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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis mengambil tempat pada PT. Tasma Puja 

Sei. Kuamang Kabupaten Kampar. Penelitian ini telah mulai dilakukan pada 

tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan 3 September 2019. 

3.2  Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah: 

a. Data Primer yaitu merupakan data yang didapat secara langsung dari 

keterangan responden baik melalui pengisian kuisioner maupun hasil 

wawancara yang dilakukan oleh peneliti.  

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui catatan, dokumen 

atau data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh 

pihak pengumpul data primer atau pihak lain. 

3.3  Populasi dan Sampel 

 1. Populasi 

  Menurut Arikunto (2011:173) populasi adalah keseluruhan dari subjek 

penelitian. Jadi yang dimaksud populasi adalah individu yang memiliki 

sifat yang sama walaupun presentase kesamaan itu sedikit, atau dengan 

kata lain seluruh individu yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan tetap bagian 

produksi pada PT. Tasma Puja Sei. Kuamang Kabupaten Kampar yang 

berjumlah 132 orang. 
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2. Sampel 

Arikunto (2011:173) berpendapat bahwa sampel adalah sebagian 

atau wakil populasi yang diteliti. Jika peneliti mempunyai beberapa ratus 

subjek dalam populasi, maka mereka dapat menentukan kurang lebih 25% 

- 30% dari jumlah subjek tersebut. Jika jumlah populasi hanya meliputi 

antara 100 hingga 150 orang dan dalam pengumpulan data peneliti 

menggunakan angket atau kuesioner, sebaiknya subjek sejumlah itu 

diambil seluruhnya, sehingga dapat dikatakan penelitian sensus atau 

sampling jenuh. 

Menurut Sugiyono (2011: 61) mengatakan bahwa “ Sampling 

jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi 

digunakan sebagai sampel.  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sensus. Adapun 

sampel yang akan di ambil oleh penulis adalah seluruh karyawan bagian 

produksi PT. Tasma Puja Sei Kuamang Kabupaten Kampar yaitu 132 

orang responden. 

3.4.   Metode Pengumpulan Data 

 Untuk dapat mengumpul data-data diatas, penulis menggunakan metode 

pengumpulan data. Sebelum mengumpulkan data, diperlukan alat ukur 

pengumpulan data agar dapat memperkuat hasil penelitian. Adapun alat 

ukur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:  
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 1.  Wawancara  

 Wawancara adalah metode untuk untuk mendapat data dengan cara 

melakukan tanya  jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang 

bersangkutan guna mendapatkan data dan keterangan yang menunjang 

analisis dalam penelitian ini. 

2.  Observasi  

 Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan 

pengamatan langsung pada objek yang diteliti sehingga diperoleh 

gambaran yang jelas mengenai masalah yang dihadapi. 

3.  Kuesioner  

 Kuesioner adalah daftar pernyataan yang diberikan kepada orang lain 

bersedia memberikan respon (responden) sesuai dengan permintaan 

pengguna. Dengan tujuan untuk mencari informasi dari suatu masalah. 

Dimana kuesioner tersebut diberikan kepada karyawan bagian produksi 

PT. Tasma Puja Sei Kuamang Kabupaten Kampar yang menjadi 

responden.  

3.5  Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini pengolahan data dilakukan dengan menggunakan 

program aplikasi software pengolahan data SPSS versi 20. Sedangkan teknik 

analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda. Analisis 

regresi linear berganda ini dilakukan untuk mengetahui berpengaruh kinerja 

karyawan sebagai variabel dependen terhadap variabel dependen terhadap 
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variabel indenpenden. Dari variabel-variabel itu, dibentuk suatu persamaan 

regresi berganda (multiple regression) yaitu: 

 Y = a + b1X1 + b2X2 + e  

Keterangan : 

Y   = Produktivitas kerja 

a   = kostanta 

b (1,2)  = koefisien regresi 

X1  = Lingkungan kerja 

X2  = Disiplin kerja 

e   = Kesalahan penggangu 

Sebelum melakukan regresi linear berganda maka terlebih dahulu 

melakukan Uji Validitas, Uji Reabilitas, Uji Asumsi Klasik, Uji Normalitas, 

Uji Multikolinearitas, Uji Heterokedastisitas, Uji Autokorelasi, Pengujian 

Hipotesis serta Koefisien Determinasi (R
2
). 

