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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan karyawan bagian produksi di perusahaan UD 

Favourite Jombang, terletak di Jl. Jawa No. 43 Jombang, Kecamatan 

Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.  

 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menurut sugiono (2005:7) termasuk penelitian 

survey yaitu penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, 

tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi 

tersebut dan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan data yang 

pokok.  

 

C. Populasi dan Sampel 

1.  Populasi 

  Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah karyawan 

bagian produksi yang memiliki masa kerja minimal 1 tahun pada UD. 

Favourite Jombang yang berjumlah 59 orang. Menurut (Sugiyono 

2013:117) populasi yaitu wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik 

kesimpulanya. 
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Tabel 3.1 

Jumlah Karyawan Bagian Produksi 

No Unit Kerja Jumlah Karyawan 

1 Unit Rajut 14 

2 Unit Jahit 10 

3 Unit Oven 10 

4 Unit Packing 20 

5 Unit Finishing 5 

Jumlah 59 

   Sumber: Dokumentasi Perusahaan 

2.  Sampel 

Untuk menentukan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah karyawan di UD Favourite Jombang bagian produksi yang berjumlah 59 

orang. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan Sampling 

jenuh. Dimana teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan 

sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relative kecil. 

Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi 

dijadikan sampel (sugiyono 2013:124) 

 

D. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahanya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam hal 

ini variabel bebas terdiri dari: 

a. Motivasi Kerja (X1) 

Yaitu merupakan dorongan yang diberikan oleh perusahaan agar 

karyawan dapat bekerja lebih baik. Indikator dari motivasi kerja 

meliputi: 
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a) Kebutuhan keberadaan/eksistensi (X1.1), yaitu dorongan akan 

kebutuhan fisiologis dan rasa aman seorang pegawai dalam 

bekerja. 

b) Kebutuhan menjalin hubungan (X1.2), merupakan dorongan 

seseorang pegawai yang berkaitan dengan kebutuhan sosial sesama 

rekan kerja. 

c) Kebutuhan berkembang (X1.3), merupakan dorongan seorang 

pegawai untuk mengaktualisasikan diri selama bekerja.  

b. Kemampuan (X2) 

Kemampuan kerja adalah suatu kapasitas individu karyawan bagian 

produksi untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Secara 

psikologis, kemampuan (ability) pegawai terdiri dari pengetahuan (IQ) dan 

keterampilan (knowledge + skill). Mangkunegara, (2000:69).  Indikatornya: 

a) Pengetahuan (X2.1), yaitu sesuatu yang diketahui/kepandaian dalam 

proses pembuatan kaos kaki. 

- Sanggup menyelesaikan pekerjaan dengan mengetahui apa yang 

dikerjakan. 

- Sanggup meyelesaikan pekerjaan dengan memahami pekerjaanya. 

b) Keterampilan (X2.2), yaitu kemampuan psikomotorik dan teknik 

pelaksanaan pembuatan kaos kaki. 

- Kemampuan menentukan cara menyelesaikan tugas atau pekerjaan 

- Kemampuan menentukan ukuran kualitas tugas atau pekerjaan 

yang dapat diselesaikan 
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2. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, 

karena adanya variabel bebas. 

a. Kinerja (Y) 

 Yaitu prestasi kerja atau hasil kerja (output) baik kualitas maupun 

kuantitas yang dicapai oleh karyawan bagian produksi pada UD 

Favourite. Indikatornya: 

a) Kualitas (Y1) yaitu mutu kaos kaki yang diselesaikan dalam 8 jam kerja. 

b) Kuantitas (Y2) yaitu jumlah kaos kaki yang dihasilkan dalam 8 jam kerja.  

c) Ketepatan waktu (Y3) yaitu jumlah waktu yang digunakan untuk 

menghasilkan kaos kaki selama bekerja (8 jam). 

 

E. Jenis dan Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua 

macam yaitu data primer dan data skunder. 

