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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada PT. Semanggi Mas Sejahtera yang 

terletak di Jalan Pahlawan No II Ds. Rejoagung Kec. Kedungwaru Kabupaten 

Tulungagung Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan pada PT. Semanggi Mas 

Sejahtera karena di tempat penelitian tersebut peneliti mendapatkan fenomena 

yang sesuai dengan judul peneliti. 

 

B.  Jenis Penelitian 

Berdasarkan jenis penelitiannya maka pada penelitian ini termasuk jenis 

penelitian kuantitatif dengan metode survey. Menurut Sugiyono (2014: 40) metode 

survey digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah, tetapi 

peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan 

mengedarkan kuesioner, test, wawancara terstruktur dan sebagainya. 

 

C.  Definisi Operasional Variabel 

1. Kinerja Karyawan (Y) 

Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja 

karyawan (Y). Kinerja adalah adalah hasil kerja berupa kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan PT. Semanggi Mas Sejahtera 

Tulungagung. Indikator-indikator dalam variabel kinerja karyawan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 
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a. Kuantitas hasil kerja 

b. Kualitas hasil kerja. 

c. Waktu penyelesaian pekerjaan  

2. Motivasi Kerja (X1) 

Motivasi kerja adalah dorongan yang timbul baik dari dalam maupun luar 

diri seorang karyawan PT. Semanggi Mas Sejahtera Tulungagung untuk 

berprestasi dalam pekerjaannya. Indikator motivasi kerja karyawan adalah: 

a. Kebutuhan prestasi (need for achievment): dorongan untuk melebihi, 

mencapai standar-standar, berusaha keras untuk berhasil. 

b. Kebutuhan kekuasaan (need for power): kebutuhan untuk membuat 

individu lain berperilaku sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan 

berperilaku sebaliknya. Karyawan harus bisa menguasai pekerjaannya 

agar karyawan yang lain tidak terpengaruh bekerja secara santai maupun 

malas. 

c. Kebutuhan hubungan (need for affiliation): keinginan untuk menjalin 

suatu hubungan antar karyawan.  

3. Pengawasan Kerja (X2) 

Pengawasan kerja merupakan pengamatan atau pengukuran PT. Semanggi Mas 

Sejahtera Tulungagung yang mengusahakan agar pekerjaan terlaksana sesuai 

dengan rencana yang ditetapkan atau hasil kerja yang dikehendaki. Indikator-

indikator dalam variabel pengawasan kerja yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Penentuan standar  

b. Penilaian pekerjaan  
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c. Membandingkan 

d. Perbaikan kesalahan  

4. Disiplin Kerja (X3) 

Disiplin kerja merupakan kegiatan PT. Semanggi Mas Sejahtera 

Tulungagung untuk mendorong para karyawan memenuhi tuntutan berbagai 

ketentuan di perusahaan. Indikator-indikator dalam variabel disiplin kerja 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Kehadiran tepat waktu   

b. Ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan  

c. Mentaati peraturan kerja  

d. Menjalankan prosedur kerja dan menggunakan peralatan perusahaan 

dengan baik  

 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2014: 33) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah 

seluruh karyawan PT. Semanggi Mas Sejahtera sebanyak 211 karyawan. 

2.  Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang hendak diteliti, seperti 

yang dikemukakan oleh Sugiyono (2014: 60) bahwa sampel adalah bagian 

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 
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Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan rumus 

Slovin sebagai berikut: 

  
 

      (Umar, 2007) 

Keterangan: n = sampel, N = populasi, e = error sample yaitu 1-15%. 

Dengan demikian maka dengan sampel sebanyak 125 orang dan 

dihitung dengan error sample sebesar 10% (0,1) sampel ditentukan sebesar: 

  
   

            
 

   

    
          

Berdasarkan pendapat tersebut maka jumlah sampel minimal dalam 

penelitian ini ditentukan sebanyak 56 karyawan. Untuk tehnik pengambilan 

sampel maka dalam penelitian ini digunakan teknik accidental sampling 

yaitu sampel yang dapat ditemui dengan mudah. 

 

E. Teknik Pengukuran Variabel 

Teknik mengukur variabel dalam penelitian ini menggunakan skala 

Likert. Menurut Sugiyono (2014: 63) bahwa skala Likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang 

tentang fenomena yang telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang 

selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. 

