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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada PT. Gita Riau Makmur Pekanbaru yang 

beralamat di jalan Kaharuddin Nasution Km. 12 Pekanbaru. Dan yang menjadi 

objek penelitian yaitu pimpinan dan seluruh karyawan dari PT. Gita Riau 

Makmur. Waktu penelitian yang penulis lakukan yaitu pada bulan November 

2017 sampai bulan Maret 2018. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam 

penulisan ini, penulis memperoleh data yang berasal dari dokumen maupun 

keterangan lisan yang diberikan pimpinan dan karyawan PT. Gita Riau 

Makmur Pekanbaru. Adapun jenis data yang berkaitan dengan penulisan ini 

adalah: 

a.  Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari 

individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil 

pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.(Umar, 

2011:42) 

b. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut 

dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak 

lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram.(Umar, 

2011:42). 
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3.3 Teknik Pengumpulan Data 

1. Kuisioner 

Kuesioner adalah suatu pengumpulan data dengan memberikan atau 

menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan responden 

memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut (Umar, 2011:49). 

3.4 Populasi Dan Sampel 

1.Populasi 

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek (satuan atau individu) 

yangkarakteristiknya hendak diduga. Populasi merupakan wilayah generalisasi 

yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. (Sugiyono, 2008:96) 

Dari defenisi yang telah dijelaskan sebelumnya, populasi 

merupakankeseluruhan objek yang dijadikan sumber data, dalam pembahasan 

masalah ini. Dimana populasi yang akan peneliti ambil dalam penelitian ini 

adalah pimpinan beserta karyawan pada PT. Gita Riau Makmur Pekanbaru 

yang berjumlah 118 orang. 

2.Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi (sebagian atau wakil populasi yang 

diteliti). Sampel penelitian adalah sebagai dari populasi yang diambil sebagai 

sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Adapun penentuan jumlah 

sampel yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan 

metode sensus berdasarkan pada ketentuan yang dikemukakan oleh 
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Sugiyono(2008), yang mengatakan bahwa “sampling jenuh adalah tehnik 

penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. 

Istilah lain dari sampel jenuh adalah sensus”. 

Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode sampel jenuh. Metode jenuh adalah tehnik penentuan sampel bila 

semua anggota populasi digunakan menjadi sampel. 

3.5 Teknik Analisis Data 

a. Teknik skala pengukuran.  

Untuk keperluan analisis, penulis mengumpulkan dan mengolah data 

yang diperoleh dari kuesioner dengan cara memberikan bobot penilaian setiap 

jawaban pertanyaan berdasarkan skala Likert menurut (Siregar, 2013: 25), 

skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan presepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.  

Adapun bobot penilaian terhadap jawaban kuesioner adalah sebagai 

berikut: 

Jawaban Skor 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Cukup Setuju (CS) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

 

b. Analisis Kuantitatif  

Analisis kuantitatif adalah analisis yang digunakan untuk mengolah data 

yang diperoleh daftar pertanyaan yang berupa kuesioner kedalam bentuk 

angka-angka dan perhitungan dengan metode statistik. Dalam penelitian ini 

menggunakan program SPSS17. 



44 
 

c. Analisis Deskriptif  

Analisis deskriptif adaalah analisis tentang karakteristik dari suatu 

keadaan objek yang akan diteliti. Analisis ini mengemukakan data-data 

responden seperti jenis kelamin usia atau pekerja. 

3.6 Uji Kualitas Data 

Untuk menemukan batas–batas kebenaran, ketepatan alat ukur 

(kuesioner) suatu indikator variable penelitian dapat dilakukan dengan cara 

sebagai berikut: 

a. Uji Validitas  

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Artinya uji validitas digunakan agar instrument atau kuesioner dapat 

mengukur apa yang akan diukur. Suatu item dikatakan valid jika nilai corrected 

item-total correlation lebih besar dibandingkan 0,3 seperti yang dijelaskan oleh 

Sugiono dalam (Siregar,2013:47) yang mengatakan bila kolerasi tiap faktor 

positif dan besarnya 0,3 ke atas maka faktor tersebut merupakan construct yang 

kuat. Item kuesioner yang valid dapat dijadikan acuan untuk penelitian 

selanjutya. 

b. Uji Reliabilitas  

Dalam (Siregar, 2013:55) reabilitas adalah untuk mengetahui sejauh 

mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali 

atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang 

sama pula. Metode yang digunakan adalah Alpha Cronbach yaitu metode yang 

menghitung reabilitas suatu tes yang mengukur sikap atau perilaku. Kriteria 
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suatu instrument penelitian dikatakan reliable dengan menggunakan teknik 

Alpha Cronbach bila koefisien relibilitas (r11) > 0,6. 

c. Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Normalitas 

Menurut (Ghozali, 2011: 28) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam data, variabel terikat dengan variabel bebas keduanya mempunyai hubungan 

distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi 

data normal serta menyebar. Data berdistribusi normal jika data tersebut terbentuk 

sebuah lonceng yang kedua sisinya tidak terhingga.  

 Pengujian normalitas dalam pengujian ini menggunakan analisis grafik. 

