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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian tersebut 

dilakukan. Penelitian ini dilakukan di CV.Yupi Fiberglass yang berlokasi di 

Jl. Raya Taman Timur gang 3 no.56,Taman Sidoarjo 61257. 

 

B. Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang digunakan adalah 

metode survey. Metode survey adalah dengan melakukan penyebaran 

kuisioner pada responden yang kemudian dilakukan pengolahan data.  

Metode kuantitatif Menurut Sugiyono (2011:8) dapat diartikan 

sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

positivismen, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel 

tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, 

analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan.  

 

C. Populasi dan Sampel  

1. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan subyek dari penelitian, Arikunto 

(2006:102). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah 

karyawan CV. Yupi Fiberglass pada bagian produksi yang berjumlah 
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35 orang. Untuk masing-masing karyawan terdiri dari beberapa bagian.  

8 orang dibagian pencampuran bahan mentah, 10 orang dibagian 

polyester film, 8 orang dibagian pencetakan (molding), 9 orang 

dibagian pemotongan dan finishing. 

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Jumlah populasi yang kurang dari 100, seluruh 

populasi dijadikan sampel penelitian semuanya (Sugiyono,2011:81). 

Sampel dalam penelitian ini adalah total sampling karena jumlah 

karyawan kurang dari 100 sehingga peneliti mengambil keseluruhan 

populasi yang ada. Pengambilan sampel pada penelitian ini adalah 

pada semua bagian produksi sebesar 35 karyawan tetap sehingga 

teknik sampling pada penelitian ini menggunakan total sampling.  

 

D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel Penelitian 

a. Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang berdiri sendiri 

atau tidak terpengaruh oleh variabel lainnya. Variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Motivasi kerja (X1), Disiplin Kerja (X2). 
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b. Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang tidak bisa berdiri 

sendiri atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya. 

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Kinerja (Y). 

 

E. Definisi Operasional Variabel dan Indikator  

Definisi operasional variabel adalah aspek penelitian yang 

memberikan informasi kepada kita tentang cara mengukur variabel. 

Variabel yang digunakan adalah variabel dependen yaitu kinerja 

karyawan (Y) dan variabel independen yaitu Motivasi kerja (X1) 

dan Dsiplin Kerja (X2).  

1. Motivasi Kerja  

Motivasi adalah sesuatu yang menimbulkan dorongan atau 

semangat kerja untuk meuwjudkan suatu tujuan perusahaan.  

a. Dorongan kebutuhan eksistensi (X1.1) 

      Kebutuhan dalam bertahan hidup, kebutuhan fisik, kebutuhan 

rasa aman.  

b. Dorongan kebutuhan Kekerabatan atau sosial (X1.2) 

Kebutuhan berhubungan dengan orang lain, seperti rekan   kerja.  

c. Dorongan kebutuhan pertumbuhan (X1.3) 

Berhubungan dengan pengembangan diri untuk menjadi 

produktif dan kreatif dalam mengerjakan suatu pekerjaan. 
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2. Disiplin Kerja  

Disiplin kerja adalah kesadaran dan kesediaan para karyawan 

dalam mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di 

perusahaan. 

a. Taat terhadap aturan waktu (X2.1) 

1) Taat terhadap waktu yang ditetapkan oleh perusahaan.   

b. Taat terhadap peraturan perusahaan (X2.2) 

1) Taat terhadap tata tertib.  

2) Taat terhadap peraturan perusahaan.  

c. Taat terhadap perilaku dalam bekerja (X2.3) 

1) Melakukan pekerjaan sesuai dengan jabatan/bagian 

masing-masing.  

2) Melakukan pekerjaan sesuai tugas dan tanggung jawab. 

