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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada UKM Star My yang bergerak pada bidang 

produksi dan penjualan sandal wanita yang berlokasi dijalan Prajurit Kulon, Kota 

Mojokerto, Jawa Timur. 

B. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode survey. Sugiyono (2016:6) 

mengemukakan bahwa metode survey yang digunakan untuk mendapatkan data 

dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan 

perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan kuisioner, test, wawancara 

terstruktur dan sebagainya. Pada penelitian ini mengumpulkan data dengan cara 

membagikan kuisioner pada responden dan melakukan wawancara kemudian hasil 

data akan dikelolah untuk menguji hipotesis. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

 Sugiyono (2016:80) menyatakan populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri  atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
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kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan bagian 

produksi UKM Star My yang berjumlah 46 karyawan. 

2. Sampel 

 Sugiyono (2016:81) menyatakan sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel menurut 

Arikunto (2010:95) apabila populasi penelitian berjumlah kurang dari 100, maka 

populasi digunakan sebagai sampel. Sedangkan jika lebih dari 100 maka sampel 

dapat diambil 10%-15%. Jumlah karyawan pada UKM Star My 46 karyawan. 

Untuk pengambilan sampel yang digunakan dengan cara total sampling atau 

sampel jenuh atau juga disebut dengan sampel sensus, adalah tehnik sampling 

yang dilakukan dengan mengambil seluruh populasi. 

D. Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel Dependen (Y) 

 Sugiyono (2016:39) menyatakan variabel dependen sering disebut 

sebagai variabel output, kriteria, terikat. Variabel terikat merupakan variabel 

yang di pengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. 

Variabel dependen pada penelitian ini adalah kinerja karyawan (Y). Kinerja 

karyawan merupakan hasil usaha yang dilakukan karyawan dalam melakukan 

tugas dan tanggung jawab dengan standar-standar yang digunakan organisasi. 

Demikian variabel dalam penelitian ini adalah: 
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a. Kinerja Karyawan (Y) 

 Kinerja adalah hasil kerja yang dihasilkan individu untuk 

kepentingan organisasi atau perusahaan . Kinerja dapat diukur dengan 

indikator sebagai berikut : 

1) Kuantitas 

Kuantitas merupakan jumlah yang dihasilkan dari target yang sudah 

ditentukan organisasi. 

2) Kualitas 

Kualitas merupakan hasil dari kinerja yang dihasilkan sudah 

memenuhi standar kriteria organisasi. 

3) Tepat Waktu 

Ketepatan waktu merupakan kesesuain dengan waktu yang ditetapkan 

organisasi dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab. 

2. Variabel Independen 

 Sugiyono (2016:39) variabel independen ini sering disebut sebagai 

variabel stimulus, predictor, antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut 

sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen (terikat). Variabel independen dalam penelitian ini meliputi, Motivasi 

(X1), Komitmen organisasi (X2), Disiplin kerja (X3) dengan pertimbangan 

indikator-indikator sebagai berikut: 
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a. Motivasi 

 Merupakan dorongan kepada seseorang agar semakin bersemangat 

untuk melakukan sesuatu atau bekerja. Motivasi menggunakan teori 2 faktor 

dari Frederick Herzberg, dua faktor tersebut terdiri dari : 

1) Faktor Higiene 

 Faktor yang bersumber dari luar bukan dari dirinya sendiri biasa 

juga disebut (extrinsic motivation). Indikator-indikator dari faktor Higinie 

yaitu meliputi : 

a) Kebijakan dan administrasi perusahaan 

Merupakan suatu aturan, visi dan misi organisasi yang harus dicapai 

yang bisa diterima karyawan dengan baik. 

b) Pengawasan 

Merupakan perhatian dan pengarahan yang diberikan kepada 

karyawan dalam bekerja. 

c) Penggajian 

Merupakan perasaan dimana gaji yang diterima karyawan sesuai 

dengan pekerjaannya. 

d) Hubungan kerja 

Merupakan perasaan karyawan yang mempunyai hubungan yang baik 

dan menyenangkan terhadap pimpinan dan rekan kerja. 

e) Kondisi kerja 

Merupakan perasaan nyaman karyawan dengan suasana yang ada 

didalam organisasi. 
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f) Keamanan kerja 

Merupakan perasaan tenang dan aman karyawan saat melakukan 

pekerjaan di organisasi. 

g) Status pekerjaan  

Merupakan perasaan senang karyawan dengan pekerjaan yang sedang 

dia kerjakan sesuai dengan tanggung jawab dan tugas masing-masing.  

