BAB III
METODE PENELITIAN

3.1

Metode Penelitian
Guna penyelesaian penelitian ini terutama untuk memperoleh data- data

yang di perlukan, penulisan dalam hal ini berusaha untuk mendapatkan daya yang
akurat dan langsung ke lokasi penenelitian yaitu dilaksanakan di Kantor BPKAD
Provinsi Riau yang berlokasi di Jl. Cut Nyak Dien, Jadirejo, Sukajadi, Kota
Pekanbaru, Riau, Indonesia. Penelitian ini di mulai pada pertengahan bulan
November 2018 dengan selesai.
3.2

Jenis dan Sumber Data

3.2.1

Data Primer
Menurut Sugiyono (2013:220) jenis data dapat dibedakan menjadi dua

yaitu data kaualitatif (non angka) dan data kauntitatif (data yang dapat dihitung
atau berupa angka), dan adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis
data kuantitatif. Adapun pengentian data kuantitatif adalah data yang dihitung
ataupun data yang berupa angka. Data primer adalah data yang diperoleh secara
langsung dari objek penelitian. Data yang diperoleh langsung dari responden
dengan cara menggunakan kuisioner dan pengamatan langsung dengan para
pegawai yang berkerja pada Kantor BPKAD Provinsi Riau.
3.2.2

Data Sekunder
Menurut Sugiyono (2013:220) Data sekunder adalah semua data yang

diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti. Data yang berasal dari
laporan maupun literature dari pihak instansi yang dibutuhkan dalam
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menyelesaikan penelitian ini, misalanya : data mengenai tingkat kehadiran
pegawai, data jadwal kerja, jumlah pegawai, dan data lainya yang berbentuk table
dan laporan.
3.2.3

Teknik Pengumpulan Data
Kuisioner yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan memberikan atau

menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan memberikan
respon atas daftar pertanyaan tersebut, Noor (2011:111).
Alat yang digunakan untuk menjaring data tentang Etos kerja, Disiplin
kerja, dan Kinerja Karyawan adalah angket ( kusioner ):
1. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan dalam
adalah kusioner. Menurur Sugiyono ( 2013:199) angket atau kusioner
merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara
memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden
untuk dijawab. Kusioner yaitu pengumpulan data dengan cara menyusun
daftar pertanyaan dan selanjutnya menyebarkannya kepada responden
dalam penelitian ini. Adapun angket yang disusun sesuai dengan indikator
penelitihan yaitu tentang pengaruh etos kerja dan disiplin keja tarhadap
kinerja karyawan pada kantor BPKAD provinsi Riau.
Maka dalam penelitihan ini hanya digunakan lima kategori diantaranya :
a. Sangat Setuju (SS) dengan skor 5
b. Setuju ( S ) = dengan skor 4
c. Netral ( N ) = dengan skor 3
d. Kurang Setuju ( KS) = dengan skor 2
e. Tidak setuju ( TS )= dengan skor 1
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3.3

Populasi dan Sampel

3.3.1

Populasi
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek atau

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh
peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan (Sugiyono 2013:115). Dalam
penelitian ini populasi yang diambil adalah seluruh pegawai tetap pada kantor
BPKAD Provinsi Riau yang berjumlah 117 orang pada tahun 2018.
3.3.2

Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin di teliti oleh peneliti.
Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang akan diteliti, yang akan
diharapkan mampu mewakili populasi (Sanusi 2011:101). Diketahui jumlah
sampel berjumlah 91 untuk menentukan sampel maka penulis menggunakan
rumus Slovin
Rumus yang digunakan adalah :
n : Ukuran Sampel
N : Ukuran Populasi
e : Toleransi Ketidaktelitian (dalam persen)
n = N / ( 1 + N e² )
= 117 / (1 + 117 x (5%)²)
= 117/ (1 + 117 x (0,05) ²)
= 117 / 1,2925
= 90,52 (dibulatkan 91)
Tekinik pengambilan sampel penelitian ini dengan menggunakan
teknik stratified random sampling atau cara mengambil sampel dengan
memperhatikan strata(tingkatan) didalam populasi. Dalam stratified data
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sebelumnya dikelompokkan kedalam tingkatan-tingkatan tertentu, seperti:
tingkatan tinggi, rendah, sedang/baik, jenjang pendidikan kemudian
sample diambil dari tiap tingkatan.