3. Kinerja karyawan  

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas, kuantitas dan 

ketepatan waktu yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepada karyawan. Kinerja karyawan dapat diukur 

dengan indicator sebagai berikut :  

a. Kuantitas (Y1.1) 

Merupakan jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan atau 

dicapai. Seperti unit, jumlah siklus aktivitas yang 

diselesaikan.  
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b. Kualitas (Y1.2) 

Merupakan hasil kerja atau mutu suatu produk yang dicapai 

karyawan dengan hasil serta kesempurnaan yang sesuai 

dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan.  

c. Ketepatan waktu (Y1.3) 

Merupakan ketepatan waktu pegawai dalam menyelesaikan 

tugas yang diberikan dengan waktu yang direncanakan oleh 

perusahaan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh 

karyawan dalam menyelesaikan tugasnya.  

 

F. Jenis dan Sumber Data  

1. Jenis Data  

a. Kuantitatif  

Data kuantitatif adalah data yang diperoleh dari objek penelitian 

yang berupa angka. data tersebut diperoleh dari hasil jawaban 

responden (karyawan) dari kuisioner yang telah disebarkan oleh 

peneliti dan dari penyebaran kuisioner dihitung menggunakan SPSS.  

b. Kualitatif  

Data kualitatif adalah berupa data yang lebih menekankan pada ciri, 

sifat atau mutu dari obyek yang diteliti. Data yang berbentuk kata – 

kata (kalimat) bukan dalam bentuk angka. 
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2. Sumber Data  

a. Data primer  

Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data. Menurut Sugiyono (2011:225). Data primer dalam 

penelitian  ini adalah data tentang indentifikasi responden, berisi data 

yang berhubungan dengan identitas  responden seperti: usia, pendidikan 

terakhir, dan masa kerja, selanjutnya berkaitan  dengan variabel 

Motivasi, Disiplin kerja dan Kinerja. 

b. Data Sekunder  

Data skunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpulan data, lewat orang lain atau dokumentasi. Menurut 

Sugiyono (2011:225). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan 

atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data 

dokumenter yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.  

 

G. Teknik Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Angket (Kuesioner) 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data primer yang 

dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. 
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Kuisioner dibagikan kepada karyawan pada CV. Yupi Fiberglass 

guna untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan 

pengumpulan data dengan cara memberikan daftar pertanyaan.  

2. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data sekunder berisi 

tentang data produksi, data absensi, jumlah karyawan khusus bagian 

produksi dan literature yang berhubungan dengan permasalahan 

dalam penelitian ini. 

 

H. Teknik Pengukuran Variabel  

Dalam penelitian ini tanggapan responden diukur dengan 

menggunakan skala likert. Sugiyono (2008:86) menyatakan bahwa 

skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan 

skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi 

indikator variabel kemudian indikator-indikator tersebut dijadikan 

sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang dapat 

berupa pernyataan atau pertanyaan.  

Jawaban yang diberikan responden, diberi nilai dengan 

merefleksikan secara konsisten dari sikap responden yaitu dengan 

pemberi skor pada setiap jawaban kuesioner yang diajukan pada 

responden. Untuk menganalisis secara kuantitatif pada penelitian ini, 
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alternatif jawaban ditetapkan dengan skor, dimana skor ini berkisar 1-5 

yang masing-masing memiliki kualifikasi, sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Skor kategori skala likert 

Pilihan Jawaban Skor Item 

Sangat Setutu  5 

Setuju 4 

Cukup Setuju 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

 

I. Uji Instrumen Penelitian  

1. Uji Validitas 

Menurut Arikunto (2006:137) bahwa validitas adalah suatu ukuran 

yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesalahan sesuatu 

sesuatu instrument. Nilai validiatas pada dasarnya adalah korelasi. 

Untuk menghitung item yang digunakan untuk menggunakan item 

daya pembeda. Dengan mengkorelasikan skor item dengan skor 

kesalahan adalah validitas kontrak yaitu uji validitas dengan 

menghitung korelasi. Dalam penelitian ini menggunakan uji validitas 

dengan metode product moment, dengan rumus berikut: 

  
 ∑    ∑   ∑  

√  ∑     ∑     ∑    ∑   }}
 

Keterangan: 

           : Koefisien kolerasi product moment 

           :Jumlah subjek uji coba 

∑       : Jumlah skor butir pertanyaan 

∑      : Jumlah skor butir pertanyaan kuadrat 
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∑Y      : Jumlah skor total 

∑      : Jumlah skor total kuadrat 

∑     : Jumlah perkalian skor butir dengan skor total 

Apabila r hitung < r tabel maka tidak terdapat data yang valid 

sedangkan apabila r hitung > r tabel maka terdapat data yang valid. 