Jenis pertanyaan atau pernyataan dalam kuisioner yang digunakan 

bersifat tertutup dengan 5 (lima) alternatif jawaban. Setiap jawaban 

dihubungkan dengan bentuk pernyataan atau dukungan sikap yang 

diungkapkan dengan kata-kata. Formulasi skala Likert dirancang sedemikian 

agar memungkinkan responden menjawab dengan berbagai tingkatan 
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pertanyaan yang lebih leluasa. Dengan demikian jawaban dari item instrumen 

berupa pertanyaan diberi skor 1 – 5. Dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Sangat Setuju/sangat baik diberi nilai 5 

2. Setuju/baik diberi nilai 4 

3. Netral/cukup baik diberi nilai 3 

4. Tidak Setuju/tidak baik diberi nilai 2 

5. Sangat Tidak Setuju/sangat tidak baik diberi nilai 1 

Dimana untuk jawaban responden dikatikan dengan kriteria-kriteria 

sebagai berikut :  

Tabel 3.1 

Pengukuran Data Penelitian 

Pilihan 

jawaban 
Skor 

Variabel 

Motivasi 

Kerja 
Pengawasan  

Disiplin 

Kerja 

Kinerja 

Karyawan 

Sangat Setuju 5 
Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Sangat 

tinggi 
Sangat tinggi 

Setuju 4 Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi 

Cukup Setuju 3 
Cukup 

Tinggi 

Cukup 

Tinggi 

Cukup 

Tinggi 
Cukup Tinggi 

 Tidak Setuju 2 Rendah Rendah Rendah  Rendah 

Sangat Tidak 

Setuju  
1 

Sangat 

Rendah 

Sangat 

Rendah 

Sangat 

Rendah 

Sangat 

Rendah 

 

1. Jawaban SS (Sangat Setuju) diberi skor 5, sebagai jawaban dari kinerja 

karyawan mempunyai indikasi sangat tinggi. Motivasi kerja mempunyai 

indikasi sangat Tinggi, pengawasan mempunyai indikasi sangat Tinggi dan 

disiplin kerja mempunyai indikasi sangat Tinggi dalam pengukurannya. 

2. Jawaban S (Setuju) diberi skor 4, sebagai jawaban dari kinerja karyawan 

mempunyai indikasi tinggi. Motivasi kerja mempunyai indikasi tinggi, 
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pengawasan mempunyai indikasi tinggi dan disiplin kerja mempunyai 

indikasi tinggi dalam pengukurannya. 

3. Jawaban N (Netral/cukup) diberi skor 3, sebagai jawaban dari kinerja 

karyawan mempunyai indikasi cukup tinggi. Motivasi kerja mempunyai 

indikasi cukup tinggi, pengawasan mempunyai indikasi cukup tinggi dan 

disiplin kerja mempunyai indikasi cukup tinggi dalam pengukurannya. 

4. Jawaban TS (Tidak Setuju) diberi skor 2, sebagai jawaban dari kinerja 

karyawan mempunyai indikasi rendah. Motivasi kerja mempunyai indikasi 

rendah, pengawasan mempunyai indikasi rendah dan disiplin kerja 

mempunyai indikasi rendah dalam pengukurannya. 

5. Jawaban STS (Sangat Tidak Setuju) diberi skor 1, sebagai jawaban dari kinerja 

karyawan mempunyai indikasi sangat rendah. Motivasi kerja mempunyai 

indikasi sangat rendah, pengawasan mempunyai indikasi sangat rendah dan 

disiplin kerja mempunyai indikasi sangat rendah dalam pengukurannya. 

 

F. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitianiniada dua macam yaitu data 

primer dan data sekunder. 

1. Data primer 

Data primer adalah data yang didapat langsung dari responden, dalam 

bentuk wawancara kepada karyawan, maupun melalui pemberian kuesioner 

kepada karyawan. Di dalam penelitian ini data diperoleh melalui hasil dari 

pengisian kuesioner mengenai motivasi, pengawasan kerja, disiplin kerja 

dan kinerja karyawan. 
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2. Data sekunder. 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak-pihak yang mendukung 

dalam memperoleh data. Dalam penelitian ini data sekundernya adalah data yang 

diperoleh dari dokumen yang berkaitan dengan perusahaan seperti gambaran 

umum perusahaan, dan data target dan realisasi produksi perusahaan. 

