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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian ini adalah pada PT. Inti Dufree Promosindo yang 

terletak di jalan ByPass Ngurah Rai, Kuta, Simpang Dewa Ruci, Denpasar 

Selatan, Kota Denpasar, Bali 80361. 

B. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitain kuantitatif dengan 

metode survey. Penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada 

populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel 

yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian 

relative, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun 

psikologis (Sugiyono, 2011). 

C. Populasi dan 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, 

2011).Populasi dalam penelitian ini adalah pada karyawan Departemen 

General Affair PT. Inti Dufree Promosindo dengan jumlah karyawan 36 

orang.  
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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). Sampel 

yang diambil dalam penelitian ini adalah pada semua karyawan 

departemen General Affair sebanyak 36 orang. Teknik pengambilan 

sampel dalam penelitian ini adalah total sampling. Total sampling adalah 

teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi 

yang ada (Sugiyono, 2011).  

D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel  

1. Variabel Penelitian  

a. Variabel Independen 

Menurut Sugiyono (2011), variabel independen (X) merupakan 

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya 

atau timbulnya variabel dependen (Y). Variabel independen dalam 

penelitian ini adalah Disiplin kerja (X1) dan Motivasi kerja (X2).  

b. Variabel Dependen  

Menurut Sugiyono (2011), variabel dependen (Y) merupakan 

variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya 

variabel independen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel 

dependen adalah Kinerja Karyawan (Y).  
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2. Definisi Operasional Variabel dan Indikator  

a. Variabel Dependen (Y) 

 Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja. Kinerja 

adalah hasil kerja karyawan yang ditunjukkan dari segi kuantitas, 

kualitas, ketepatan waktu, kehadiran, dan kemampuan bekerjasama 

yang dicapai dalam melaksanakan tugasnya. Adapun indicator dalam 

variabel kinerja yaitu: 

1) Kuantitas (Y1.1) 

Kuantitas adalah hasil kerja karyawan yang dicapai melalui 

pemenuhan jam kerja yang telah ditentukan oleh departemen 

General Affair PT. Inti Dufree Promosindo yaitu 9 jam dalam 

sehari.  

2) Kualitas (Y1.2) 

Kualitas adalh hasil kerja karyawan departemen General Affair PT. 

Inti Dufree Promosindo yang diukur melalui segi pelayanan yang 

diberikan terhadap departemen atau unit lain. 

3) Ketepatan Waktu (Y1.3) 

Hasil kerja karyawan yang ditunjukkan dari tugas diselesaikan 

sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.  

4) Kehadiran (Y1.4) 

Karyawan hadir setiap hari dan sesuai dengan jam kerja yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan yaitu pada pukul 08.00 – 17.00.  
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5) Kemampuan Bekerjasama (Y1.5) 

Kemampuan karyawan untuk mengutamakan kerja sama dengan 

rekan kerja dalam menyelesaikan tugas bersama.  

b. Variabel Independen (X) 

Variabel independen (X) dari penelitian ini adalah disiplin kerja (X1) 

dan motivasi kerja (X2).  

1) Disiplin Kerja (X1) 

Disiplin kerja adalah kesadaran dan kesediaan karyawan dalam 

mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial 

yang berlaku yang ditunjukkan dengan mematuhi semua peraturan 

perusahaan, penggunaan waktu secara efektif, tanggung jawab 

dalam pekerjaan dan tugas, serta tingkat absensi. 

a) Mematuhi Semua Peraturan Perusahaan (X1.1) 

Kepatuhan karyawan untuk mentaati peraturan yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan, yaitu dengan cara berpakaian 

sesuai aturan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan 

waktu yang telah ditentukan.  

b) Penggunaan Waktu Secara Efektif (X1.2) 

Karyawan dalam mengerjakan tugas yang diberikan penuh 

tanggungjawab dan berada di kantor saat jam kerja.  
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c) Tanggung Jawab dalam Pekerjaan dan Tugas (X1.3) 

Karyawan selalu mematuhi jam kerja yang telah ditetapkan 

oleh perusahaan dan memberikan sanksi yang tegas kepada 

karyawan yang melanggar peraturan.  

d) Tingkat Absensi (X1.4) 

Keteladanan pimpinan dan keharmonisan hubungan antara 

rekan kerja dapat menciptakan disiplin yang baik di tempat 

kerja.  

