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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

      Dalam penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan 

tipe penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Penelitian kuantitatif 

menurut Noor (2011) merupakan metode yang digunakan untuk menguji teori 

tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Penelitian ini 

menggunakan metode survei. 

1.2 Populasi dan Sampel 

      Menurut Noor (2011) populasi merupakan jumlah keseluruhan elemen atau 

anggota dari suatu wilayah yang dijadikan sasaran penelitian. Populasi dijadikan 

menjadi dua yaitu populasi homogen dan heterogen. Populasi homogen adalah 

total keseluruhan populasi yang memiliki kesamaan sifat antara satu dengan yang 

lain, populasi homogen menggunakan sampel penelitian yang kecil. Sedangkan 

populasi heterogen adalah total keseluruhan populasi yang mempunyai sifat 

berbeda antara individu yang satu dengan yang lain, populasi heterogen 

menggunakan sampel penelitian yang lebih besar. Populasi karyawan yang ada di 

CV Surya Putra Nusantara adalah sebanyak 57 orang karyawan termasuk bagian 

komisaris dan manajer. 

      Sampel menurut Noor (2011) adalah jumlah anggota yang dipilih dari 

populasi. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 

pengambilan sampel nonprobabilitas (Nonprobability Sampling). Dalam 
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penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, merupakan teknik 

pengambilan sampel dengan kriteria khusus yang layak untuk dijadikan sampel. 

Dan sampel dari penelitian ini adalah 54 responden. Pertimbangan untuk 

menjadikan sampel adalah dengan kriteria : 

1. Karyawan yang menjadi sampel penelitian mulai dari manajer umum 

sampai karyawan yang melakukan kegiatan produksi, karena mereka 

terkait langsung dengan produktivitas dimana kegiatan mereka sehari-hari 

dan jam kerja mereka ditetapkan pada aturan kerja.  

 

1.3 Metode Pengumpulan Data 

Kuesioner 

      Menurut Noor (2011) data merupakan suatu informasi yang telah diterima 

tentang suatu kenyataan atau fenomena. Wujud dari data itu sendiri dapat berupa 

angka dalam metode kuantitatif. Data dibedakan menjadi dua yaitu data primer 

dan data sekunder.  

      Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

kuesioner atau angket. Menurut Sugiyono (2017) kuesioner adalah teknik 

pengumpulan data yang dibuat dengan cara memberikan pernyataan dan 

pertanyaan kepada responden secara tertulis dan diharapkan mendapatkan 

jawaban dari responden. 

Data Primer 

Data primer adalah data yang langsung didapat dari sumber data pertama dilokasi 

penelitian atau dengan kata lain data primer didapat dari orang itu sendiri yang 
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langsung kita berikan kuesioner sehingga orang tersebut menghasilkan sebuah 

data (Bungin, 2011). Data primer dalam penilitian ini didapat dari kuesioner yang 

telah disebarkan kepada karyawan CV Surya Putra Nusantara. 

Selanjutnya pertanyaan dan pernyataan yang telah dibuat tadi dapat dilakukan 

proses skoring dengan menggunakan skala likert. Menurut Sugiyono (2017) ada 

lima jawaban yang bisa digunakan yaitu : 

A. Sangat setuju 5 

B. Setuju 4 

C. Cukup 3 

D. Tidak setuju 2 

E. Sangat tidak setuju 1 

Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yang telah 

mempunyai data orang tersebut bukan didapat dari orang yang bersangkutan. 

Contohnya adalah ketika ingin meneliti kedisiplinan karyawan bisa menanyakan 

hal tersebut kepada atasan tentang bagaimana perilaku karyawan setiap harinya. 

Data sekunder dibagi menjadi dua yaitu : 

A. Internal data: Data yang didapatkan dari tempat itu sendiri. Misalkan pada 

perusahaan, internal data dapat aturan kerja, visi misi perusahaan, struktur 

organisasi, sejarah perusahaan, data penjualan dan lain-lain. 

