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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian korelasi yaitu suatu 

penelitian untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara dua 

variabel atau lebih tanpa ada upaya untuk mempengaruhi variabel tersebut 

sehingga tidak terdapat manipulasi variabel , yang dilakukan dengan cara 

melakukakan pengujian terhadap hipotesis penelitian untuk mengetahui ada 

atau tidak adanya pengaruh signifikan antara disiplin dan motivasi terhadap 

karyawan Koperasi SAE Pujon.  

 

B. Peubah dan Pengukuran 

Penelitian ini membedakan antara peubah bebas dan peubah terikat yang 

masing –masing akan diuraikan seperti dibawah ini : 

 

1. Peubah Bebas 

a. Motivasi kerja ( X1 ) 

Motivasi atau dorongan untuk bekerja ini sangat menentukan bagi 

tercapainya sesuatu tujuan, dengan demikian manusia harus dapat 

menumbuhkan motivasi kerja setinggi-tingginya bagi para karyawan 

dalam perusahaan”.  

Indikator – indikator motivasi kerja Menurut Hasibuan (2013:162) 

meliputi : 

1) Kebutuhan akan prestasi (need for achievement) 

2) Kebutuhan akan afiliasi (need for affiliation) 

3) Kebutuhan akan kekuasaan (need for power) 

b.  Disiplin kerja ( X2 ) 

Disiplin kerja yaitu tingkah laku seseorang dalam kelompok atau 

masyarakat yaitu dengan mematuhi atau mentaati segala 

peraturan,ketentuan,norma,dan etika yang berlaku dalam lingkungan 
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pekerjaan dalam menghargai waktu dan biaya untuk memberikan 

pengaruh positif terhadap produktifitas kerja pegawai. 

Indikator – indikator disiplin kerja : 

1) Menggunakan waktu dan bisa membagi waku dengan baik. 

2) Mengerjakan semua pekerjaan dengan baik. 

3) Mematuhi semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku. 

2. Peubah Terikat 

a. Kinerja karyawan ( Y ) 

Kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. 

 Indikator kinerja yaitu meliputi : 

1) Kualitas kerja. Merupakan kesempurnaan hasil pekerjaan, 

kerapian, kebenaran prosedur kerja, ketelitian dan kecepatan kerja.  

2) Kuantitas kerja. Yaitu beban kerja yang harus diselesaikan.  

3) Ketepatan waktu. Yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang telah 

direncanakan.  

4) Kedisiplinan. Merupakan kepatuhan seorang karyawan terhadap 

prosedur atau peraturan dalam melakukan pekerjaan 

Pengukuran variabel dilakukan dengan skala Likert yang menggunakan 

metode scoring sebagai berikut :  

Sangat Setuju (SS)  :Diberi skor 5  

Setuju (S)   :Diberi skor 4 

Cukup Setuju (CS)  :Diberi skor 3 

Tidak Setuju (TS)  :Diberi skor 2 

Sangat Tidak Setuju (STS)  :Diberi skor 1 
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C. Populasi Dan Penentuan Sampel  

1. Populasi  

Sekumpulan obyek, orang, atau keadaan yang paling tidak memiliki satu 

karakteristik umum yang sama (Furqon, 2001:135) . Populasi dalam 

penelitian ini adalah karyawan Koperasi SAE Pujon . 

2.Sampel  

(menurut Sugiyono, 2003 ; 56) sampel adalah sebagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan 

peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, maka 

peneliti dapat menggunakan sample yang diambil dari populasi itu. Semua 

yang dipelajari dari sample itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk 

Populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan Koperasi 

SAE Pujon.  