2) Motivasi Kerja (X2) 

Motivasi kerja merupakan kekuatan yang mendorong seorang 

karyawan yang menimbulkan dan mengarahkan pada perilaku 

dengan pemenuhan kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan untuk 

afiliasi, dan kebutuhan untuk berkuasa. 

a) Kebutuhan berprestasi (X2.1) 

Kebutuhan untuk mencapai sukses yang dapat dilihat dari 

tingkah laku karyawan, yaitu karyawan bersungguh-sungguh, 

menyukai akan pekerjaannya serta bertanggungjawab dalam 

menyelesaikan tugasnya. 

b) Kebutuhan afiliasi (X2.2) 

Kebutuhan untuk bersahabat atau berhubungan baik dengan 

rekan kerja yang dilihat berdasarkan tingkah laku, yaitu 

menjalin keakraban dengan rekan kerja, dan mampu 
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melakukan pekerjaan lebih efektif apabila bekerja sama 

dengan orang lain. 

c) Kebutuhan kekuasaan (X2.3) 

Kebutuhan untuk menguasai dan mempengaruhi terhadap 

orang lain akan tampak dari adanya persaingan untuk 

memperoleh kedudukan yang diinginkan.  

E. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data pada penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif 

merupakan jenis penelitian yang data penelitiannya berupa angka dan alat 

analisis yang digunakan adalah menggunakan statistik (Sugiyono, 2014). 

2. Sumber Data 

Sumber data pada penelitian ini adalah sumber data primer. Menurut 

Sugiyono (2014) sumber data primer merupakan sumber data yang 

diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer dikumpulkan 

secara khusus oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian yang 

dikumpulkan melalui kuesioner. Penyebaran kuesioner bertujuan untuk 

mengetahui tanggapan responden mengenai variabel disiplin kerja, 

motivasi, dan kinerja pada departemen General Affair PT. Inti Dufree 

Promosindo.  

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 

1. Wawancara  
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Wawancara yaitu cara pengumpulan data dengan jalan melakukan 

komunikasi dan tatap muka langsung melalui proses tanya jawab secara 

lisan kepada responden yang terpilih sebagai sampel (Mas’ud, 2004). 

Peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang 

berkepentingan dengan permasalahan yang diteliti pada departemen 

General Affair PT. Inti Dufree Promosindo. 

2. Kuesioner 

  Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data primer yang 

dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2014). 

Dalam penelitian ini, peneliti membagikan kuesioner langsung kepada 

karyawan Departemen General Affair PT. Inti Dufree Promosindo. 

Pembagian kuesioner bertujuan untuk mengetahui pendapat responden 

mengenai disiplin kerja, motivasi, dan kinerja karyawan. 

G. Teknik Pengukuran Variabel 

Variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel 

kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun 

item-item instrument yang dapat berupa pertanyaan dan pernyataan. 

Menurut Sugiyono (2014) skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan presepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena 

sosial. Jawaban yang diberikan responden yaitu dengan merefleksikan 

secara konsisten dari sikap responden yaitu dengan pemberian skor pada 



35 
 

 
 

setiap jawaban dari kuesioner yang diajukan pada responden. Jawaban 

responden dibagi 5 tingkatan: 

Tabel 3.2 

Bobot Penilaian Skala Likert 

 

 

 

Berdasarkan tabel 3.2 menunjukkan bahwa skor 5 memiliki jawaban 

sangat setuju (SS) artinya disiplin kerja, motivasi kerja dan kinerja 

karyawan mempunyai indikasi sangat tinggi dalam pengukurannya. Skor 4 

dengan jawaban setuju (S) artinya disiplin kerja, motivasi kerja dan kinerja 

karyawan mempunyai indikasi tinggi dalam pengukurannya. Skor 3 

memiliki jawaban cukup setuju (CS) artinya disiplin kerja, motivasi kerja, 

dan kinerja mempunyai indikasi cukup dalam pengukurannya. Skor 2 

dengan jawaban tidak setuju (TS) memiliki arti bahwa disiplin kerja, 

motivasi kerja dan kinerja karyawan memiliki indikasi rendah dalam 

pengukurannya. Skor 1 dengan jawaban sangat tidak setuju (STS) memiliki 

arti bahwa disiplin kerja, motivasi kerja dan kinerja karyawan mempunyai 

indikasi sangat rendah.  

