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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang di lakukan di Perusahaan Senapan Angin 

Sanaji yang beralamat di Dusun Bedali, Desa Purwokerto, Kecamatan 

Srengat, Kabupaten Blitar. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian survey, peneliti 

datang langsung ke objek penelitian dan menyebarkan kuisioner sebagai alat 

pengumpul informasi. Berdasarkan pendapat dari Sugiyono (2015) 

penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar 

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

populasi sampai ditemukan kejadian-kejadian yang relatif, distribusi dan 

hubungan-hubungan antar variabel sosiologis dan psikologis. 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan bagian 

produksi Perusahaan Senapan Angin Sanaji yang berjumlah 59 karyawan. 

menurut Sugiyono (2015) populasi adalah wilayah umum yang terdiri atas 

subjek maupun objek yang mempunyai karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. 
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Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. sampel yang digunakan berjumlah 55 orang yang 

berasal dari bagian produksi. Pada bagian produksi sendiri dibagi lagi 

menjadi 3 bagian yaitu pengerjaan popor, onderdil, dan mesin senapan. 

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel ialah purposive 

sampling. Alasan penggunaan teknik purposive sampling karena agar sesuai 

dengan tujuan penelitian. Menurut Arikunto (2010) teknik purposive 

sampling adalah teknik mengambil sampel tidak secara acak, melainkan 

berdasarkan adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu.  

D. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis data 

a. Data kualitatif 

Data kualitatif adalah data yang tidak dapat dihitung atau 

bukan dalam bentuk angka. Biasanya data ini diperoleh dari 

perusahaan dalam bentuk informasi lisan, wawancara atau dalam 

bentuk tulisan. 

b. Data kuantitatif 

Data kuantitatif adalah data yang dapat dihitung atau dalam 

bentuk angka. Data kuantitatif diperoleh dari jawaban kuisioner 

yang disebarkan kepada responden. Jawaban-jawaban dari 

kuisioner yang disebarkan kemudian dihitung menggunakan 

program SPSS 21. 
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2. Sumber data 

a. Data primer 

Data primer adalah data yang didapat langsung dari sumber 

pertama atau sumber asli. Data tersebut diperoleh dari hasil 

wawancara atau kuisioner. Data primer yang diperoleh peneliti 

dengan survey ke perusahaan, baik berupa data jawaban responden 

dari kuisioner maupun wawancara secara langsung dengan 

karyawan. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari 

berbagai sumber yang digunakan untuk menunjang informasi. Data 

sekunder dalam penelitian ini antara lain berasal dari dalam 

perusahaan misalnya data karyawan, dan untuk data sekunder yang 

berasal dari sumber lain misalnya hasil penelitian yang relevan. 

E. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel adalah penjelasan tentang masing-

masing variabel terhadap indikator-indikator yang membentuknya. Berikut 

penejelasan variabel-variabel dalam penelitian ini beserta indikatornya. 

a) Kinerja Karyawan (Y) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kinerja karyawan. 

Kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dihasilkan oleh seorang 
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pegawai diartikan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Indikator 

kinerja dalam penelitian ini meliputi : 

1) Kuantitas (Y1) 

Yaitu jumlah yang harus diselesaikan sesuai standart yang sudah 

ditetapkan oleh perusahaan. 

2) Kualitas (Y2) 

Yaitu mutu atau kualitas produk yang dihasilkan oleh karyawan 

karyawan. 

3) Ketepatan waktu (Y3) 

Yaitu apakah tugas yang diberikan sesuai dengan waktu yang telah 

ditetapkan. 

b) Kepuasan Kerja (X1) 

Variabel bebas yang pertama dalam penelitian ini adalah 

kepuasan kerja. Kepuasan adalah keadaan emosional yang 

menyenangkan maupun tidak menyenangkan bagi para karyawan 

terhadap pekerjaan mereka. Indikator kepuasan kerja meliputi : 

1) Perasaan puas atau tidak puas karyawan terhadap pekerjaanya. 

2) Perasaan puas atau tidak puas terhadap gaji yang diberikan 

perusahaan kepada karyawan. 

3) Perasaan puas atau tidak puas terhadap promosi yang ada di 

perusahaan. 

4) Perasaan puas atau tidak puas karyawan terhadap atasannya. 