2) Faktor Motivasi 

 Faktor yang menyebabkan kepuasan, pendorong bagi prestasi dan 

semangat kerja yang timbul dari dalam diri sendiri juga biasa disebut 

(intrinsic motivation), antara lain : 

a) Prestasi 

Merupakan besar kecilnya kemungkinan karyawan mencapai prestasi 

kerja. 

b) Pengakuan 

Merupakan besar kecilnya pengakuan yang diberikan kepada 

karyawan atas kerjanya. 

c) Pekerjaan itu sendiri 

Merupakan besar kecilnya tantangan dan ketertarikan yang dirasakan 

karyawan dari pekerjaannya. 

d) Tanggung Jawab 

Merupakan besarnya tanggung jawab yang diberikan kepada 

karyawan.  

 



45 
 

 

e) Kemajuan 

Merupakan besar kecilnya karyawan dapat berkembang dalam 

pekerjaannya. 

b. Komitmen Organisasi 

 Komitmen organisasi merupakan sikap kesetiaan dan loyalitas 

karyawan terhadap organisasi dan perusahaan. Berikut ini indikator-

indikator yang digunakan : 

1) Komiten Afektif 

Apabila karyawan ingin menjadi bagian dari organisasi karena adanya 

ikatan emosional. 

2) Komitmen Berkelanjutan 

Apabila karyawan tetap bertahan pada suatu organisasi karena 

membutuhkan gaji dan keuntungan lain, karena tidak ada pekerjaan lain. 

3) Komitmen Normative 

Apabila karyawan bertahan menjadi anggota organisasi karena adanya 

kesadaran bahwa komitmen terhadap organisasi merupakan hal yang 

harus dilakukan. 

c. Disiplin Kerja 

Disiplin kerja merupakan sikap seseorang mematuhi dan mentaati 

peraturan yang ditetapkan di sebuah perusahaan atau organisasi. Sebagai 

berikut indikator-indikator disiplin yang digunakan :  
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1) Disiplin Waktu 

Sikap atau tingkah laku yang menunjukkan ketaatan terhadap 

kehadiran. 

2) Disiplin Peraturan 

Sikap atau tingkah laku yang menunjukkan kepatuhan dalam menaati 

peraturan. 

3) Disiplin Tanggung Jawab 

Sikap yang menunjukkan kesanggupan dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab yang diberikan. 

 

E. Jenis Data dan Sumber Data  

1. Jenis Data 

 Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang berupa jawaban 

responden dari setiap butir pernyataan. Data kuantitatif merupakan data yang 

diperoleh dalam bentuk angka yang dapat dihitung, yang berupa informasi 

atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. 

Dalam hal ini data kuantitatif yang diperlukan adalah berupa jawaban 

kuisoner dari 46 responden. 

2. Sumber Data 

 Sumber data yang digunakan pada penelitian ini terdapat dua data, yaitu 

data primer dan data sekunder sebagai berikut: 
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a) Data Primer 

Data primer data yang diperoleh langsung dari organisasi yang 

menjadi objek penelitian. Dalam data ini menggunakan penyebaran 

kuisioner terhadap karyawan UKM Star My.  

b) Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang digunakan 

sebagai pendukung informasi yang di butuhkan dalam penelitian. Data 

sekunder dalam penelitian ini menggunakan data produksi, data keluar 

masuk karyawan, dan data absensi karyawan. 

 

F. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini membutuhkan data dan informasi sebagai bukti pendukung 

penelitian. Peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Wawancara 

 Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data dari pengamatan 

langsung ke lapangan pada karyawan dengan mengajukan beberapa 

pertanyaan yang berkaitan dengan objek penelitian. 

2. Kuisioner 

 Penelitian ini memberikan serangkaian pertanyaan tertulis kepada 

karyawan terkait dengan judul penelitian yaitu motivasi, komitmen 

organisasi, dan disiplin kerja, agar bisa mendapatkan tanggapan-tanggapan 

responden. 
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G. Tehnik Pengukuran Data 

Tehnik pengukuran data pada penelitian ini menggunakan skala likert. 

Menurut Sugiyono (2017:93) 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 tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk 

menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.  

