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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Dalam penyusunan penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan 

mengambil objek penelitian pada UD. Sokressh Malang 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian penjelasan (explanatory 

research) dengan pendekatan kuantitatif. Explanatory research yaitu 

penelitian yang menjelaskan hubungan antara variabel – variabel dalam 

penelitian. Metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang digunakan 

untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat statistik dengan 

tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

C. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel 

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, 2015:80). Dalam penelitian ini populasinya 

adalah karyawan bagian produksi yang berstatus tetap pada UD. 

Sokressh Malang yang berjumlah 37 karyawan.  
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2. Sampel 

Sampel yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Untuk menentukan besarnya sampel menurut 

Arikunto (2010:109) apabila subjek kurang dari 100 lebih baik diambil 

semua, namun apabila subjek penelitian lebih dari 100 dapat diambil 

antara 10%-15% atau 20%-25%. Pada penelitian ini mengambil sampel 

seluruh karyawan perusahaan, sehingga sampel penelitian berjumlah 37 

orang karyawan. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah total sampling yaitu mengambil sampel dari total keseluruhan 

karyawan bagian produksi. Berikut merupakan jumlah pengambilan 

sampel dari beberapa bagian di bidang produksi : 

Tabel 3.1. Rincian Karyawan Bagian Produksi 

Bagian Jumlah karyawan 

Pemilihan Bahan Baku 7 

Pemotongan Buah 14 

Vacuum Frying 2 

Mesin pendingin 2 

Spinner 2 

Pengepakkan  10 

Total 37 

Sumber : UD. Sokressh Malang 
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D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

1. Definisi operasional variabel  

Definisi operasional variabel adalah segala sesuatu yang menjadi objek 

penelitian, dan peneltian ini dapat mengetahui dalam variabel bebas 

(independent) dan variabel terikat (dependent). Berikut definisi 

operasional variabel : 

Y. Kinerja 

Suatu hasil yang diperoleh karyawan dalam melakukan pekerjaan  yang 

dapat diukur dari kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu. Adapun 

indikator kinerja sebagai berikut : 

Y.1 Kuantitas adalah banyaknya produk yang dihasilkan oleh karyawan 

UD. Sokressh Malang. 

Y.2 Kualitas adalah realisasi output yang dihasilkan karyawan UD. 

Sokressh  Malang dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan. 

Y.3 Ketepatan Waktu adalah penyelesaian pekerjaan sesuai dengan 

waktu yang ditentukan UD. Sokressh Malang. 

X1. Kemampuan 

Pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki individu dalam melakukan 

suatu pekerjaan tertentu. Indikatornya yaitu : 

X1.1. Pengetahuan adalah pemahaman karyawan UD. Sokressh terkait 

pekerjaan yang dilakukan yang diukur dengan pengetahuan dasar 
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karyawan dalam mengolah buah-buahan menjadi keripik, pengetahuan 

terkait bahan baku dan alat yang digunakan dalam mengelola buah-

buahan menjadi keripik, serta pemahaman karyawan terkait langkah – 

langkah dalam membuat keripik buah. 

X1.2. Keterampilan adalah kapasitas yang dibutuhkan karyawan UD. 

Sokressh dalam menyelesaikan pekerjaannya yang diukur dari kecekatan 

karyawan dalam menggunakan peralatan kerja, kemahiran karyawan 

membuat keripik buah hingga pengemasan. 

X2. Motivasi  

Motivasi kerja adalah dorongan yang menggerakkan karyawan untuk 

memenuhi kebutuhan dan tujuan karyawan didalam perusahaan. Jika 

kebutuhan karyawan terpenuhi maka karyawan akan termotivasi untuk 

bekerja maksimal, sebaliknya bila kebutuhan karyawan tidak terpenuhi 

maka karyawan akan sulit termotivasi sehingga pekerjaan yang diberikan 

kepadanya tidak dikerjakan secara maksimal. Indikatornya yaitu:  

X2.1. Eksistensi adalah dorongan berupa gaji yang diberikan perusahaan 

kepada karyawan UD. Sokressh Malang. 

X2.2. Hubungan kekerabatan adalah dorongan untuk memiliki hubungan 

yang harmonis antar sesama karyawan UD. Sokressh Malang. 

X2.3. Perkembangan adalah dorongan untuk berkembang dan 

meningkatkan diri pada karyawan UD. Sokressh Malang 
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2. Pengukuran Variabel 

Penelitian ini menggunakan instrumen pengukuran pengaruh 

kemampuan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan dengan. 

Hal ini diukur melalui pertanyaan – pertanyaan yang terdapat dalam 

kuesioner dan menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 5. 