Kriteria yang diterapkan adalah r hitung (koefisien korelasi) lebih 

besar dari r tabel (nilai kritis) pada taraf signifikan α = 0,05, jika 

koefisien korelasi lebih besar dari nilai kritis maka alat tersebut dapat 

dikatakan valid.  

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas diperlukan untuk mengetahui kestabilan alat ukur. 

Sebuah alat ukur dikatakan reliabel, andaikan pengulangan 

pengukuran untuk subyek penelitian yang sama menunjukkan hasil 

yang konsisten. Untuk mengukur reabilitas menggunakan rumus 

alpha, Arikunto (2006:164). sebagai berikut: 

  (
 

   
) (  

∑    

   )  

Keterangan: 

          : Reliabilitas instrument 

          : Banyaknya butir pertanyaan 

∑      : Jumlah varian butir dikuadratkan 

         : Jumlah varian total dikuadratkan 

Apabila suatu instrument penelitian dikatakan reliabel jika nilai 

alpha > atau = 0,6, demikian juga sebaliknya.  
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3. Uji Asumsi Klasik  

Menurut Lupiyoadi & Ikhsan (2015) dalam analisis regresi harus 

menggunakan uji asumsi klasik (uji persyaratan analisis). Apabila uji 

asumsi klasik valid atau terpenuhi maka dapat dilakukan analisis regresi 

berganda.  

1. Uji Normalitas  

Uji normalitas merupakan uji distribusi data yang dilakukan untuk 

mengetahui apakah penyebarannya normal atau tidak. Pengujian 

normalitas menggunakan uji Kolmogorif – Smirnof, data dikatakan 

normal apabila nilai sign > 0,05.  

2. Uji Heteroskedastisitas  

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variasi residual dari satu pengamatan 

kepengamatan lainnya. Adapun cara untuk mengetahui suatu model 

terbebas dari heteroskedastisitas atau tidak dilakukan uji Glejser. Gejala 

heteroskedastisitas terjadi apabila nilai signifikan < 0,05.  

3. Uji Multikolineritas  

Uji Multikolineritas adalah suatu kondisi dimana terjadi korelasi atau 

hubungan yang kuat diantara variabel bebas yang diikut sertakan 

dalam pembentukan model regresi linier. Suatu model harus terbebas 

dari model multikolineritas dengan cara melihat nilai VIF (Variance 

Inflation Factor) yang menghasilkan nilai < 10, maka dapat 

disimpulkan terbebas dari gejala multikolineritas.  
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4. Uji Autokorelasi  

Uji Autokorelasi bertujuan untuk melihat apakah ada hubungan linier 

antara error serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu. 

Untuk melihat ada tidaknya gejala autokorelasi digunakan Uji 

Durbin Watson yaitu melihat tabel Durbin- Watson. Jika nilai du < d 

< 4-dU maka tidak terjadi gejala autokorelasi pada model regresi.  

 

J. Teknik Analisis Data  

1.  Rentang Skala 

Rentang Skala adalah alat yang digunakan untuk mengukur dan 

menilai variabel yang diteliti. Analisis rentang skala ini digunakan 

untuk mendeskripsikan Motivasi Kerja, Disiplin Kerja dan kinerja 

karyawan di CV. Yupi Fiberglass dengan menggunakan rumus yang 

dikemukakan oleh Umar (2003:225).  