 

G. Tehnik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Kuesioner 

Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawab.  

2. Wawancara 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara bertanya langsung (secara lisan) kepada responden. Sebelum 

menyebarkan kuesioner setidaknya peneliti melakukan wawancara dengan 

responden. Di samping itu wawancara dilakukan untuk melengkapi atau 

mendukung data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner.  

 

H. Pengujian Instrumen 

1. Uji Validitas 

Sebuah instrumen dikatakan valid bila mampu mengukur apa yang 

ingin diukur secara tepat. Menurut Widayat (2004: 22) validitas atau 
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kesahihan suatu pengukuran mengacu pada proses dimana pengukuran 

benar-benar besa dari kesalahan sistematis dan kesalahan random, berarti 

X0=XT. pengukuran yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk 

mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrument tersebut 

dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Pengujian 

validitas atas instrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini akan 

dilakukan dengan bantuan program komputer SPSS for Windows yakni 

menggunakan Analisis Product Moment yang menghitung Koefesien 

Korelasi antara skor item dengan skor totalnya sebagai berikut: 

 

    2222 . yynxxn

yxyn
r






 (Sudjana, 2010:123)

 

Keterangan: 

r = koefesien korelasi antara item dengan skor total 

x = skor jawaban setiap item 

y = skor total 

n = jumlah sampel 

Teknik yang digunakan untuk mengukur validitas adalah dengan 

cara mengkorelasikan setiap skor item dengan total skor item dari setiap 

peubah yang diuji validitasnya. Kemudian dilihat besar nilai hasil korelasi 

(corrected item total correlation) jika lebih besar dari nilai r table maka 

item-item dalam setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat 

dinyatakan valid. Begitu juga sebaliknya. 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana alat 

ukur dapat dipercaya atau diandalkan. Suatu alat ukur dikatakan reliabel bila 
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ia memberikan hasil yang konsisten apabila digunakan berkali-kali pada 

waktu yang berbeda. Pengujian reliabilitas instrumen dalam penelitian ini 

dilakukan dengan membandingkan koefesien Alpha Cronbach yang akan 

dihitung dengan menggunakan bantuan program komputer SPSS for 

Windows.Rumus alpha untuk menentukan reliabilitas instrumen adalah: 








 





2

1

2

11 1
1 

b

k

k
r

 (Sudjana, 2010:125)

 

Dimana  r11 =  Reliabilitas instrumen 

 k = Banyaknya butir pertanyaan 

 b
2
 = Jumlah varians butir 

 1
2
 = Varians total 

Sehubungan dengan reliabilitas maka Widayat (2004:87) 

mengemukakan bahwa: “Suatu pendekatan yang cukup popular untuk 

mengatasai persoalan ini adalah dengan menggunakan koefisien alpha. Nilai 

alpha akan berkisar antara 0 sampai dengan satu. Suatu pengukuran 

dikatakan reliable bilamana paling tidak alphanya 0,6.” 

 

I. Teknik Analisis Data 

1. Rentang Skala 

Analisis rentang skala digunakan untuk menjawab persoalan rumusan 

masalah. Pada penelitian ini rentang skala digunakan untuk mengetahui  

bagaimana motivasi kerja, pengawasan, disiplin kerja dan kinerja karyawan. 

Maka digunakan rumus sebagai berikut ini : 

RS= 
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Keterangan : 

RS = Rentang Skala 

n = Jumlah sampel 

m = Jumlah alternatif jawaban 

Dengan jumlah sampel (n) sebesar 56 responden dan jumlah alternayif 

jawaban (m) sebanyak 5 alternatif jawaban  maka diperoleh perhitungan 

rentang skala sebagai berikut : 

Rs= 
       

 
 

   

 
= 44.8 = 45 

Berdasarkan perhitungan rentang skala yang ada maka diperoleh nilai, 

dengan demikian rentang skala pada penelitian memiliki kriteria sebagai 

berikut : 