H. Uji Intrumen  

Data dalam penelitian ini merupakan penggambaran variabel yang diteliti 

danberfungsi sebagai alat pembuktian hipotesis. Oleh Karena itu, benar atau 

tidaknyadata sangat tergantung oleh baik tidaknya instrument sebagai alat 

Jawaban Penilaian (Skor) 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Cukup Setuju (CS) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 
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pengumpul data. Instrument yang baik harus memenuhi dua persyaratan 

penting yaitu valid dan reliabel. 

1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui tingkat kevalidan dari 

instrument (kuesioner) yang digunakan dalam pengumpulan data. Suatu 

kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut(Ghozali, 2011). Teknik untuk menguji validitas empirik 

menggunakan rumus Product Moment, yaitu: 

𝑟𝑋𝑌 =
𝑛 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√[𝑛 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2][𝑛 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2]
 

Keterangan : 

𝑟𝑥𝑦 = korelasi antara variabel x dan y 

𝑛 = Jumlah Responden 

𝑥  = Skor butir instrumen 

𝑦 = Skor total item instrumen 

∑ 𝑦 = Jumlah Skor x 

∑ 𝑦 = Jumlah skor y  

Uji validitas dapat dilakukan dengan program komputer SPSS. 

Kreteria pengujiannya adalah jika r hitung lebih besar dari r tabel dan 

alpha 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa data tersebut valid.  
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2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel (Ghozali, 2011). Suatu kuesioner 

dikatakan reliabel jika jawaban responden terhadap pernyataan adalah 

konsisten. Uji reliabilitas dapat dilakukan dengan program komputer 

SPSS. Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan 

koefisienCronbach’s Alpha dengan rumus: 

𝑟 =  (
𝐾

𝐾 − 1
) (1 −

∑ 𝜎𝑏2

𝜎𝜏2
) 

Keterangan : 

r  : Reabilitas instrument 

k  : Banyaknya butir pertanyaan 

∑ 𝜎𝑏2 : Jumlah varian butir dikuadratkan 

𝜎𝜏2  : Jumlah varian total dikuadratkan 

Kriteria pengujiannya adalah apabila nilai reliabilitas instrumen 

diatas 0,6 maka terdapat data yang reliabel. 

I. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan bagian penting 

setelah mengumpulkan data dari responden. Untuk menjawab perumusan 

masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data 

sebagai berikut: 

1. Rentang skala  

Rentang skala merupakan alat yang digunakan untuk mengukur dan 

menilai variabel yang diteliti. Analisis rentang skala ini digunakan untuk 
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mengetahui disiplin kerja, motivasi dan kinerja karyawan di departemen 

General Affair PT.Inti Dufree Promosindo Bali dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

𝑅𝑆 =
𝑛(𝑚 − 1)

𝑚
 

Sumber: (Ghozali, 2011) 

keterangan : 

𝑅𝑆 = Rentang Skala 

𝑛 = Jumlah Sampel 

𝑚 = Jumlah alternatif jawaban 

Berdasarkan rumus di atas, maka dapat diperoleh rentang skala 

dengan perhitungan sebagai berikut : 

𝑅𝑆 =
36(5 − 1)

5
= 29 

Maka tinggi rendahnya hasil pengukuran dari tiap variabel yang 

diteliti adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Rentang Skala Variabel Disiplin kerja, Motivasi, dan Kinerja 

 

 

 

1) Rentang skala 36 – 64 dinyatakan bahwa disiplin kerja, motivasi kerja 

dan kinerja masuk kategori sangat rendah.  

No  Skor  Disiplin Kerja Motivasi kerja Kinerja  

1 36-64 Sangat rendah  Sangat rendah  Sangat rendah  

2 65-93 Rendah  Rendah  Rendah  

3 94-122 Cukup Cukup Cukup 

4 123-151 Tinggi Tinggi Tinggi  

5 152-180 Sangat tinggi Sangat tinggi Sangat Tinggi  
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2) Rentang skala 65 – 93 dinyatakan bahwa disiplin kerja, motivasi kerja 

dan kinerja masuk kategori rendah. 

3) Rentang skala 94 – 122 dinyatakan bahwa disiplin kerja, motivasi 

kerja dan kinerja masuk kategori cukup.  

4) Rentang skala 123 – 151 dinyatakan bahwa disiplin kerja, motivasi 

kerja dan kinerja masuk kategori tinggi. 

5) Rentang skala 152 – 180 dinyatakan bahwa disiplin kerja, motivasi 

kerja dan kinerja masuk kategori sangat tinggi. 