1. Data primer data yang di ambil dari lapangan yang diperoleh melalui 

pengamatan, wawancara dan kuesioner secara langsung dengan karyawan 

tentang motivasi, kemampuan dan kinerja. Data yang diperoleh yaitu 

karyawan di UD Favorite sebanyak 59 orang. 

2. Data sekunder sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak 

langsung melalui media perantara seperti dokumen-dokumen yang terkait 

tentang gambaran umum perusahaan, struktur organisasi, jumlah karyawan dan 

sebagainya. 
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F. Teknik pengumpulan data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1.  Kuisioner/Angket 

Kuisoner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya. (sugiyono 2013:195). Pengambilan dan pengumpulan data 

yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan pengisian angket atau kuisoner oleh 

para karyawan langsung untuk mendapatkan data mentah. 

2.  Wawancara  

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti Sugiyono (2013:194). Sedangkan wawancara dilakukan untuk 

mendukung data-data yang tidak bisa diperoleh melalui teknik pengumpulan 

data lainya, melalui wawancara diharapkan informasi yang terkumpul semakin 

lengkap dan Akurat. Dalam hal ini pihak yang diwawancarai oleh peneliti adalah 

atasan dan sebagian karyawan di UD Favourite. 

 

G. Pengukuran Variabel  

Data yang diperoleh pada penelitian ini adalah data kuantitatif dalam 

penelitian ini menggunakan teknik skala likert Nazir (2003:327). Penelitian ini 

menggunakan 5 kategori. Skala likert menggunakan item yang secara pasti 

baik dan secara pasti buruk, tidak dimasukan yang agak baik, yang kurang buruk, 
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dan yang netral, jawaban setiap item instrument yang menggunakan skala likert 

mempunyai gradasi dari sangat negatif sampai sangat positif. Untuk keperluan 

analisa secara kuantitatif pada penelitian ini, alternatif jawaban untuk masing-

masing variabel dan skor item dijelaskan pada tabel berikut ini. 

Variabel Motivasi disajikan dalam bentuk kuisioner pernyataan positif dengan 

pengukuran variabel sebagai berikut : 

Tabel 3.2 

Kriteria Penilaian Jawaban Positif dan Skor 

No Opsi Jawaban Skor item Motivasi  

1 Sangat setuju 5 Sangat tinggi  

2 Setuju 4 Tinggi  

3 Netral  3 Cukup  

4 Tidak setuju 2 Rendah  

5 Sangat tidak setuju 1 Sangat rendah  

Variabel kemampuan dan kinerja disajikan dalam bentuk kuisioner pernyataan 

negatif dengan pengukuran variabel sebagai berikut : 

Tabel 3.3 

Kriterian Penilian Jawaban Negatif dan Skor 

No Opsi Jawaban Skor item Kemampuan  Kinerja 

1 Sangat setuju 1 Sangat tinggi  Sangat tinggi 

2 Setuju 2 Tinggi  Tinggi  

3 Netral  3 Cukup  Cukup  

4 Tidak setuju 4 Rendah  Rendah  

5 Sangat tidak setuju 5 Sangat rendah  Sangat rendah 

 

H. Teknik Pengujian Instrumen 

1. Uji Validitas 

Penguji validitas dilakukan dengan analisis butir, sebuah instrument 

dikatakan valid bila data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran 

variabel yang dimaksud. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan 

untuk mengukur apa yang seharusnya diukur menurut sugiyono (2002:109). 
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Adapun nilai korelasi skor total dihitung memakai rumus teknik 

korelasi product moment, Sugiyono (2002:182) dengan rumus sebagai 

berikut: 
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Keterangan:  

r  = koefisien korelasi produk moment  

x  = nilai pada variabel bebas  

y  = nilai pada variabel terikat  

n  = jumlah sampel. 

