
29

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Suka Fajar yang berada di Jl. Soekarno

Hatta Kav. 140 Pekanbaru. Adapun waktu penelitian dimulai sejak Oktober 2013

sampai dengan selesai.

B. Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu:

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dilapangan

yang diperoleh melalui penyebaran kuisioner (angket) yang meliputi:

Indentitas responden dan data hasil kuesioner.

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pendapat-pendapat para ahli,

laporan-laporan dan informasi yang berhubungan, dan yang dapat

mendukung dalam proses penulisan penelitian ini.

C. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah

seluruh karyawan bagian penjualan pada PT. Suka Fajar pekanbaru. Berhubung

jumlah karyawan bagian penjualan 60 orang, maka penulis mengambil

keseluruhan populasi menjadi sampel, dalam hal ini metode yang digunakan yaitu

metode sensus.
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D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan dipergunakan adalah:

a. Interview yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung

secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengar secara

langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

b. Kuesioner yaitu pengumpulan data melalui angket atau daftar pertanyaan

yang diajukan kepada responden untuk memperoleh tanggapan

sehubungan dengan permasaalahan yang sedang diteliti.

E. Uji Kualitas Data

Menurut Sugiono (2004:137) kualitas data penelitian suatu hipotesis

sangat tergantung pada kualitas data yang dipakai didalam penelitian tersebut.

Kualitas data penelitian ditentukan oleh instrument yang digunakan untuk

mengumpulkan data untuk menghasilkan data yang berkualitas.

a. Uji Validitas

Pengujian Validitas dilakukan untuk menguji apakah jawaban dari

kuesioner dari responden benar-benar cocok untuk digunakan dalam

penelitian ini atau tidak. Hasil penelitian yang valid adalah bila terdapat

kesamaan antara data yang dikumpulkan dengan data yang terjadi pada

objek yang diteliti. Instrument valid berarti tolak ukur yang digunakan

untuk mendapatkan data (mengukur) valid berarti instrument dapat

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.

Adapun kriteria pengambilan keputusan uji validitas untuk setiap

pertanyaan adalah nilai Corrected item total corelation atau nilai r hitung
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harus berada diatas 0,3. Hal ini dikarenakan jika nilai r hitung lebih kecil dari

0.3, berarti item tersebut memiliki hubungan yang lebih rendah dengan

item-item pertanyaan lainnyadari pada variabel yang diteliti, sehingga item

tersebut dinyatakan tidak valid.

b. Uji Reliabilitas

Penguji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah hasil

jawaban dari kuisioner oleh responden benar-benar stabil dalam mengukur

suatu gejala atau kejadian. Semakin tinggi reliabilitas suatu alat pengukur

semakin stabil pula alat pengukur tersebut rendah maka alat tersebut tidak

stabil dalam mengukr suatu gejala. Instrument yang realibel adalah

instrument yang digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang

sama, akan menghasilkan data yang sama.adapun kriteria pengambilan

keputusan untuk uji reliabilitas adalh dengan melihat nilai Cronbach Alpha

(α) untuk masing-masing variabel. Dimana suatu variabel dikatakan

reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0.60.

c. Uji Normalitas Data

Uji Normalitas adalah langkah awal yang aharus dilakukan untuk

setiap analisis multvariate khususnya jika tujuannya adalah inferensi.

Tujuannnya adalah untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel

dependen dengan independen mempunyai distribusi normal atau tidak.

Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati

normal. Jika data menyebar jauh dari regresi atau tidak mengikuti arah

garis diagonal, maka model regresi idak memenuhi asumsi normalitas.



32

d. Regresi Liniear Sederhana

Untuk menganalisa data penulis menggunakan metode regresi

linear sederhana, yaitu suatu metode statistik yang digunakan untuk

mengetahui hubungan antara variabel bebas dan terikat yang dibantu

dengan menggunakan program SPSS dengan persamaan sebagai berikut:

Keterangan :

Y = Motivasi

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

X = Kinerja

Pengukuran variabel-variabel yang terdapat dalam model analisis

penelitian ini bersumber dari jawaban atas pertanyaan yang terdapat dalam

angket. Karena semua jawaban tersebut bersifat kualitatif sehingga dalam

analisa sifat kualitatif tersebut diberi nilai agar menjadi data kuantitatif.

Penentuan nilai jawaban untuk setiap pertanyaan digunakan metode Skala

Likert. Pembobotan setiap pertanyaan adalah sebagai berikut :

1. Jika Memilih jawaban Sangat Setuju (SS), maka diberi nilai 5

2. Jika memilih jawaban Setuju (S), maka diberi nilai 4

3. Jika memilih jawaban Netral (N), maka diberi nilai 3

4. Jika memilih jawaban Tidak setuju (TS), maka diberi nilai 2

5. Jika memilih jawaban Sangat Tidak Setuju (STS), maka diberi nilai 1.

Y = a + bX + e
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e. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini

menggunakan analisis regresi linear  sederhana berdasarkan Uji Secara

Parsial (Uji t), Koefisien Korelasi dan Uji Koefisien Determinasi (R2),

dengan bantuan Software SPSS (Statistical Product and Service Solution)

versi 17.0.

a. Uji Secara Parsial (Uji t)

Uji Secara Parsial  (Uji t) ini bertujuan untuk mengetahui

seberapa besar pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel

dependen (Y) dengan asumsi variabel lainnnya adalah konstan.

Pengujian dilakukan dengan dua arah (2 tail) dengan tingkat

keyakinan sebesar 95 % dan dilakukan uji tingkat signifikan pengaruh

hubungan variabel independen secara individual terhadap variabel

dependen, dimana tingkat signifikansi ditentukan sebesar 5 % dan

degree freedom (df) = n – (k + 1). Adapun kriteria pengambilan

keputusan yang digunakan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut:

(1) Apabila ttabel atau P value < α, maka :

a) Ha diterima karena memiliki pengaruh yang signifikan

b) H0 ditolak karena tidak terdapat pengaruh yang signifikan.

(2) Apabila thitung < t tabel, atau P value  < α, maka:

a) Ha ditolak karena tidak memiliki pengaruh yang signifikan

b) H0 diterima karena memiliki pengaruh yang signifikan.
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b. Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui

persentase variabel independen secara bersama-sama dapat

menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah

antara nol dan satu. Jika koefisien determinasi  (R2) = 1, artinya

variabel independen memberikan informasi yang dibutuhkan untuk

mempreiksi variabel-variabel dependen. Jika koefisien determinasi

(R2) = 0, artinya variabel independen tidak mampu menjeaskan

pengaruhnya terhadap variabel dependen.