TABEL 3. 1 SKALA LIKERT 

Skala Pilihan jawaban Keterangan Skor 

1 Sangat setuju SS 5 

2 Setuju S 4 

3 Netral N 3 

4 Tidak setuju TS 2 

5 Sangat tidak setuju STS 1 

 

H. Uji Instrument 

Kuisoner penelitian harus diuji terlebih dahulu sebelum digunakan saat 

penelitian. Uji Instrumen dilakukan untuk mengetahui apakah instrument yang 

disusun benar-benar sudah sesuai atau tidak. Uji instrument dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Uji Validitas 

Uji validitas menunjukkan sejauh mana alat pengukur itu mengukur apa 

yang ingin diukur, atau sejauh mana alat ukur yang digunakan mengenai 

sasaran. Untuk tehnik perhitungan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan SPSS. Menurut Arikunto (2010:211) bahwa 
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validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

sesuatu instrument. Nilai validitas pada dasarnya adalah nilai korelasi, untuk 

menghitung item yang digunakan untuk menggunakan item daya pembela 

dengan mengkorelasikan skor item dengan skor keseluruhan adalah validitas 

kontrak yaitu uji validitas dengan menghitung korelasi.  

Penelitian menggunakan uji validitas dengan kriteria apabila r sudah 

diketahui, maka selanjutnya membandingkan hasil r perhitungan dengan r 

yang terdapat dalam tabel. Jika hasil nilai dari r hitung lebih besar dari r dalam 

tabel alpha tertentu, maka akan dikatakan signifikan sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pertnyaan adalah valid, sedangkan apabila r hitung lebih 

kecil pada r dalam tabel maka instrument tersebut dinyatakan tidak valid. 

Kriteria yang diterapkan adalah r hitung (koefisien relasi) lebih besar dari r 

tabel (nilai kritis) pada taraf signifikan ∞=0,05, jika koefisien korelasi lebih 

besar dari nilai kritis maka alat tersebut dikatakan valid.  

2. Uji Reliabilitas 

Reabilitas menurut Umar (2005:126) adalah derajat ketaatan, ketelitian, 

keakuratan, yang ditunjukkan oleh instrument pengukuran setelah dilakukan 

Uji Validitas atas pernyataan yang digunakan penelitian tersebut. Penelitian 

ini menggunakan uji reliablitas dengan kriteria, apabila r hitung lebih besar 

dari r tabel, maka data yang digunakan adalah reliabel, sebaliknya jika r 

hitung lebih kecil dari pada r tabel maka data yang digunakan tidak reliabel. 

Suatu instrument penelitian dikatakan realibel apabila nilai alpha > atau = 0,6. 
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I. Tehnik Analisis Data 

1. Rentang Skala  

Rentang skala adalah alat yang digunakan untuk mengukur dan menilai 

variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini, analisis rentang skala dilakukan 

untuk mengetahui motivasi, komitmen organisasi, dan disiplin kerja , dan 

kinerja karyawan UKM Star My dengan menggunakan rumus: 

𝑅𝑠 =  
𝑛(𝑚 − 1)

𝑚
 

Keterangan : 

Rs  : Rating scale (skala rentang) 

n  : Jumlah sampel 

m  : Jumlah alternative jawaban 

Dengan hasil perhitungan sebagai berikut : 

𝑅𝑆 =
46(5 − 1)

5
= 37 

Maka tinggi rendahnya hasil pengukuran dari tiap variabel yang diteliti 

adalah sebagai berikut : 

TABEL 3. 2 RENTANG SKALA 

Skor Motivasi 
Komitmen 

Organisasi 
Disiplin kerja Kinerja 

46-82 Sangat rendah Sangat kurang baik Sangat rendah Sangat rendah 

83-119 Rendah Kurang baik Rendah Rendah 

120-156 Cukup Cukup Cukup Cukup 

157-193 Tinggi Baik Tinggi Tinggi 

194-230 Sangat tinggi Sangat baik Sangat tinggi Sangat tinggi 

Sumber: Data yang diolah, 2018 
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Keterangan : 

Motivasi, komitmen organisasi, disiplin kerja dan kinerja  

a. Rentang skala, 46-82 dinyatakan bahwa motivasi, komitmen organisasi, 

disiplin kerja dan kinerja karyawan  masuk kategori sangat rendah 

b. Rentang skala, 83-119 dinyatakan bahwa motivasi, komitmen 

organisasi, disiplin kerja dan kinerja karyawan masuk kategori rendah 

c. Rentang skala, 120-156 dinyatakan bahwa motivasi, komitmen 

organisasi, displin kerja dan kinerja karyawan masuk kategori cukup 

d. Rentang skala, 157-193 dinyatakan bahwa motivasi, kmitmen 

organisasi, disiplin kerja dan kinerja karyawan masuk kategori tinggi 

e. Rentang skala, 193-230 dinyatakan bahwa motivasi, komitmen 

organissi, disiplin kerja dan kinerja karyawan masuk kategori sangat 

tinggi. 