5) Perasaan puas atau tidak puas terhadap sesama rekan kerjanya. 
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c) Disiplin Kerja (X2) 

Variabel bebas yang kedua dalam penelitian ini adalah disiplin 

kerja. Disiplin kerja dapat diartikan sebagai suatu sikap, tingkah laku, 

dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan dari organisasi baik yang 

tertulis maupun tidak tertulis. Adapun indikator disiplin kerja yang 

digunakan meliputi : 

1) Taat terhadap aturan waktu (X2.1) 

Merupakan bentuk kemampuan karyawan datang ke kantor tepat 

waktu. 

2) Taat terhadap aturan perusahaan (X2.2) 

Merupakan bentuk kemampuan karyawan menjalankan tugas dan 

peraturan dalam perusahaan. 

3) Taat terhadap aturan perilaku saat bekerja (X2.3) 

Aturan yang meliputi cara-cara karyawan melakukan pekerjaan 

sesuai dengan aturan perusahaan antara lain: 

- Mampu memanfaatkan dan menggunakan peralatan dengan 

baik. 

- Mengikuti cara kerja yang sudah ditentukan perusahaan. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah salah satu rangkaian penelitian 

yang dapat digunakan sebagai bahan informasi yang akurat. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain :  
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1. Kuisioner  

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kuisioner. 

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan menyebarkan angket 

atau kuisioner dengan beberapa pertanyaan yang kemudian diisi 

jawaban oleh responden. 

G. Teknik Pengukuran Data 

Pengukuran data diperoleh dari hasil penyebaran kuisioner dengan 

menggunakan skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena 

sosial (Sugiyono, 2005). Dengan Skala ini, peneliti dapat mengetahui 

bagaimana respon yang diberikan oleh masing-masing responden untuk 

angket Kepuasan Kerja, Disiplin Kerja dan Kinerja Karyawan. skor yang 

diberikan adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Skala Likert 

Pilihan jawaban Skor 

Variabel 

Kepuasan Kerja Disiplin Kerja Kinerja 

Karyawan 

Sangat Setuju 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi 

Setuju  4 Tinggi  Tinggi Baik 

Cukup Setuju 3 Cukup Cukup Cukup 

Tidak Setuju 2 Rendah  Rendah  Rendah 

Sangat Tidak Setuju 1 Sangat Rendah  Sangat Rendah Sangat Rendah 
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Untuk jawaban dari responden dikaitkan dengan kriteria sebagai 

berikut: 

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

kepuasan kerja, disiplin kerja, dan kinerja karyawan mempunyai 

indikasi yang sangat tinggi dalam pengukurannya. 

2. Jawaban Setuju (S) diberikan skor 4, sebagai jawaban dari kepuasan 

kerja, disiplin kerja dan kinerja karyawan mempunyai indikasi yang 

tinggi dalam pengukurunnya. 

3. Jawaban Cukup Setuju (CS) diberikan skor 3, sebagai jawaban dari 

kepuasan kerja, disiplin kerja dan kinerja karyawan mempunyai 

indikasi yang cukup tinggi dalam pengukurunnya. 

4. Jawaban Tidak Setuju (TS) diberikan skor 2, sebagai jawaban sebagai 

jawaban dari kepuasan kerja, disiplin kerja, dan kinerja karyawan 

mempunyai indikasi yang rendah dalam pengukurunnya. 

5. Jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) diberikan skor 1, sebagai jawaban 

dari kepuasan kerja, disiplin kerja, dan kinerja karyawan mempunyai 

indikasi yang sangat rendah dalam pengukurannya. 

 

H. Uji Instrumen 

Instrumen yang dipakai dalam mengumpulkan data haruslah 

memenuhi dua syarat yaitu Validitas dan Reliabilitas Sehingga instrumen 

dapat digunakan dalam penelitian. 
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a. Uji Validitas 

Digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisioner. 

Sebuah kuisioner dikatakan valid apabila mampu pernyataan pada 

kuisioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuisioner tersebut. Sugiyono (2012) menyatakan untuk menguji 

validitas yaitu dengan menggunakan rumus product moment dengan 

ketetapan valid apabila koefisien korelasi product moment ≥ 0,30. 

b. Uji Reliabilitas  

Untuk mengetahui sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat 

dipercaya. Suatu kuisioner dapat dikatakan reliabel jika jawaban 

responden terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu 

ke waktu. pengukuran reliabilitas yang dilakukan dengan uji stastistik 

Cronbach Alpha (α). Suatu variabel dikatakan reliabel apabila nilai 

Cronbach Alpha ≥ 0,60. 