3.6  Skala Pengukuran Data 

Skala pengkuran data yang digunakan dalam penelitian untuk 

mengukur tanggapan responden ada empat skala. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan skala pengukuran data yaitu dengan skala likert. 

Menurut Sugiyono (2011: 132) skala likert adalah skala yang digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok 

orang tentang fenomena sosial.  

Setiap jawaban dari pernyataan yang diajukan peneliti kepada 

responden diberi bobot atau nilai, seperti hal berikut: 

1. Sangat Setuju (SS)  : Skor 5 

2. Setuju (S) : Skor 4 
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3. Cukup Setuju (CS) : Skor 3 

4. Tidak Setuju (TS) : Skor 2 

5. Sangat Tidak Setuju (STS) : Skor 1 

3.7  Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan atau memperoleh data dalam melakukan suatu penelitian. 

Menurut Sugiyono (2012: 146) instrumen penelitian adalah suatu alat yang 

digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati.  

1. Instrumen yang digunakan yaitu dengan menggunakan kuesioner metode 

tertutup, dimana pilihan jawaban telah disediakan terlebih dahulu dan 

responden tidak diberikan alternatif jawaban.   

2. Indikator-indikator untuk variabel tersebut dijabarkan oleh penulis menjadi 

sejumlah pernyataan dalam kuesioner. 

3.8 Uji Kualitas Data 

Dengan dasar diatas, maka sebelum dilakukan analisis data terlebih 

dahulu dilaukan pengujian terhadap kualitas data penelitian antara lain: 

1. Uji Validitas 

Uji validitas adalah suatu derajat ketepatan antara data yang 

sesungguhnya terjadi dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Uji 

validitas sebagai salah satu derajat ketepatan atau keandalan pengukuran 

instrumen mengenai isi pertanyaan (Sugiyono, 2012:124). Teknik uji yang 

digunakan yaitu teknik korelasi melalui koefisien korelasi. Skor ordinal 

dari setiap item pertanyaan yang di uji validitasnya dikorelasikan dengan 

skor ordinal keseluruhan item. Jika koefisien korelasi tersebut posotif, 
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maka item tersebut dinyatakan valid, sedangkan jika negatif maka item 

tersebut tidak valid dan akan dikeluarkan dari kuesioner atau diganti 

dengan pernyataan perbaikan.  

Sedangkan untuk mengukur dan mengtahui skor masing-masing 

item pertanyaan valid atau tidak, maka ditetapkan kriteria statistik yaitu: 

a. Jika r hitung > dari r tabel dan bernilai positif, maka variabel tersebut 

dikatakan valid. 

b. Jika r hitung < dari r tabel, maka variabel tersebut dikatakan tidak valid. 

c. Jika r hitung > dari r tabel tetapi bertanda negatif, maka HO akan tetap 

ditolak dan HI diterima. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan 

menggunakan objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama 

(Sugiyono, 2012:130). Untuk uji reliabilitas dilakukan secara bersama-

sama terhadap seluruh pernyataan.  Suatu kuisioner dikatakan reliabel atau 

handal jika jawaban seseorang terhadap pertayaan adalah konsisten atau 

stabil dari waktu ke waktu.  

Selanjutnya pertanyaan yang valid dari semua variabel tersebut 

dilakukan uji reliabilitas. Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui 

tingkat kehandalan dari butir-butir pertanyaan yang valid. Pengujian 

dilakukan dengan menggunakan alpha cronbach dengan kriteria: 

a. Jika nilai alpa cronbach > 60 maka item yang valid dikatakan 

reliabel. 
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b. Jika nilai alpha cronbach < 60 maka item yang valid dikatakan 

tidak reliabel. 

3. Uji Instrumen 

Untuk menunjang proses analisa maka alat pengukur data harus 

terlebih dahulu diuji validitas dan relibilitasnya. Jika pertanyaan sudah 

valid atau reliable, berarti pertanyaan tersebut sudah bisa digunakan untuk 

mengukur faktornya.  

3.9  Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui model regresi diperoleh 

dapat menghasilkan estimator linear yang baik. Agar dalam analisis regresi 

diperoleh model regresi yang bisa dipertanggung jawabkan. Maka harus 

diperhatikan asumsi-asumsi berikut: 

a. Terdapat hubungan linear antara variabel bebas dan variabel terkait. 

b. Besarnya varian eror atau (faktor peganggu) bernilai konstan untuk 

seluruh variabel bebas (bersifat homoscedasticity).  

c. Indenpendensi dari eror (non autocorelation). 

d. Normalitas dari distribusi error. 

e. Multikolonearitas yang sangat rendah. 