Tabel 3.2 

Rentang Skala Variabel Penelitian 

Skor 
Motivasi 

Kerja 
Pengawasan  

Disiplin 

Kerja 

Kinerja 

Karyawan 

56 – 100 Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah 

101 –145 Rendah Rendah Rendah Rendah 

146 – 190 Cukup  Cukup Cukup Cukup 

191 – 235 Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi 

236 – 280 Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi 

Berdasarkan data yang telah dihitung diatas maka dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

a. Untuk skor 56 – 100 menunjukkan nilai variabel motivasi kerja sangat 

rendah, pengawasan sangat rendah, disiplin kerja sangat rendah, dan 

kinerja karyawan sangat rendah. 

b. Untuk skor 101 – 145 menunjukkan nilai variabel motivasi kerja rendah, 

pengawasan kerja rendah, disiplin kerja rendah, dan kinerja karyawan 

rendah. 
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c. Untuk skor 146 – 190 menunjukkan nilai variabel motivasi kerja cukup, 

pengawasan cukup, disiplin kerja cukup, dan kinerja karyawan cukup. 

d. Untuk skor 191 – 235 menunjukkan nilai variabel motivasi kerja tinggi, 

pengawasan tinggi, disiplin kerja tinggi, dan kinerja karyawan tinggi. 

e. Untuk skor 236 – 280 menunjukkan nilai variabel motivasi kerja sangat 

tinggi, pengawasan sangat tinggi, disiplin kerja sangat tinggi, dan kinerja 

karyawan sangat tinggi. 

2. Regresi Linier Berganda 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 

linier berganda. Analisis regresi linier berganda adalah alat untuk 

meramalkan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap satu 

variabel terikat. Regresi linier berganda dapat dinyatakan dengan persamaan 

sebagai berikut: 

nn XbXbXbXbaY  ......332211
 

Dimana : 

  = Konstanta 

......1b nb
 

= Koefisien regresi  

X1  = Variabel Motivasi kerja 

X2  = Variabel pengawasan 

X3  = Variabel disiplin kejra 

Y  = Variabel kinerja karyawan 

3. Pengujian Hipotesis 

Guna menguji hipotesis yang telah dirumuskan digunakan uji F dan uji t, 

sebagai berikut:  
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a. Uji F 

Uji F dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah 

variabel bebas yaitu motivasi kerja, pengawasan kerja dan disiplin kerja 

secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Rumus untuk uji F sebagaimana dikemukakan Sugiyono 

(2014) adalah sebagai berikut: 

hF
)1/()1(

/
2

2

 knR

kR
 

Dimana: 

R =  koefisien korelasi ganda 

k =  jumlah variabel independen 

n =  jumlah anggota sampel 

Kriteria: 

 Hipotesis diterima (Ha diterima dan Ho ditolak) jika F hitung ( hF ) > F 

tabel ( tF ) yang berarti motivasi kerja, pengawasan dan disiplin kerja 

secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 

karyawan 

 Hipotesis ditolak (Ha ditolak dan Ho diterima) jika F hitung ( hF ) < F 

tabel ( tF ) yang berarti motivasi kerja, pengawasan dan disiplin kerja 

secara simultan yidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

Nilai F tabel dapat dilihat pada derajat kebebasan (dk) pembilang = k dan 

dk penyebut = (n-k-1), dengan  = 5%. 
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b. Uji t

Uji t dalam penelitian ini digunakan untuk menentukan kontribusi 

masing-masing variabel motivasi kerja,pengawasan dan disiplin kerja 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan (secara 

parsial). Rumus untuk uji t menurut Malhotra (2006: 25) adalah sebagai 

berikut: 

b

hitung
SE

b
t 

Dimana : 

b  = koefisien regresi yang ditemukan 

bSE = standar error koefisien regresi

Kriteria dari pengujian uji t adalah sebagai berikut: 

 Hipotesis diterima (Ha diterima dan Ho ditolak) jika t hitung  > t tabel

yang berarti motivasi kerja, pengawasan dan disiplin kerja secara

parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja

karyawan.

 Hipotesis ditolak (Ha ditolak dan Ho diterima) jika t hitung  < t tabel

yang berarti motivasi kerja, pengawasan dan disiplin kerja secara

parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja

karyawan.

Nilai t tabel dapat dilihat pada derajat kebebasan (dk) = n-k-1, dengan 

= 5%. 