3.4

Teknik Analisis Data

3.4.1

Deskriptif Kuantatif
Dalam penelitihan ini model dan teknik analisa data menggunakan

pendekatan analisis regresi linear sederhana. Sebelum dilakukan analisi regresi
sederhana terlebih dahulu dilakukan uji kualitas instrumen penelitian dan uji
asumsi klasik yang diolah menggunkan rogram SPSS versi 20 for windows.
Sugiono(2018).
3.4.2

Uji Instrumen
Uji kualitas instrumen bertujuan mengetahui konsistensi dan akurasi data

yang dikumpulkan. Cara pengujian dilakukan dengan Uji Validitas dan Uji
Reliabilitas dari data yang telah didapat memalui kuesioner responden. Ada dua
syarat penting yang berlaku pada sebuah kuesioner, yaitu keharusan kuesioner
untuk Valid dan Reliabel. Suatu kuesioner dikatakan valid kalau pertanyaan pada
suatu kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner
tersebut. Pertanyaan dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap
pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Riyanto, 2009 : 38).
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1. Uji Validitas
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya
suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada
kuesioner mampu untuk mengungkap sesuatu yang akan diukur oleh
kuesioner tersebut. (Prayitmo, 2009 : 119). Uji validitas dapat dilakukan
dengan melihat korelasi antara skor masing-masing item dalam kuesioner
dengan total skor yang ingin diukur, yaitu dengan menggunakan
Coefficient Correlation Pearson dalam SPSS 22. kuesioner dikatakan valid
apabila r hitung ≥ 0,3 atau dapat dilakukan dengan membandingkan nilai r
hitung dengan r tabel untuk df = n – 2. Dengan ketentuan :
a. Jika nilai r hitung < r tabel, maka dinyatakan tidak valid.
b. Jika nilai r hitung > r tabel, maka dinyatakan valid.
2. Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner
yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Menurut Ghozali
(2013:47), butir kuesioner dikatakan reliabel (layak) jika cronbach’s alpha
> 0,60 dan dikatakan tidak reliabel jika nilai cronbach’s alpha < 0,60.
3.4.3

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas
Tujuan uji normalitas ini adalah untuk memeriksa atau mengetahui
apakah data populasi berdistribusi normal Menurut Prayitmo, (2009 :
187). Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi
variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal
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atau tidak. Pengujian normalitas dalam pengujian ini menggunakan
analisis grafik. Data yang berdistribusi normal jika data tersebut berbentuk
sebuah lonceng yang kedua sisinya tidak terhingga (Suliyanto, 2011:69).
a. Uji Multikolinieritas
Uji ini Bertujuan Untuk menguji apakah dalam regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau tidak, model yang
baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang tinggi antara variabel
bebas. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolneritas dalam model
regresi dapat dilihat dari nilai toleransi dan nilai Variance Inflation
Factor ( VIF). Uji multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat
nilai VIF (Variance Inflation Factor) dari masing-masing variabel
bebasnya terhadap variabel terikatnya.Jika nilai VIF (Variance
Inflation Factor) tidak lebih dari 10. Maka model regresi dinyatakan
tidak terdapat gejala multikolinieritas (Suliyanto, 2011:81).
b. Uji Heteroskedastisitas
Pengujian hterokedastisitas dalam model regresi dilakukan
untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan
variansdari residul pengamatan lain. Maka disebut homokedastisitas
dan jika berbeda disebut heterokedastisitas, kebanyakan data cross
section mengandung situasi heterokedastisitas karena data ini
menghimpun

data

yang

mewakili

membuktikan

ada

tidaknya

berbagai

gangguan

ukuran.

heterokedastisitas.