Distribusi normal, dasar pengambilan adalah sebagai berikut: 

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal 

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

2. jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti garis 

diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

2) Uji Multikolineritas 

Uji multikolineritas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya variabel 

independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain dalam satu 

model (Nugroho, 2013). Uji multikolineritas pada suatu model dapat dilihat dari 

beberapa hal antara lain, jika nilai Variance Inflation Factor (VIF) tidak lebih dari 

10 dan nilai tolerance tidak kurang dari 0,01 maka model dapat dikatakan bebas 

dari multikolineritas.(Nugroho, 2013) 
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a. Uji Heterokedastisitas 

Pengujian heterokedastisitas dalam model regresidilakukan untuk 

mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari 

residual pengamatan ke pengamatan lain. Maka disebut homokedastisitas dan jika 

berbeda disebut heterokedastisitas, kebanyakan data cross section mengandung 

situsasi heterokedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili 

berbagai ukuran. Untuk membuktikan ada tidaknya gangguang heterokedastisitas. 

Jika scetterplot membentuk pola tertentu (menyebar) maka regresi tidak 

mengalami gangguan heterokedastisitas dan sebaliknya (Suliyanto, 2011: 95) 

e. Uji Hipotesis 

    Uji hipotesis bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubunganyang 

jelas dan dapat dipercaya antara variabel independen (motivasi dan gaya 

kepemimpinan) terhadap variabel dependen (disiplin kerja). Melalui langkah ini 

akan diambil suatu kesimpulan untuk menerima atau menolak hipotesis yang 

diajukan. 

1. Analisis Regresi Berganda 

Dalam analisis data ini penulis menggunakan metode deskriptip, yaitu 

metode pengambilan data dari objek penelitian dengan mengumpulkan data 

melalui penyajian pertanyaan (kuesioner), setelah pengisian maka data yang 

diperoleh kemudian diatur, disusun untuk selanjutnya diolah dalam suatu 

kolom agar dapat dianalisa dan diuraikan sehingga diperoleh gambaran secara 

jelas objek yang diteliti dan setelah dibandingkan dengan teori yang ada akan 

dijelaskan untuk kemudian diambil kesimpulan. 
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 Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan statistic yaitu 

metode linier berganda dengan bantuan spss versi 17.0 ada juga dengan 

kalkulator atau manual. 

Persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut(Setiaadmaja, 2009:45): 

Y = a + b1X1 + b2X2 + e 

Dimana : 

Y  = Variabel Terikat (Disiplin kerja) 

A = Konstanta 

B = Koefisien regresi 

X1 = Variabel bebas pertama (Motivasi) 

X2 = Variabel bebas   kedua (Gaya Kepemimpinan) 

e  = error 

2. Uji t 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara 

parsial terhadap variabel dependen. Kriteria keputusan dari uji t adalah sebagai 

berikut: 

a. Jika thitung> ttabelmaka H0 ditolak dan sebaliknya Ha diterima. 

b. Jika thitung ≤ ttabel maka H0 diterima dan sebaliknya Ha ditolak. 

Berdasarkan taraf signifikansi 0,05 atau taraf kepercayaan 95% dengan derajat 

kebebasan (dk) = N – 2, (Sugiyono, 2016) 
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3. Uji F 

Menurut Ghozali (2009) Uji statistik pada dasarnya menunjukan apakah 

semua variabel independen atau bebas yang dimasukan kedalam model 

mempunyai berpengaruh secara bersama-samaterhadap variabel independen 

atau terikat.Uji F dapat digunakan untuk mengevaluasi pengaruh semua 

variabel independen terhadap variabel dependen.Uji F statistik dalam regresi 

linier berganda dapat digunakan untuk menguji signifikan koefisien 

determinan R2. 

Untuk mengetahui hubungan kedua variabel tersebut maka dapat 

dirumuskan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a) Ha diterima apabila F (hitung) > F (tabel), berarti ada hubungan 

signifikan antara variabel X dengan variabel Y dan P value <0,05 

b) Ho diterima apabila F (hitung) < F (tabel), berarti tidak ada hubungan 

signifikan antara variabel X dengan Variabel Y dan P value >0,05. 

4. Koefisien Determinasi (ΔR2) 

Delta  koefisien  determinasi  (∆R2)  mengukur  seberapa  jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel dependen. 

Penggunaan delta koefisien determinasi menghasilkan nilai yang relatif kecil 

dari pada nilai koefisien determinasi (R2). Nilai delta koefisien determinasi 

(∆R2)  yang  kecil  disebabkan  adanya  varians  error  yang  semakin  besar. 

Varians error menggambarkan variasi data secara langsung. Semakin 

besar variasi data penelitian akan berdampak pada semakin besar varians error. 

Varians error muncul ketika rancangan kuesioner yang tidak reliabel, teknik 
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wawancara/pengumpulan  data  semuanya  mempunyai  kontribusi  pada variasi 

data yang dihasilkan. Delta koefisien determinasi (∆R2) biasa disebut juga 

dengan R Square Change merupakan selisih dari Adjusted R Square pada suatu 

baris terhadap baris sebelumnya (BPS United Nation Population Fund (2015: 

102)). 

 