   
       

 
 

Keterangan: 

RS = Rentang Skala 

    = Jumlah Sampel 

  = Jumlah Alternatif Jawaban 

Dengan hasil perhitungan sebagai berikut: 
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Maka tinggi rendahnya hasil pengukuran dari tiap variabel yang 

diteliti adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.2 

Rentang Skala Variabel Motivasi, Disiplin kerja dan Kinerja  

Skor Motivasi Kerja Disiplin Kerja  Kinerja 

35-62 Sangat Rendah  Sangat Rendah Sangat Rendah 

63-90 Rendah  Rendah Rendah 

91-118 Cukup Cukup Cukup 

119-146 Tinggi  Tinggi Tinggi 

147-175 Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi 

 

2.  Regresi Linier Berganda  

Analisis regresi linier berganda merupakan peluasan dari regresi 

linier sederhana, yaitu menambahkan variabel bebas yang awalnya 

hanya satu atau dua atau lebih (Sanusi, 2011:135). Analisis ini di 

gunakan untuk menguji dan menganalisis pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen, regresi linier berganda 

dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:  

Y = a + b1X1 + b2X2 + e 

Keterangan: 

Y    :   Kinerja Karyawan 

X1    :   Motivasi Kerja    

X2    :   Disiplin Kerja 

a     :   Konstanta Regresi Berganda (Nilai Y apabila X1, X2.......Xn= 0) 

b     :   Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan) 

e     :   Variabel penggangu (error) 

 

 



38 
 

 
 

K. Pengujian Hipotesis  

1. Hipotesis 1 

Hipotesis yang menyatakan bahwa motivasi kerja dan disiplin kerja 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan pada 

CV. Yupi Fiberglass, diuji dengan menggunakan Uji t dan Uji F.  

a. Uji t ( Uji Parsial ) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui secara parsial 

variabel bebas berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap 

variabel terikat. Untuk menilai t hitung menurut Sugiyanto 

(2011:198) digunakan rumus:  

 thitung  
  

  
 

keterangan : 

b1 = koefisien regresi  

sb = simpangan baku regresi  

1) Merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatif 

Ho : Tidak ada pengaruh parsial antara motivasi kerja, 

dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan.  

Ha : Terdapat pengaruh parsial antara motivasi kerja, 

disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. 

2) Kriteria penerimaan dan penolakan  

a) H0 diterima dan Ha ditolak jika –t tabel < t hitung < t 

tabel. Artinya variabel bebas secara parsial tidak 

berpengatuh secara signifikan terhadap variabel terikat.  
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b) H0 ditolak Ha diterima jika t hitung < -t tabel atau t 

hitung > t tabel. Artinya variabel bebas secara parsial 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.  

b. Uji F ( Uji Simultan ) 

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

bebas mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap 

variabel terikat (Y). Di penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh secara simultan antara variabel bebas dengan variabel 

terikat dengan α = 0,05. Sugiyanto (2011:198). 

1) Merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternative.  

H0 : tidak ada pengaruh simultan motivasi kerja (X1), 

disiplin kerja (X2) secara bersama-sama terhadap 

kinerja karyawan (Y).  

Ha : ada pengaruh simultan motivasi kerja (X1), disiplin 

kerja (X2) secara bersama-sama terhadap kinerja 

karyawan (Y).  

2) Kriteria penerimaan dan penolakan  

Apabila nilai Fhitung   Ftabel maka Ho diterima dan Ha ditolak 

artinya tidak terdapat pengaruh secara simultan antara motivasi 

kerja, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan.  

Sedangkan jika Fhitung >Ftabel maka Ha diterima dan Ho ditolak, 

artinya terdapat pengaruh secara simultan antara motivasi 

kerja, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan.  
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2. Hipotesis 2

Pada hipotesis 2 untuk mengetahui variabel mana yang lebih 

berpengaruh dari motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja 

karyawan yaitu dengan melakukan perbandingan nilai thitung  mana 

yang lebih besar masing-masing variabel. Variabel yang memiliki nilai 

tertinggi maka variabel tersebut mempunyai pengaruh dominan 

terhadap kinerja karyawan. 