Sugiyono (2015:48) mengatakan bahwa skala likert merupakan skala 

yang dipakai untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang/sekelompok orang tentang fenomena sosial. Skala likert 

berdimensi 5 skala sebagai berikut: 

Tabel 3.2. Bobot Penilaian Skala Likert 

 

Jawaban Penilaian (Skor) 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Netral (N) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Sumber: Sugiyono (2015:48) 

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa skor 5 memiliki jawaban 

sangat setuju (SS) artinya kemampuan dan motivasi kerja sangat baik 

serta kinerja sangat tinggi. Skor 4 dengan jawaban setuju (S) artinya 

kemampuan dan motivasi kerja baik serta kinerja tinggi. Skor 3 memiliki 

jawaban netral (N) artinya kemampuan, motivasi dan kinerja cukup. Skor 

2 dengan jawaban tidak setuju (TS) memiliki arti bahwa kemampuan 

buruk serta motivasi dan kinerja rendah. Skor 1 dengan jawaban sangat 
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tidak setuju (STS) memiliki arti bahwa kemampuan sangat buruk serta 

motivasi dan kinerja sangat rendah. 

E. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif 

yaitu data berbentuk angka-angka baik secara langsung dari hasil 

penelitian maupun hasil pengolahan data kualitatif menjadi data 

kuantitatif dengan menggunakan skala likert. Dalam penelitian ini 

menggunakan data kuantitatif karena penelitian mendapatkan hasil dari 

penyebaran kuisoner dan dihitung menggunakan SPSS. 

2. Sumber Data 

a) Data primer 

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data 

pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian. Penelitian, 

penyebaran kuisioner dilakukan langsung oleh peneliti. 

b) Data sekunder 

Data tersebut diperoleh peneliti yaitu dengan mengutip data yang 

sudah tersedia dalam arsip. Data data yang dikutip dari arsip 

perusahaan tersebut misalnya jumlah karyawan dan data kinerja 

karyawan. 

  



31 
 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Metode di dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Kuesioner 

Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan dan 

memberikan daftar pertanyaan yang telah disiapkan kemudian dibagikan 

kepada setiap responden untuk diisi dan dijawab. 

G. Teknik Pengujian Instrumen 

1. Uji Validitas  

Untuk mendukung analisis regeresi dilakukan uji validitas dan uji 

reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu 

kuesioner. Suatu alat ukur dikatakan valid apabila dapat menjawab secara 

cermat tentang variabel yang diukur (Ghozali, 2011). Uji validitas akan 

dilakukan dengan bantuan program SPSS(Statistical Package for Social 

Sciences). Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung 

dengan nilai r tabel untuk degree of freedomd(f)=n –k dengan alpha 0,05. 

Jika r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai r positif, maka butir atau 

pertanyaan tersebut dikatakan valid, rumusnya yaitu: 

   
 (∑  )  (∑ ∑ )

√[ ∑   (∑ ) ][ ∑   (∑ ) ]
 

Dimana:  

r   = koefisien korelasi, 

X = skor butir  

Y = skor total butir, dan 
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N = jumlah sampel (responden). 

Kriteria penilaian uji validitas adalah : 

a) Apabila r hitung > r tabel, maka item kuesioner tersebut valid.   

b) Apabila r hitung ≤ r tabel, maka dapat dikatakan item kuesioner tidak 

valid. 

2. Uji Reliabilitas  

Dalam pengujian ini, peneliti mengukur reliabelnya suatu variabel 

dengan cara melihat Cronbach Alpha dengan signifikansi yang 

digunakan lebih besar dari 0,60. Suatu konstruk atau variabel dikatakan 

reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60 (Nunnally dalam 

Ghozali, 2005:42). Hasil pengukuran dapat dipercaya atau reliable hanya 

apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok 

subyek yang sama, selama aspek yang diukur dalam dari subjek memang 

belum berubah, untuk mengetahui kuesioner tersebut sudah reliable akan 

dilakukan pengujian reliabilitas kuesioner dengan bantuan komputer 

program SPSS. Uji reliabilitas dilakukan dengan rumus Alpha Cronbach 

sebagai berikut: 

   (
 

   
)(
∑  

 

   
) 

  = reliabilitas instrumen 

         = banyaknya butir pertanyaan 

∑  
  = jumlah varian butir 

  
     = varian total 
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Kriteria penilaian Kuesioner dikatakan reliabel apabila: 

a) Apabila hasil koefisien Alpha lebih besar dari taraf signifikansi 60% 

atau 0,6 maka kuesioner tersebut reliabel. 

b) Apabila hasil koefisien Alpha lebih kecil dari taraf signifikansi 60% 

atau 0,6 maka kuesioner tersebut tidak reliabel. 