2. Uji Asumsi Klasik 

 Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini ada 4 uji yakni, 

uji multikolonieritas, uji heteroskedastitas, uji autokorelasi dan normalitas 

yaitu sebagai berikut: 

a. Uji Multikolonieritas  

Ghozali (2013:107) menyatakan bahwa uji Multikonieritas 

bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi 

antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya 

tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada 
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atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi adalah sebagai 

berikut:  

1) Nilai R2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris 

sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen 

banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen. 

2) Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi 

(umumnya di atas 0.90), maka hal ini merupakan indikasi adanya 

multikolonieritas.  

3) Multikolonieritas dapat juga dilihat dari yang pertama, nilai tolerance 

dan lawannya yang kedua, variance inflation factor (VIF). Kedua 

ukuran ini menunjukkan ini menunjukkan setiap variabel independen 

manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai 

cutoff yang umum dipakai untuk menujukkan adanya 

multikolonieritas adalah nilai Tolerance ≤ 0.10 atau sama dengan nilai 

VIF ≥ 10. Setiap peneliti harus menetukan tingkat kolonieritas yang 

masih dapat ditolerir. 

b. Uji Heteroskedastitas 

  Uji Heteroskesdastitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedisitas dan 

jika berbeda disebut Heteroskedastitas. Model regresi yang baik adalah 
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yang Homoskedastitas atau tidak terjadi Heteroskedastitas (Ghozali, 

2013:137).  

c. Uji Normalitas 

  Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi  normal. 

Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengansumsikan bahwa nilai residual 

mengikuti distribusi normal dengan cara melihat analisis grafik (Ghozali, 

2013:161). Dasar pengambilan keputusan: 

1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi 

normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

2) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah 

garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi 

normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

d. Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi bertujuanuntuk menguji apakah dalam model 

regresi linier ada korelasi anatara keslahan pengganggu pada periode t-1 

(sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan problem 

autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu 

berkaitan satu sama lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang 

bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2013:111). Ada cara yang digunakan 

untuk mendeteksi ada ata tidaknya autokorelasi, yaitu sebagai berikut: 
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1) Uji Durbin- Watson (DW test) 

 Ghozali (2013:112) menyatakan uji durbin watson hanya 

digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (first order 

<autocorrelation) dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) 

dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi diantara variabel 

independen. Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah 

sebagai berikut: 

TABEL 3. 3 PENGAMBILAN KEPUTUSAN AUTOKORELASI 

Hipotesis nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokrelasi positif Tolak 0<d<dl 

Tidak ada autokorelasi positif No decision dl≤d≤dlu 

Tidak ada autokorelasi negative Tolak 4-dl<d<4 

Tidak ada autokorelasi negative No decision 4 – du ≤ d ≤ 4- dl 

Tidak ada autokorelasi positif 

atau negative 
Tidak ditolak du<d<4-du 

 

 

J. Regresi Linier Berganda 

 Tehnik analisis linier berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat dengan rumus : 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏. 𝑋1 + 𝑏. 𝑋2 + 𝑏. 𝑥3 + 𝑒 

Keterangan : 

Y : Kinerja karyawan 

a  : Konstanta 

b : Koefisien regresi 

X1  : Variabel Motivasi 
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X2 : Variabel Komitmen organisasi 

X3 : Variabel Disiplin kerja 

e : Variabel penggannggu (error) 

K. Uji Hipotesis

1. Uji Simultan (F-Test)

Analisis F test bertujuan untuk menguji pengaruh secara atau bersama-sama 

antara variabel independen dalam hal ini yaitu variabel motivasi, komitmen 

organisasi, disiplin kerja terhadap variabel dependen yaitu kinerja karyawan 

Penolakan hipotsesi atas dasar signifikasi pada taraf 5% (taraf kepercayaan 

95%) dengan kriteria : Jika 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 ,  maka Ho ditolak Ha diterima, 

yang berarti ada pengaruh secara simultan antara variabel independent terhadap 

variabel dependen.  

2. Uji Parsial (T-Test)

Analisis ini digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh variabel 

independent terhadap variabel dependent secara parsial atau per variabel, 

dengan Kriteria pengujian : 

a. Jika t hitung < t tabel, maka H0 diterima dan Ha ditolak atau H0 diterima

apabila –t tabel < t hitung, yang berarti tidak ada pengaruh signifikan

antara variabel independent terhadap veriabel dependen.

b. Jika t hitung > t tabel, maka H0 dan Ha diterima atau Ha diterima apabila

t hitung > - ttabel, yang berarti ada pengaruh antara variabel independent

terhadap variabel dependen