Setelah nilai r diketahui, maka selanjutnya membandingkan hasil 

dari nilai r perhitungan dengan nilai r kritis hal ini sesuai dengan pendapat 

Sugiyono (2002:124) dimana syarat minimum untuk dianggap memenuhi 

syarat adalah kalau r hitung > r kritis jadi jika korelasi antara butir dengan 

skor total kurang dari r kritis maka butir dalam instrumen tersebut 

dinyatakan tidak valid. 

2.  Uji Reliabilitas 

Sedangkan reliabilitas (kehandalan) untuk menguji kepercayaan 

suatu alat ukur dalam penelitian ini. Sugiyono (2002:110) menyatakan 

instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang 

sama, akan menghasilkan data yang sama. Reliabilitas indeks menunjukan 

sejauh mana suatu alat pengukur dapat diandalkan atau menunjukan 

konsistensi dalam mengukur gejala yang sama. Pengujian Reliabilitas 
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menggunakan rumus Alpha Cronbach Riduwan, (2008:115), menganalisis 

alat ukur dari satu kali pengukuran. Rumus yang digunakan adalah: . 

r11=
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Keterangan:  

r11  = reliabilitas instrumen  

k    = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal  

∑b
2 

= jumlah varians butir  

t
2  

= varians total  

 Apabila r hitung lebih besar dari pada r tabel, maka data yang 

digunakan adalah reliabel, sebaliknya jika r hitung lebih kecil jika di 

bandingkan r tabel, maka data yang digunakan tidak reliabel. Menurut 

Singarimbun (1999:32) suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel 

apabila nilai alpha lebih besar atau sama dengan 0,60. 

 

I. Teknik Analisis data 

1. Rentang Skala 

Untuk mengetahui rentang antara masing-masing criteria 

penilaiannya yaitu untuk mengetahui bagaimana kemampuan dan motivasi 

karyawan di UD Favourite yang diterapkan dan untuk mengetahui tinggi 

rendahnya Kinerja karyawan di UD Favourite, maka di peroleh jawaban 

dari responden dan hasil kuisoner untuk masing-masing pertanyaan dengan 

menggunakan rumus: 
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Rs = 
m

mn )1( 

 

Dimana: 

n  = jumlah sampel 

m  = jumlah alternative tiap item pertanyaan 

Rs = rating scale (skala penilaian) 

Maka rentang skala dapat diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut: 

Diketahui: 

N = 59 

m = 5 

Rs = 
m

mn )1( 
 =  

5

)15(59 
  Rs = 47 

Jadi perhitungan di atas diperoleh rentang skala yaitu 47, Kriteria rentang 

skala untuk motivasi dan kemampuan terhadap kinerja dikelompokkan 

sebagai berikut: 

 

Tabel 3.4 

Kriteria Penilaian Motivasi, Kemampuan dan Kinerja 

Kriteria  Motivasi Kemampuan Kinerja 

59 – 105 Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah 

106 – 152  Rendah Rendah Rendah 

153 – 199  Cukup  Cukup  Cukup 

200 - 246 Tinggi  Tinggi Tinggi 

247 – 295  Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi 
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2.  Regresi Linier Berganda 

Dalam penelitian menurut Ridwan (2008:155) analisis regresi 

linier berganda yaitu suatu alat analisis peramalan nilai pengaruh dua 

variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat untuk membuktikan ada 

atau tidaknya hubungan fungsi atau hubungan kasual antara dua variabel 

bebas atau lebih dengan satu variabel terikat, karena di penelitian ini 

menggunakan dua variabel bebas yaitu motivasi dan kemampuan. 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda digunakan 

untuk mengetahui pengaruh yang signifikan yaitu antara variabel 

kemampuan dan motivasi terhadap kinerja karyawan di UD Favourite. 

dengan rumus yang digunakan adalah: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + e 

Keterangan: 

Y =  Kinerja 

a = Konstanta 

b1 = Koefisien regresi, yang menunjukkan angka penurunan variabel 

terikat yang didasar pada variabel terikat  

b2 = Koefisien regresi, yang menunjukkan angka penurunan variabel 

terikat yang didasar pada variabel terikat 

X1 = variabel bebas motivasi 

X1 = Variabel bebas kemampuan 

e = Variabel pengganggu (error) 
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Variabel e (error) dimasukan dalam model regresi karena 

dimungkinkan terjadi kesalahan dalam persamaan, kesalahan dalam 

pengukuran, ketidak sempurnaan spesifikasi bentuk matematis model (antar 

variabel) maupun kesalahan dalam regresi. 