Populasi yang digunakan adalah seluruh karyawan bagian pabrik pada 

Koperasi SAE Pujon yaitu berjumlah 43 orang. Teknik pengambilan sampel 

dalam penelitian ini menggunakan total sampling yaitu seluruh populasi yang 

tersedia dijadikan sampel sehingga jumlah sampel penelitian yang digunakan 

adalah sebanyak 43 orang yang merupakan karyawan bagian pabrik pada 

Koperasi SAE Pujon  

D. Metode Pengumpulan Data  

Dalam melakukan penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data 

dengan metode :  

1. Kuisioner  

Kuisioner adalah suatu cara pengumpulan data dengan memberikan 

daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan akan memberi 

respon atas pertanyaan tersebut . Dalam penelitian ini kuisioner 

menggunakan pertanyaan tertutup . Kemudian untuk mengetahui alat 
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ukur dapat digunakan untuk mengukur suatu gejala digunakan uji 

validitas dan reabilitas sebagai berikut :  

E.  Metode Analisis 

Analisis data adalah proses untuk mencari dan menyusun data yang 

diperoleh dari kuisioner dilapangan dengan cara mengorganisasikan data 

kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun kedalam pola dan memilih yang lebih penting untuk dipelajari 

dan membuat kesimpulan yang mudah dipahami diri sendiri dan orang 

lain 

1) Uji Validitas  

Menurut Sugiyono (2002:124) Uji Validitas data adalah sebagai 

berikut “teknik korelasi untuk menentukan validitas item sampai 

sekarang merupakan teknik yang paling banyak digunakan”. 

Bahwasannya uji validitas adalah uji yang kebenarannya bisa 

dipercaya dan sesuai dengan kenyataan 

2) Uji Reabilitas  

Menurut Sugiono (2002:172) Uji Reliabilitas digunakan untuk 

mengetahui apakah alat pengumpul data menunjukkan tingkat 

ketepatan, tingkat keakuratan,kestabilan atau konsistensi dalam 

mengungkpkan gejala tertentu. 

3) Uji Asumsi Klasik 

Pengujian  asumsi  klasik  dilakukan  dengan  melakukan  uji  

multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi, variabel dependen memiliki distribusi normal atau 

tidak (Kuncoro, 2001). Model regresi yang baik adalah data normal 
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atau mendekati normal.Caranya adalah dengan membandingkan 

distribusi komulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi 

komulatif dari distribusi normal.Data normal memiliki bentuk 

seperti lonceng.Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah uji Kolmogorov–Smirnov dengan koreksi Lilliefors. 

Pengambilan keputusan mengenai normalitas adalah sebagai 

berikut : 

1) Jika p < 0,05 maka distribusi data tidak normal 

2) Jika p > 0,05 maka distribusi data normal  

b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah pada mode 

regresi ditemukan  adanya korelasi antar variable independent. Jika 

terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat  problem 

multikolinearitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi diantara variabel independent. Uji multikolinearitas pada 

penelitian dilakukan dengan matriks korelasi. 

c.  Uji Heterokedastisitas 

Menurut Santoso (2000:201) dasar pengambilan keputusan apakah 

terjadi Heterokedastisitas adalah sebagai berikut : 

1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik (poin-poin) yang 

membentuk suatu pola tertentu yang teratur (Bergelombang, 

menyebar kemudian menyempit) maka terjadi 

Heterokedastisitas. 

2) Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik diatas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi 

Heterokedastisitas. 
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4)  Analisis Regresi Linier Berganda  

Regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh disiplin dan 

motivasi terhadap kinerja karyawan.  Menurut Sanusi (2011:135) 

untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap 

variabel terikat digunakan rumus sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + e 

Keterangan :  

Y = kinerja karyawan  

a = Konstanta 

b = Koofisien regresi 

 = Disiplin 

 = Motivasi  

e = Standar error 

Tujuan metode analisis data adalah untuk menginterprestasikan dan 

menarik  kesimpulan dari sejumlah data yang terkumpul. 

3.  Analisis Koefisien Determinasi ((R²) 

Koefisien determinan (R²) dimaksudkan untuk mengetahui tingkat 

ketepatan  paling  baik dalam analisis regresi, dimana hal yang 

ditunjukkan oleh besarnya koefisiensi determinasi (R²) antara 0 (nol) dan 1 

(satu). Koefisien determinasi (R²)  nolvariable independent sama sekali 

tidak berpengaruh terhadap variable dependen. Apabila koefisien 

determinasi semakin mendekati satu, maka dapat dikatakan bahwa 

variable independent berpengaruh terhadap varibel dependen. Selain itu 

koefisien determinasi dipergunakan untuk mengetahui presentase 

perubahan variable terikat (Y) yang disebabkan oleh variable bebas (X). 


