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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan waktu Penelitian 

Penelitian ini berlokasi pada PT. CAPELLA DINAMIK NUSANTARA, 

Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Waktu penelitian yang penulis lakukan yaitu 

bulan Februari 2018 sampai selesai. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

3.2.1 Jenis Data 

Data Kuantitatif Menurut Sugiyono (2010) data kuantitatif  adalah jenis 

data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau 

penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. 

3.2.2 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menurut Rianse 

dan Abdi (2009:212) adalah:  

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber utama yang 

berhubungan langsung dengan motivasi, kesisiplin kerja dan produktivitas 

kerja karyawan, yang langsung didapat dari penyebaran kuesioner di 

perusahaan tersebut. 

b. Data Skunder, yaitu data yang langsung didapat dari laporan dan catatan 

yang terdapat di perusahaan tersebut. 
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3.3 Populasi dan sampel 

3.3.1 Populasi 

Menurut (Noor, 2011), Populasi adalah sekelompok subjek atau data 

dengan karakteristik tertentu. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen 

yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian 

populasi. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa yang menjadi populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan  PT. Cepella Dinamik Nusantara 

yang berjumlah 40 orang. 

3.3.2 Sampel Jenuh (Sampel Sensus)  

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti oleh peneliti. 

Menurut Sugiyono (2012:73), “Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik 

yang dimiliki ileh populasi tersebut  sampel yang diambil dari populasi tersebut 

harus betul-betul representative (mewakili). 

Menurut Arikunto (2012:104) jika jumlah populasi kurang dari 100 orang, 

maka jumlah sampel diambil secara keseluruhan, tetapi jika populasi lebih dari 

100 orang maka bisa diambil 10-15% atau 20-25% dari jumlah populasi. 

Pada penelitian ini jumlah populasi kurang dari 100 orang responden, maka 

penulis  mengambil 100% jumlah populasi yang ada pada PT. Capella Dinamik 

Nusantara Kecamatan Kandis yaitu jumlah 40 orang responden. Untuk penulis 

menggunakan seluruh populasi sebagai sampel dengan teknik sensus. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

3.4.1 Kuesioner (angket) 

Menurut (Noor, 2011:34) Kuesioner yaitu suatu teknik pengumpulan data 

dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden 

dengan harapan memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut. Dalam 

penelitian ini, peneliti membagikan angket langsung kepada karyawan. 

Pembagian angket bertujuan untuk mengetahui pendapat responden mengenai 

motivasi dan disiplin kerja terhadap produktivitas kerja karyawan. 

Ada dua tipe pertanyaan dalam kuesioner penelitian, yakni pertanyaan 

terbuka dan pertanyaan tertutup 

a. Pertanyaan dengan jawaban terbuka adalah pertanyaan yang mengharapkan 

responden untuk menuliskan jawabannya berbentuk uraian terhadap suatu 

hal. 

b. Pertanyaan dengan jawaban tertutup adalah mengharapkan responden untuk 

memilih salah satu alternative jawaban dari setiap pertanyaan yang telah 

tersedia (Sugiyono, 2016:13). 

3.4.2 Wawancara 

Wawancara yaitu mengadakan pembicaraan langsung tentang masalah yang 

dibahas untuk mendapatkan keterangan atau informasi yang berguna untuk 

melengkapi bahan yang dianggap perlu dalam penelitian ini. 
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3.5 Analisis Regresi Berganda  

Menurut Sugiyono (2012:147), menyebutkan bahwa teknik analisis data 

pada penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Dalam penelitian ini analisis 

data akan menggunakan teknik statistik deskriptif. 

Menurut Sugiyono (2012:148), statistik deskriptif adalah statistik yang 

dipergunakan untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan atau 

menggunakan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis data 

yang dilakukan adalah analisis kuantitatif yang dinyatakan dengan angka-angka 

dan perhitungan menggunakan metode standar yang dibantu dengan aplikasi 

Statistical Package Sosial Science (SPSS) Versi 22. 

Untuk mempengaruhi besarnya pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi 

produktivitas kerja karyawan pada PT. Capella Dinamik Nusantara Kecamatan 

Kandis  Kabupaten siak digunakan rumus regresi linier berganda sebagai berikut: 

                  

Keterangan   

 Y = Produktivitas 

 a = Konstanta 

 b1,b2 = Koefisien regresi  

 X1 = Motivasi  

 X2 = Disiplin Kerja 

 e = Kesalahan pengganggu 

 

3.6 Skala Pengukuran Data 

 Adapaun pengukuran yang digunakan untuk mengukur tanggapan 

responden adalah dengan menggunakan modifikasi skala likert empat skala. 

Menurut Hadi (dalam Eko 2017:2) Modifikasi terhadap skala likert dimaksud 
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untuk menghilangkan kelemahan yang terkandung oleh skala lima tingkat. Hal ini 

dikarenakan jawaban tengah, terutama untuk mereka yang menjawab ragu-ragu 

atas arah kecenderungan pendapat responden, kearah setuju atau tidak setuju. Jika 

disediakan kategori jawaban itu akan menghilangkan banyak data penelitian 

sehingga mengurangi banyak informasi yang didapat dari responden. 

  Modifikasi Skala likert 

 Sangat Setuju (SS)    = 4 

 Setuju (S)     = 3 

 Tidak Setuju (TS)    = 2 

 Sangat Tidak Setuju (STS)  = 1  

 

3.7 Uji Kualitas Data  

untuk menemukan dan keabsahan ketetapan alat ikut kuesioner suatu 

indikator variabel variabel penelitian dapat dilakukan sebagai berikut: 

3.7.1 Uji Validitas 

Validitas data yang ditentukan oleh proses pengukuran yang kuat. Suatu 

instrumen pengukuran dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila 

instrument tersebut mengukur apa yang sebenernya diukur. Uji validitas 

menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur yang diinginkan. Pengujian validitas 

dilkukan untuk menguji apakah jawaban kuisioner dari responden benar-benar 

sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini atau tidak. 