Untuk
Jika

Scaterplot membentuk polatorrent (menyebar) maka nregresi tidak
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mengalami gangguan heterokedastisitas dan sebaliknya ( Suliyanto,
2011: 95)
2. Regresi Linier Berganda
Adapun dalam penelitian ini menggunakan teknik regresi linier
berganda. Menurut Sugiyono, (2010: 237). teknik regresi linier berganda
didasari pada pengaruh fungsional ataupun kausal dua variabel independen
dengan satu variabel dependen.
Rumus :Y= a + bX1 + bX2 +e
Dimana :
Y = Kinerja Karyawan
a

= Konstanta

b

= Koefesien Regresi

X1 = Etos Kerja
X 2 = Disiplin Kerja
e
3.4.4

= Tingkat Kesalahan ( error )

Uji Hipotesis

1. Uji F
Pada dasarnya dilakukan untuk mengetahui signifikansi hubungan
antara semua variabel bebas dan variabel terikat, apakah variabel bebas
yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh bersama-sama
terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini pengujian hipotesis secara
simultan dimaksudkan untuk mengukur besarnya pengaruh etos kerja dan
displin kerja terhadap kinerja pegawai sebagai variabel terikatnya.
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Ketentuannya :
1. H0 : β1 ≤ 0 artinya tidak ada pengaruh yang signifikan pada masingmasing variabel bebas (x) terhadap variabel (y)
2. H0 : β1 > 0 artinya ada pengarunh yang signifikan pada masingmasing variabel bebas (x) terhadap variabel terikat (y)
Tingkat

kepercayaan

yang

digunakan

95

%

atau

taraf

signifikasinya adalah 5 % dengan kriteria sebagai berikut :
1. Apabila f hitung > f tabel, maka H0 ditolak H1 diterima ada pengaruh
yang signifikan antara variabel bebas (x) secara bersama-sama dengan
cariabel terikat (y)
2. Apabila f hitung < f tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak berarti
tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas (x) secara
bersama-sama dengan variabel terikat (y).
2. Uji t
Uji t yaitu Uji parsial digunakan untuk melihat “keberartian”
variabel bebas dengan terikat bila salah satu variabel bebas. Uji t, yaitu
pengujian hipotesis variabel X terhadap variabel Y secara parsial atau satu
per satu (Sugiyono, 2010 : 214), dengan rumus sebagai berikut:

Dimana:
t

= Nilai t

r

= Koefisien korelasi

n

= Jumlah sampel
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Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:
1. t hit > t tabel signifikan
2. t hit< t tabel tidak signifikan
3.4.5

Uji Koefisien Korelasi Product moment
Sebelum menentukan sejauh mana pengaruh etos dan displin kerja

terhadap kinerja pegawai, maka terlebih dahulu menentukan persamaan regresi
linear dan menentukan uji signifikan. Selanjutnya untuk mengetahui pengaruhnya,
dengan menggunakan rumus korelasi product moment (Sugiyono, 2005:148).
Rxy=
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Selanjutnya menafsirkan besarnya koofisien korelasi berdasarkan kriteria
yang dikemukakan (Sugiyono, 2005 : 214) sebagai berikut:
Tabel 3.1 Interval Koefisien
Interval Koefisien
0,00 – 0.199
0.20 – 0.399
0.40 – 0.599
0.60 – 0.799
0.80 – 1.000
3.4.6

Tingkat Hubungan
Sangat rendah
Rendah
Sedang
Kuat
Sangat kuat

Kofisien Determinasi
Yaitu pengujian dengan kontribusi pengaruh dari semua variabel bebas

secara bersama-sama terhadap variabel tidak bebas. Dimana R 2 nilainya adalah 0
< R2 < 1 semakin mendekati 1 nilai koefisien determinasinya (R 2) maka akan
semakin kuat pengaruh antara kedua variabel tersebut. Dalam penelitian ini
digunakan α = 0,1, artinya kesalahan dari analisis sebesar 10%. Dengan perkataan
lain, tingkat kepercayaan dari estimasi terhadap populasi adalah sebesar 90%.
Sugiyono (2012)