2. Uji Asumsi Klasik 

Untuk memperoleh hasil analisis data yang sesuai dengan syarat 

pengujian maka penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik. Uji asumsi 

klasik terdiri dari: 

1. Uji Normalitas, merupakan pengujian yang bertujuan untuk menguji 

pada model regresi yang dihasilkan apakah berdistribusi normal atau 

berdistribusi tidak normal (Ghozali, 2011). Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan uji One Sample Kolmogorov-Smirnov 

dengan menggunakan taraf signifikan 0,05 dengan dasar 

pengambilan keputusan: 

1) Angka signifikasi Uji Kolmogorov-Smirnov Sig > 0,05 maka 

databerdistribusi normal. 

2) Angka signifikasi Uji Kolmogorov-Smirnov Sig < 0,05 maka 

datatidak berdistribusi normal. 
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2. Uji Heterokedastistas, merupakan pengujian yang bertujuan untuk 

mengetahui apakah model regresi layak dipakai dalam memprediksi 

variabel dependen dipengaruhi dengan variabel independen 

(Ghozali, 2011). Gejala heterokedastistas terjadi apabila nilai 

signifikannya > 0,05. 

3. Uji Multikolinieritas, merupakan pengujian yang bertujuan untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar 

variabel independen (Ghozali, 2011). Metode untuk menguji 

multikolinearitas yaitu dengan melihat besaran dari nilai tolerance 

dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) dengan dasar pengambilan 

keputusan, jika nilai Variance Inflation Factor (VIF) tidak lebih dari 

10 dan nilai tolerance tidak kurang dari 0,1, maka model dapat 

dikatakan bebas dari multikolinearitas.  

4. Uji Autokorelasi, bertujuan untuk melihat apakah ada hubungan 

linier antara error serangkaian observasi yang diurutkn menurut 

waktu. untuk melihat ada tidaknya gejala autokolerasi digunakan Uji 

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

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

3. Regresi Linier Berganda 

Model analisis yang digunakan adalah model analisis regresi linier 

berganda. Model ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini terdapat 

satu variabel dependen (Y) yaitu kinerja karyawan, dua variabel 
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independen yaitu disiplin kerja (X1) dan motivasi kerja (X2). Adapun 

rumus regresi linier berganda adalah sebagai berikut (Sugiyono,2014): 

Y=a+b1X1+b2X2+e 

Keterangan : 

Y  : Variabel dependen (Kinerja Karyawan) 

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

b : Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan) 

X1 : Variabel independen (disiplin kerja) 

X2 : Variabel independen (motivasi) 

e : Variabel penggangu(error) 

J. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang 

jelas dan dapat dipercaya antara variabel independen (disiplin kerja dan 

motivasi kerja) terhadap variabel dependen (kinerja karyawan). Melalui 

langkah ini akan diambil suatu kesimpulan untuk menerima atau menolak 

hipotesis yang diajukan. 

1. Uji t  

Uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi varibel. 

Ini berarti uji t digunakan untuk menguji signifikan hubungan antar 

variabel independen (Ghozali, 2011). Uji t digunakan untuk menguji 

secara parsial masing-masing variabel. 

Dasar pengambilan keputusan : 
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a. Jika probabilitas (signifikansi) > 0,05 (α) atau t hitung < t tabel berarti 

hipotesa tidak terbukti maka H0 diterima Ha ditolak, bila dilakukan 

uji secara parsial. 

b. Jika probabilitas (signifikansi) < 0,05 (α) atau t hitung > t tabel berarti 

hipotesa terbukti maka H0 ditolak Ha diterima, bila dilakukan uji 

secara parsial. 

2. Uji F  

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh secara simultan antara 

variabel independen dalam penelitian ini yaitu variabel disiplin kerja dan 

motivasi kerja terhadap variabel dependen yaitu kinerja karyawan.  

Dasar pengambilan keputusan : 

a. Jika probabilitas (signifikansi) > 0,05 (α) atau F hitung < F tabel 

berarti hipotesis tidak terbukti maka H0 diterima Ha ditolak, bila 

dilakukan uji secara simultan. 

b. Jika probabilitas (signifikansi) < 0,05 (α) atau F hitung > F tabel 

berarti hipotesa terbukti maka H0 ditolak Ha diterima, bila dilakukan 

uji secara simultan. 

 

 

 

 

 