Adapun kriteria pengambilan keputusan uji validitas untuk setiap 

pertanyaan adalah nilai r hitung harus berada diatas 0,3 hal ini dikarenakan jika r 

hitung lebih kecil dari 0,3 berarti item tersebut memiliki hubungan yang lebih 

rendah dengan item-item pertanyaan lainnya dari pada variabel yang diteliti, 

sehingga item tersebut dinyatakan tidak valid. 
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3.7.2 Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas adalah tingkat kestabilan suatu alat pengukuran dalam 

mengukur suatu kejadian. Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui 

apakah hasil jawaban dari kuisioner responden benar-benar stabil dalam 

mengukur suatu kejadian. Semakin tinggi reliabilitas suatu alat pengukur semakin 

stabil sebaliknya jika alat pengukur rendah maka alat tersebut tidak stabil dalam 

mengukur suatu gejala. Adapun kriteria pengambilan keputusan untuk uji 

reliabilitas adalah dengan melihat nilai cronbach alfa (a) untuk masing-masing 

variabel. Dimana suatu variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai 

cronbach alfa lebih besar 0,06. 

3.7.3 Uji Normalitas 

Uji normalitas data adalah langkah awal yang harus dilakukan untuk setiap 

analisis multiariat khususnya jika tujuannya adalah infrensi. Pengujian dilakukan 

dengan melihat penyebab data (titik) pada suhu diagonal dari grafik sketer plot, 

dasar pengambilan keputusannya adalah jika data penyebar disekitar garis 

diagonal dan mengikuti garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas.Jika data menyebar jauh dari regresi maka model regresi tidak 

memenuhi asumsi normalitas. 

3.8 Uji Asumsi Klasik 

Agar model persamaan tersebut dapat diterima secara ekonometrik, maka 

harus memenuhi asumsi  klasik yaitu uji autokorelasi, heteroskedastisitas, dan 

multikolinearitas. 
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3.8.1 Uji Autokorelasi 

Uji dilakukan menunjukkan ada tidaknya gejala korelasi serial yaitu kondisi 

yang terdapat ketika residu tidak independen satu sama lain. Secara sederhana, 

gejala ada atau tidaknya autokorelasi dapat dilihat dengan tes statistic Durbin-

watson (Ghozali, 2006:95) 

3.8.2 Uji Heteroskedastisitas 

Heteriskedastisitas berarti ada varian variabel pada model regrasi yang tidak 

sama. Sebaliknya, jika varian variabel pada model regresi memiliki nilai yang 

sama (konstan) maka disebut dengan homoskedastisitas. Yang diharapkan pada 

model regresi adalah yang homoskedastisitas. Masalah heteroskedastisitas sering 

terjadi pada penelitian yang menggunakan data cross-section. (Suliyanto, 

2011:95). Dalam penelitian ini menggunakan uji heteroskedastisitas dengan 

metode analisis grafik. 

 

3.9 Uji Hipotesis 

3.9.1 Uji Parsial (Uji T) 

Menurut Suliyanto (2011:55)  nilai t hitung digunakan untuk menguji 

pengaruh secara persial (per variabel) terhadap variabel tergantungnya. Apakah 

variabel tersebut memiliki pengaruh yang berarti terhadap variabel tergantungnya 

atau tidak. 

Apabila Ttabel>Thitung, H0 diterima dan jika Ttabel<Thitung, maka HIditerim. 

Begitupun jika sig> α (0,05), maka H0 diterima H1 ditolak dan jika sig < α (0,05), 

maka H0 ditolah H1 diterima. 
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3.9.2 Uji Secara Simultan (Uji F) 

Menurut (Suliyanto, 2011:55) digunakan untuk menguji pengaruh secara 

simultan variabel bebas terhadap variabel tergantungnya. Jika variabel bebas 

memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel tergantung maka model 

persamaan regresi masuk dalam kriteria cocok atau fit. Sebaliknya, jika tidak 

terdapat pengaruh secara simultan maka masuk dalam kategori tidak cocok atau 

non fit.  

Apabila Fhitung>Ftabel, maka HI diterima atau secara bersama-sama variabel 

bebas dapat menerangkan variabel terikatnya secara serentak.Sebaliknya apabila 

Fhitung<Ftabel, maka H0 diterima atau secara bersama-sama variabel bebas tidak 

memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Untuk mengetahui signifikan atau 

tidak pengaruh secara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat dapat 

digunakan probability sebesar 5% (α = 0,05). Jika sig > α (0,05), maka H0 

diterima HI ditolak dan jika sig < α (0,05), maka H0 ditolak H1 diterima. 

3.9.3 Analisis Koefisien Determinan (R
2
) 

Koefisien determinan merupakan besarnya kontribusi variabel bebas 

terhadap variabel tergantungnya.Semakin tinggi koefisien determinasi, semakin 

tinggi kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi perubahan pada 

variabel tergantungnya (Suliyanto, 2011:16). 

Tabel 3.1 : Kriteria Koefisien Korelasi 

Nilai  Kriteria  

00,0 s.d. 0,29 Korelasi sangat lemah 

0,30 s.d. 0,49 Korelasi lemah 

0,50 s.d. 0,69 Korelasi cukup  

0,70 s.d. 0,79 Korelasi kuat 

0,80 s.d. 1,00 Korelasi sangat kuat 

 