Sebelum melakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu akan 

dilakukan pengujian terjadinya penyimpangan terhadap asumsi klasik. Dalam 

asumsi klasik terdapat beberapa pengujian yang harus dilakukan,yakni Uji 

Normalitas, Uji Multikolonieritas dan Uji Heterokedastisitas. 
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1.  Uji Normalitas  

   Uji normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah nilai residual 

yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi secara normal 

atau tidak (Suliyanto, 2011:69). 

Uji regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau 

mendekati normal. Uji normalitas data antara lain dapat dilakukan dengan 

membandingkan probabilitas nilai Kolmogrov-Smirnov dengan sebesar 

0,05 (5%). Apabila prorbabilitas nilai koefisien alpha lebih besar dari 0,05 

maka dapat terdistribusi normal, sebaliknya jika nilai koefisien lebih kecil 

dari 0,05 maka tidak dapat terdistribusikan normal.  

2.  Uji Multikoliniearitas  

Terjadi korelasi linier yang mendekati sempurna antara lebih dari 

dua variabel bebas. Menurut Suliyanto (2011:81) Uji multikolinearitas 

bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang terbentuk ada 

korelasi yang tinggi atau sempurna antara variabel bebas maka model 

regresi tersebut dinyatakan mengandung gejala multikoliniearitas. 

3.  Uji Heteroskedastisitas  

Menurut Suliyanto (2011:95) Uji heteroskedastisitas bertujuan 

untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance 

dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika variance dari residual 

satu pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika 

berbeda maka disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah 

bersifat homoskedastisitas.  
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4.  Uji Autokorelasi 

Menurut (Suliyanto, 2011:125) Uji Autokorelasi merupakan uji 

yang digunakan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara anggota 

serangkaian data observasi yang diuraikan menurut waktu (times-series) 

atau ruang (cross section). Pengujian ini menggunakan autokorelasi 

Durbin-Watson. Adapun kriteria pengujian autokorelasi dengan uji 

Durbin-Watson yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Kriteria Pengujian Autokorelasi dengan Uji Durbin-

Watson.  

DW Kesimpulan 

< dl Ada autokorelasi (+) 

dl s.d. du Tanpa kesimpulan 

du s.d 4 – du Tidak ada autokorelasi 

4 – du s.d 4 – dl Tanpa kesimpulan 

> 4 – dl Ada autokorelasi ( - ) 

3.10  Pengujian Hipotesis 

Setelah mendapatkan model penelitian yang baik, maka dilakukan 

pengujian terhadap hipotesis penelitian ini. Untuk menguji hipotesis 

dilakukan dengan pengujian variabel secara varsial (Uji T) dan secara 

simultan (Uji F).  

1.  Uji Simultan (Uji F) 

Uji simultan digunakan untuk menguji variabel-variabel bebas 

berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. 

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F 
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tabel. Apabila F hitung > Ftabel dengan signifikasi di bawah 0,05 (5%) 

maka secara bersama-sama (simultan) variabel bebas berpengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat, begitu juga sebaliknya. 

2. Uji Parsial (Uji T) 

Uji parsial digunakan untuk menguji variabel-variabel bebas secara 

individual (parsial) berpengaruh terhadap variabel terikat. Pengujian ini 

dilakukan dengan membandingkan nilai Thitung dengan Ttabel. Apabila 

Thitung > Ttabel dengan signifikasi dibawah 0,05 (5%) maka secara  

individual (parsial) variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat, begitu juga sebaliknya. 

3. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) adalah sebuah koefisien yang 

menunjukkan persentase pengaruh semua variabel independen (X1 dan 

X2)  terhaadap variabel dependen (Y). Persentase tersebut menunjukkan 

seberapa besar variabel independen (Lingkungan Kerja (X1) dan Disiplin 

Kerja (X2)) dapat menjelaskan variabel dependen (Produkivitas Kerja 

(Y)). Semakin besar koefisien determinasinya semakin baik variabel 

independen dalam menjelaskan variabel dependen. Dengan demikian 

persamaan regresi yang dihasilkan baik untuk mengestimasi nilai 

variabel dependen. 