B. Eksternal data: Data yang didapatkan dari sumber luar. Contoh data yang 

didapat dari sumber luar seperti data pertumbuhan industri di Indonesia, 
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maka data tersebut bisa didapat dari pihak kedua seperti badan atau 

lembaga pemerintah yang tugasnya mengumpulkan data. 

 

3.4 Metode Analisis Data 

Tabel 3. 1Operasionalisasi dan Pengukuran Variabel 

Variabel Indikator Operasionalisasi Pengukuran 

Budaya 

Organisasi 

(X1) 

1. Siap menghadapi resiko. 

2. Orientasi pada tim. 

3. Orientasi pada hasil. 

4. Orientasi pada proses. 

5. Nilai yang dominan. 

6. Keagresifan. 

7. Peraturan organisasi. 

8. Orientasi pada orang. 

Suatu keyakinan 

yang dimiliki oleh 

sebuah organisasi 

dimana telah 

disepakati bersama 

dan telah diterapkan 

dalam kegiatan 

sehari-hari di 

organisasi tersebut. 

Skala Likert 1-

5. 

Disiplin Kerja 

(X2) 

1. Aturan. 

2. Kebiasaan. 

3. Perhatian. 

Suatu tindakan 

yang dilakukan oleh 

karyawan dengan 

cara mengikuti 

peraturan yang ada 

dalam sebuah 

organisasi. 

Skala Likert 1-

5. 

Produktivitas 

Kerja (Y) 

1. Kemampuan karyawan. 

2. Meningkatkan hasil yang dicapai. 

3. Semangat kerja. 

4. Pengembangan diri. 

5. Meningkatkan mutu. 

6. Bekerja dengan efisien. 

Produktivitas kerja 

merupakan suatu 

tindakan yang 

menghasilkan 

produk lebih 

banyak dari pada 

sumber daya yang 

dikeluarkan. 

Skala Likert 1-

5. 

 

Adapun variabel bebas dan terikat menurut Sugiyono(2017): 

A. Variabel Bebas: Variabel yang menjadi sebab atau pengaruh munculnya 

variabel dependen (terikat). Variabel bebas atau independen biasanya 

disimbolkan dengan huruf X. 
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B. Variabel Terikat : Variabel yang didapat dari pengaruh adanya variabel 

bebas. Variabel terikat atatu dependen biasanya disimbolkan dengan huruf 

Y. 

3.4.1 Validitas dan Reliabilitas 

      Hasil penelitian dikatakan valid jika ada kesamaan antara data yang terkumpul 

dengan data yang diperoleh. Instrumen yang valid dapat diartikan bahwa alat ukur 

yang digunakan untuk mengukur data tersebut valid (Sugiyono, 2017). Pernyataan 

dikatakan valid apabila r hitung > r tabel (Ghozali, 2013). 

Hasil penelitian dapat dikatakan reliabel jika ada kesamaan hasil yang diperoleh 

dengan kurun waktu yang berbeda.  Misalkan jika data yang hari ini diperoleh 

berwarna hitam dan data yang diperoleh satu minggu kemudian berwarna hitam 

maka dikatakan reliabel. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa instrumen dikatakan 

reliabel apabila instrumen yang digunakan untuk mengukur objek yang sama, 

akan mendapatkan hasil data yang sama (Sugiyono, 2017). Variabel dapat 

dikatakan reliabel apabila memberikan nilai koefisien reliabilitas Cronbach’s 

Alpha > 0,60 (Isdianto & Kurniawan, 2017).  

 

3.4.2 Uji Asumsi Klasik 

3.4.2.1 Uji Normalitas 

      Menurut Sunyoto (2013) uji normalitas digunakan untuk menguji data 

variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang 

dihasilkan, apakah berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan 

dengan menggunakan uji  Kolmogorov Smirnov satu arah. Untuk menentukan dan 
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menyimpulkan apakah suatu data tersebut berdistribusi normal atau tidak adalah 

dengan cara jika signifikan > 0,05 maka variabel berdistribusi normal. Jika 

signifikan < 0,05 maka variabel tidak berditribusi normal. 

