivasi dan 

kinerja karyawan sangat tinggi. Skor 4 setuju menunjukkan kedisiplinan, 

pengalaman kerja, motivasi dan kinerja karyawan tinggi. Skor 3 menunjukkan 

kedisiplinan, pengalaman kerja, motivasi dan kinerja karyawan biasa saja. Skor 

2 tidak setuju menunjukkan kedisiplinan, pengalaman kerja, motivasi dan 

kinerja karyawan rendah. Skor 1 menunjukkan kedisiplinan, pengalaman kerja, 

motivasi dan kinerja karyawan sangat rendah.

8. Uji instrumen penelitian 

a)  Uji validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya satu 

kuesioner (Ghozali, 2006). Satu kuesioner dinyatakan valid jika 

pertanyaan pada pertanyaan kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu 

yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Tingkat validitas dapat diukur 

dengan cara membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut:

r =  

N(∑XY) - (∑X∑Y)

[N∑X2 - (∑X)2][N∑Y2 - (∑Y)2]
dimana r = koefisien korelasi, X = skor butir, Y = skor total butir, dan N = 

jumlah sampel (responden).

Bila : r hitung > r tabel, berarti pertanyaan tersebut dinyatakan valid.

          r hitung ≤ r tabel, berarti pertanyaan tersebut dinyatakan tidak valid.

b) Uji reliabilitas 
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Uji Reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner 

dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2006). Uji reliabilitas 

dilakukan dengan rumus Alpha Cronbach sebagai berikut: 

ri = ( k

k - 1)(∑σb
2

σt
2 )

= reliabilitas instrumenri

= banyaknya butir pertanyaank

∑  = jumlah varian butirσb
2

    = varian totalσt
2

Kuesioner dikatakan reliabel apabila hasil uji statistik Cronbach’s 

Alpha > 0,60.

9. Teknik Analisis Data

1) Uji Rentang Skala 

Rentang skala adalah teknik yang digunakan untuk mengetahui 

kedisiplinan, pengalaman kerja dan motivasi terhadap kunerja karyawan 

Home Industri Rose Jaya. Berikut ini rumus yang dikemukakan Umar 

(2004:164) :

Rs =
n(m - 1)

m

Keterangan:

Rs =  rentang skala
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 n  =   jumlah sampel
 m =  jumlah alternatif jawaban
berdasarkan rumus di atas maka diperoleh rentang skala dengan 

perhitungan:

Rs =
n(m - 1)

m

Rs =
30(5 - 1)

5

 = 24Rs =
120

5

Hasil perhitungan di atas diperoleh rentang skala sebesar 24, dengan 

demikian skala penilaian setiap variabel adalah sebagai berikut:

Skala penilaian kedisiplinan, pengalaman kerja, motivasi kerja dan 

kinerja.

Tabel 3.3 Rentang Skala

Skala 
penilaian

Kedisiplinan 
(X1)

Pengalaman 
kerja (X2)

Motivasi (X3) Kinerja (Y)

30-53 Sangat rendah Sangat rendah Sangat rendah Sangat rendah
54-77 Rendah Rendah Rendah Rendah
78-101 Cukup Cukup Cukup Cukup
102-125 Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi
126-149 Sangat tinggi Sangat tinggi Sangat tinggi Sangat tinggi

Sumber: data di olah
Berdasarkan tabel di atas menjelaskan bahwa:

a. Untuk nilai rentang skala 30 – 53  menunjukkan nilai variabel  

kedisiplinan, pengalaman kerja, motivasi kerja dan kinerja sangat 

rendah.

b. Untuk nilai rentang skala 54 - 77 menunjukkan nilai variabel 

kedisiplinan, pengalaman kerja, motivasi kerja dan kinerja rendah.
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c. Untuk niai rentang skala 78 – 101 menunjukkan nilai variabel

kedisiplinan, pengalaman kerja, motivasi kerja dan kinerja cukup atau

dikatakan netral.

d. Untuk nilai rentang skala 102 – 125 menunjukkan nilai variabel

kedisiplinan, pengalaman kerja, motivasi kerja dan kinerja tinggi.

e. Untuk nilai rentang skala 126 – 149  menunjukkan nilai variabel

kedisiplinan, pengalaman kerja, motivasi kerja dan kinerja sangat

tinggi.