 

I. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik ini adalah untuk memberikan kepastian bahwa 

persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, 

tidak bias dan konsisten. Uji asumsi klasik yang dipakai adalah: 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel residual atau pengganggu memiliki distribusi 

normal (Ghozali, 2013). Ada dua cara untuk mendeteksi apakah 
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residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik 

dan uji statistik. 

2. Uji Multikoliniearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

bebas (Ghozali, 2013). 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik disebut 

Homoskedastisitas atau yang tidak terjadi Heteroskedastisitas 

(Ghozali, 2013) 

4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi ada 

korelasi atau kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah 

regresi yang bebas dari problem autokorelasi (Ghozali, 2013). Cara 

untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi pada penelitian ini 

adalah dengan uji Durbin-Watson (DW test). 
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J. Teknik Analisis Data 

1) Analisis Rentang Skala 

Rentang skala adalah alat yang digunakan untuk mengukur dan 

menilai variabel yang akan diteliti. Rentang skala digunakan untuk 

mengukur kepuasan kerja, disiplin kerja dan kinerja karyawan pada 

Perusahaan Senapan Angin Sanaji dengan rumus sebagai berikut: 

𝑅𝑆
𝑛(𝑚 − 1)

𝑚
 

Keterangan : 

RS = Rentang Skala 

n  = Jumlah Sampel 

m = Jumlah Alternatif Jawaban 

dengan hasil perhitungan sebagai berikut: 

𝑅𝑆
55(5−1)

5
 = 44 

Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus diatas 

ditemukan  hasil sebagai berikut: 
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Tabel 3.2 

Rentang skala variabel kepuasan kerja, disiplin kerja dan kinerja 

karyawan 

Skor Kepuasan Kerja Disiplin Kerja Kinerja Karyawan 

55 – 98 Sangat rendah Sangat rendah Sangat rendah 

99 – 142 Rendah Rendah Rendah 

143 – 186 Cukup  Cukup  Cukup  

187 – 230 Tinggi  Tinggi  Tinggi  

231 – 275  Sangat tinggi Sangat tinggi Sangat tinggi 

 

2) Analisis Regresi Linear Berganda 

Metode analisis dalam penelitian ini yaitu analisis statistik 

dengan menggunakan Analisis Regresi Berganda dengan menggunakan 

rumus persamaan regresinya adalah berikut ini: 

Y = a + b1x1 + b2x2 + e 

Keterangan : 

Y = kinerja karyawan 

a = konstanta 

b1 = koefisien regresi variabel kepuasan kerja  

b2 = koefisien regresi variabel disiplin kerja 

x1 = variabel kepuasan kerja 

x2 = variabel disiplin kerja 
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𝑒 = error 

K. Uji Hipotesis 

a) Uji t 

Uji t digunakan untuk menguji secara parsial atau masing-

masing variabel. Jika hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi < 0,05 maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh 

antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial.  

Rumus : 

𝑡 =
𝑏

𝑆𝑏
 

Keterangan : 

b  = Koefisien Regresi 

Sb = Standart Error atau standar debiasi 

Untuk pengujian hipotesis maka dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apabila probabilitas < 0,05 atau 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka Ho ditolak 

dan Ha dterima, yang artinya variabel bebas secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 

2. Apabila probabilitas > 0,05 atau 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka Ho diterima 

dan Ha ditolak, yang artinya variabel bebas secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 

Jika digambarkan dengan kurva normal adalah sebagai berikut: 
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Gambar 3.1 

Kurva Normal 

 

 

b) Uji F 

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh simultan atau 

bersama-sama terhadap variabel bebas terhadap variabel terikat dengan 

cara membandingkan besarnya nilai F hitung dengan besarnya F tabel. 

Rumus : 

 

𝐹 =
R2/k

k − R2

n − k − 1

 

 

Keterangan:  

F  = Rasio 

R2  = Koefisien Determinasi Ganda 

k  = Jumlah Variabel bebas 

n   = Jumlah sampel.  

Untuk pengujian hipotesis maka dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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1. Apabila probabilitas > 5% atau 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka Ho diterima 

dan Ha ditolak. Berarti variabel bebas secara bersama-sama tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat pada tingkat 

kesalahan 5% (α = 5%). 

2. Apabila probabilitas < 5% atau 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka Ho ditolak 

dan Ha diterima. Berarti variabel bebas secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat pada tingkat 

kesalahan 5% (α = 5%). 

Jika digambarkan dengan kurva normal adalah sebagai berikut: 

Gambar 3.2 

Kurva Normal 

 

 