Selanjutnya dilakukan analisis pada nilai koefisien regresi untuk 

mengungkapkan pengaruh dari masing-masing variabel bebas. Nilai 

tertinggi dari koefisien regresi merepresentasikan pengaruh yang paling 

besar. Sehingga, hasil dari pengujian regresi berganda juga mengungkapkan 

variabel bebas yang paling kuat memberikan pengaruh terhadap variabel 

terikat. Dalam penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh antara variabel 

motivasi dan kemampun terhadap variabel kinerja karyawan. 

J. Pengujian Hipotesis

1. Uji F

Uji F digunakan untuk menguji signifikan secara bersama-sama 

variabel bebas (kemampuan dan motivasi) terhadap variabel terikat 

(kinerja), yaitu dengan cara membandingkan besarnya nilai Fhitung dengan 

besarnya nilai Ftabel. 

F  =
  ⁄

  ⁄

Keterangan : 

F = nilai uji signifikan secara bersama-sama 

= nilai koefisien determinasi 
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  k = jumlah variabel independen 

  n = jumlah sampel 

Berdasarkan uji stastistik tersebut, penolakan hipotesis atas dasar 

signifikan pada taraf nyata 5% (taraf kepercayaan 95%) ditentukan dengan 

kriteria sebagai berikut: 

a.  Ho: b1;b2 = 0 berarti Fhitung  ≤ Ftabel atau apabila probabilitas kesalahan 

≥ 5% maka Ho diterima dan Ha ditolak. Artinya variabel bebas secara 

bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat 

pada tingkat kesalahan 5% (a=5%). 

b.  Ha : b1;b2 ≠ 0 berarti Fhitung > Ftabel atau apabila probabilitas < 5% maka 

Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya variabel bebas secara bersama-sama 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat pada 

tingkat kesalahan 5% (a=5%) 

2.  Uji t  

Uji t dilakukan untuk menguji signifikan secara persial pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat, yaitu dengan cara membandingkan 

besarnya nilai thitung dengan ttabel uji t ini juga dapat digunakan untuk 

menguji variabel terikat, dimana rumus t test (thitung) sebagai berikut: 

   Thitung = 
 

  
 

  Keterangan:  

  b = Koefisien Regresi 

  Sb = Standart Error atau Standart deviasi 
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Berdasarkan uji statistic tersebut dikemukakakan formulasi hipotesis: 

a. Apabila probabilitas <0,05 atau thitung  ≥ ttabel dan - thitung  ≥ - ttabel maka, 

hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima, artinya 

variabel bebas secara persial berpengaruh signifikan terhadap variabel 

terikat pada kesalahan 5% (a =5%) 

b. Apabila probalitas  0,05 atau thitung < ttabel dan - thitung < - ttabel maka 

hipotesis nol (Ho) diterima dan hipotesis alternatif (Ha) ditolak, artinya 

variabel bebas secara persial tidak berpengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat pada kesalahan 5% (a =5%). 

3.  Uji Paling Berpengaruh  

Uji ini dilakukan untuk mengetahui variabel independent yang 

paling berpengaruh terhadap variabel dependent. Pengujian dominan 

dilakukan dengan menganalisis keofisien regresi yang dihasilkan oleh 

masing-masing variabel bebas. Variabel yang memiliki koefisien regresi 

(β) pada koefisien regresi tertinggi merupakan variabel yang paling 

mempengaruhi variabel terikat. Pada penelitian ini, uji tersebut digunakan 

untuk menjawab hipotesis kedua.  

 