2) Uji asumsi klasik

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah data mengalami 

penyimpangan atau tidak. Uji asumsi klasik terdiri dari: 

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi, variabel dependen, variabel independen, atau keduanya 

mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik 

adalah berdistribusi normal atau mendakati normal. Suatu data 

dikatakan mengikuti distribusi normal dilihat dari penyebaran data 

pada sumbu diagonal dari grafik (Ghozali, 2006). Dasar pengambilan 

keputusan adalah sebagai berikut:

1. Jika data (titik) menyebar di sekitar garis diagonal mengikuti arah

garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola

distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi nor

malitas.
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2. jika data (titik) menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak 

mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya tidak 

menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak 

memenuhi asumsi normalitas.

a) Uji multikolinieritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi yang ada ditemukan adanya korelasi antar variabel 

independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 

antara variabel independen (Ghozali, 2006).

Pengujian ini dapat dilakukan dengan melihat angkata 

tolerance dan variance inflation factor (VIF). Dengan pengambilan 

keputusan jika ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance 

> 0,10 atau VIF < 10, dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

multikolenieritas antar variabel independen dalam model regresi.

b) Uji Heteroskedastisitas

Menurut Imam Ghozali (2006), uji heteroskedastisitas 

bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, 

maka homoskedatisitas dan jika berbeda disebut heteroskedetisitas. 

Model regresi yang baik adalah homoskedatisitas.

Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedetisitas, yaitu dengan melihat Grafik Plot antara nilai 
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prediksi variable dependen yaitu ZPRED dengan residualnya 

SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedatisitas dapat dilakukan 

dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot 

antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah 

diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y 

sesungguhnya) yang telah di-studentized. Dasar analisis:

a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian 

menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi 

heteroskedetisitas.

b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas 

dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedotisitas. 

3) Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis data dalam penelitian menggunakan analisis regresi linier 

berganda. Analisis data dilakukan dengan menggunakan program SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences). Analisis regresi linier 

berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh beberapa variabel bebas 

atau independen variabel (X) terhadap satu variabel tidak bebas atau 

dependen variabel (Y) secara bersama-sama (Ghozali, 2006). Model 

persamaan regresi yang akan diuji adalah sebagai berikut :

Y =  a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e

Keterangan :

Y = Kinerja Karyawan

a  = Konstanta
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X1 = Kedisiplinan

X2 = Pengalaman Kerja

X3 = Motivasi Kerja

b1 = Koefesien regresi untuk X1

b2 = Koefesien regresi untuk X2

b3 = Koefesien regresi untuk X3

e = Standar error

4) Uji Hipotesis

1. Uji Parsial (Uji T)

Uji t dilakukan untuk menguji masing-masing variable bebas (x) 

dengan variable terikat (y). uji t ini dilakukan untuk mengetahui 

seberapa jauh masing-masing variable kedisiplinan, pengalaman kerja 

, dan motivasi mempengaruhi kinerja karyawan. Langkah-langkah 

pengujiannya adalah sebagai berikut:

a) Menentukan formulasi hipotesis 

Ho : b1 = 0 artinya, tidak ada pengaruh dari masing-masing    

variable bebas (x) terhadap variable terikat (y)

Ha : b1 ≠ 0 artinya, ada pengaruh dari masing-masing variable 

bebas (x) terhadap variable terikat (y)

b) Menentukan derajat kepercayaan 95% (α = 0.05)

c) Menentukan signifikansi

nilai signifikansi (P value) ≤ 0,05, maka Ho ditolak dan Ha 

diterima

nilai signifikansi (P value) > 0,05, maka Ho diterima dan Ha 

ditolak.

2. Uji Simultan (Uji F)
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Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah semua variable bebas 

secara bersama-sama dapat berpengaruh terhadap variable dependen. 

Langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut:

a) Menentukan formulasi hipotesis

Ho : b1 = 0 artinya, semua variable bebas (x) secara simultan tidak 

mempengaruhi variable terikat (y).

Ha : b1 ≠ 0 artinya, semua varibael bebas (x) secara simultan 

mempengaruhi variable terikat (y).

b) Menentukan derajat kepercayaan 95% (α = 0,05)

c) Menentukan signifikansi

nilai signifikansi (P value) ≤ 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima

nilai signifikansi (P value) > 0h,05, maka Ho diterima dan Ha ditola
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