H. Teknik Analisis Data 

1. Rentang skala 

Menurut Sugiyono (2015:45) statistik deskriptif adalah statistik 

yang digunakan untuk menganalisis suatu statistic hasil penelitian tetapi 

tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas dengan cara 

mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah  terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum. Rentang skala digunakan untuk mengetahui 

kemampuan, motivasi, dan kinerja pada UD. Sokressh Malang. Untuk 

menentukan rentang skala menggunakan rumus sebagai berikut: 

RS =
m

mn )1( 
 

Dimana: 

RS = Rentang Skala 

n   = jumlah sampel 

m  = jumlah alternatif jawaban tiap item 

Berdasarkan rumus diatas maka dapat diperoleh rentang skala dengan 

perhitungan sebagai berikut: 
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RS = 
  (   )

 
 

 = 
   

 
= 29,6 digenapkan 30 

Penilaiannya: 

Tabel 3.3. Rentang Skala 

Rentang 

Skala 

Kemampuan Motivasi Kinerja 

37-66 

67-96 

97-126 

127-156 

157-187 

Sangat Rendah 

Rendah 

Cukup 

Tinggi 

Sangat Tinggi 

Sangat Rendah 

Rendah 

Cukup 

Tinggi 

Sangat Tinggi 

Sangat Rendah 

Rendah 

Cukup 

Tinggi 

Sangat Tinggi 

Sumber: Sugiyono (2015:45) 

2. Uji Asumsi Klasik 

Uji Asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan untuk menilai 

apakah di dalam sebuah model regresi linear Ordinary Least Square (OLS) 

terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Peneliti menggunakan 4 uji 

asumsi klasik yaitu: 

a) Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah daalam model regresi, 

variabl pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 

2011). Untuk menguji normalitas residual digunakan uji statistik 
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nonparametik Kolmogorov-Smirnov. Penelitian berdistribusi normal 

apabia memiliki nilai signifikan lebih besar dari 0,05 (sig>0,05). 

b) Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Pendeteksi terhadap 

multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat nilai variance 

inflating factor (VIF) dari hasil analisis regresi, jika VIF > 10 maka 

terdapat gejala Uji Linearitas. Uji ini digunakan untuk melihat apakah 

model yang dibangun mempunyai hubunga linear atau tidak. 

c) Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidak 

penyimpangan korelasi yang terjadi antara residual periode t dan pada 

periode t-1 (sebelumnya). Metode pengujian autokorelasi 

menggunakan uji Durbin Watson. 

d) Uji Heteroskedasitisitas 

Uji heteroskedasitisitas adalah varian tidak homogen. Model regresi 

yang baik adalah yang memenuhi syarat homokesdatisitas atau tidak 

terjadi heteroskedastisitas. Model dinyatakan tidak terjadi 

heteroskedastisitas jika probabilitas lebih besar dari taraf signifikansi 

5%. 

2. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear 

antara dua atau lebih variabel independen (X1, X2,….Xn) dengan variabel 
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dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara 

variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing 

variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk 

memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel 

independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan 

biasanya berskala interval atau rasio, untuk mengetahui antara variable 

bebas terhadap variable terikat digunakan alat analisis regresi linier 

berganda sebagai berikut: 

Y = α + b1x1 + b2x2 + e 

Keterangan :   

Y = Kinerja 

   X1 = Kemampuan  

   X2 = Motivasi 

   a = konstanta 

   b1 = koefisien regresi untuk X1 

               b2 = koefisien regresi untuk X2 

               e = error  

I. Uji Hipotesis 

1. Uji F 

Uji F digunakan untuk menguji signifikan atau tidaknya pengaruh secara 

simultan variabel bebas (kemampuan kerja dan motivasi kerja) terhadap 

variabel terikat (kinerja). Pengujian dengan menggunakan uji ditribusi F, 

yang  dihitung melalui program SPSS.  

F = 
    

(    )(     )
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Keterangan: 

R
2 

= koefisien determinasi 

K = jumlah variable independent atau bebas 

n = jumlah sampel 

F = koefisien F hitung 

Formulasi hipotesis: 

a) Ho : b1 = b2 = 0, berarti secara simultan tidak ada pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat. 

b) Ha : b1 ≠ b2 ≠ 0, berarti secara simultan terdapat pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat. 

       Uji hipotesis dilakukan dengan kriteria berikut : 

1) Apabila nilai F hitung > F tabel pada taraf signifikansi 5% maka 

   ditolak dan H1 diterima. Artinya terdapat pengaruh antara 

variabel bebas terhadap variabel terikat. 

2) Apabila nilai F hitung ≤ F tabel pada taraf signifikansi 5% maka 

   diterima dan H1 ditolak. Artinya tidak terdapat pengaruh 

antara variabel bebas terhadap variabel terikat. 

2. Uji t 

Untuk menguji pengaruh antar variabel secara parsial mempunyai 

pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap variabel terikat, maka 

dilakukan uji hipotesis. Bentuk pengujiannya adalah sebagai berikut: 

t hitung = 
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keterangan: 

b = koefisien regresi 

Sb = standart deviasi dari variabel bebas 

Formulasi hipotesis: 

      ; artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat.  

      ; artinya secara parsial terdapat pengaruh variabel bebas terhadap   

variabel terikat.  

Kriteria Pengujian adalah :  

a) Apabila nilai t hitung > t tabel pada taraf signifikansi 5% maka    

ditolak dan H1 diterima. Artinya terdapat pengaruh antara variabel 

bebas terhadap variabel terikat. 

b) Apabila nilai t hitung ≤ t tabel pada taraf signifikansi 5% maka    

diterima dan H1 ditolak. Artinya tidak terdapat pengaruh antara 

variabel bebas terhadap variabel terikat. 

 