3.4.2.2 Uji Heteroskedastisitas 

      Menurut Ghozali (2013) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam suatu regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual antara 

pengamatan yang satu dengan yang lain. Varian tetap maka dinamakan 

homoskedastisitas dan jika mengalami problem maka dinamakan 

heteroskedastisitas. Untuk menguji apakah ada heteroskedastisitas atau tidak 

digunakan uji koefisien korelasi Gletser yaitu mengorelasikan variabel 

independen dengan residualnya. Kriteria pengujian dengan menggunakan tingkat 

signifikan 0,05 dengan uji 2 sisi. 

Jika korelasi antara variabel indenpendendengan residualnya memberikan 

signifikan lebih dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi problem 

heteroskedasitas. 

 

3.4.2.3 Uji Multikolinieritas 

      Menurut Priyatno (2014) uji multikolinearitas ini digunakan untuk 

menganalisis regresi linier berganda yang terdiri dari dua atau tiga variabel bebas. 

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antar 

variabel bebas. Model regresi yang baik tidak ada korelasi antar variabel. Metode 

untuk menguji adanya multikolinearitas ini dapat dilihat dari Tolerance Value 

Variance Inflantion Factor (VIF). Jika VIF > 10 atau jika tolerance value < 0,1 
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maka terjadi multikolinearitas. Jika VIF < 10 atau jika tolerance value > 0,1 maka 

tidak terjadi multiolinearitas. 

 

3.4.2.4 Uji Linieritas 

      Uji linieritas digunakan untuk mengetahui linieritas data, yaitu apakah dua 

variabel mempunyai hubungan linear atau tidak. Dua variabel dikatakan linear 

bila signifikansinya kurang dari 0,05 (Priyatno D. , 2014). 

 

3.4.2.5 Analisis Koefisien Korelasi (R) dan Determinasi (R²) 

      Menurut Ghozali (2011) R
 

digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara 0 dan 1. Jika nilai koefisien kecil berarti kemampuan 

varibel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat sangat terbatas, dan jika 

nilai koefisien mendekati 1 maka dapat diartikan bahwa variabel bebas 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan memprediksi variabel 

terikat. R
2 

digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kedua variabel 

bebas terhadap variabel terikat yang ada dalam penelitian ini, yang ditunjukan 

dengan persentase. 

 

3.4.2.6 Analisis Liniear Berganda 

      Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui apakah kedua 

variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu budaya organisasi dan 

disiplin kerja berpengaruh pada variabel terikat dalam penelitian ini yaitu 
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produktivitas kerja. Jadi analisis regresi linier berganda dapat digunakan apabila 

jumlah variabel bebasnya minimal 2 (Sugiyono, 2017). Rumus persamaan regresi 

untuk dua variabel independen adalah : 

Y = β0 + β1X1 + β2X2+ e 

Keterangan: 

Y : Produktivitas kerja karyawan 

β0 : Konstanta 

β1,β2: koefisien regresi 

X1 : Budaya organisasi 

X2 : Disiplin kerja 

e : error  

 

3.4.2.7 Uji Signifikansi Parsial (Uji t) 

      Uji t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas 

memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen atau terikat 

(Priyatno, 2014). Pada penelitian ini variabel bebas yang digunakan adalah 

budaya organisasi dan disiplin kerja sedangkan variabel terikatnya adalah 

produktivitas kerja. Menurut Haslinda & Jamaluddin (2016) ada beberapa langkah 

yang bisa digunakan untuk melakukan uji t dalam penelitian ini yaitu : 

1. Menentukan Ho dan H1 

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel 

bebas yaitu budaya organisasi dan disiplin kerja dengan variabel terikat 

yaitu produktivitas kerja. 
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H1 : Ada pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel bebas 

yaitu budaya organisasi dan disiplin kerja dengan variabel terikat yaitu 

produktivitas kerja. 

2. Menentukan level of significance 

Level of significance yang digunakan adalah 5% atau (σ) = 0,05 

3. Menentukan nilai t (t hitung) 

4. Menentukan daerah penerimaan dan penolakan Ho, dengan melihat tingkat 

probabilitasnya, yaitu : Jika Signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak Jika 

Signifikansi > 0,05 maka Ho diterima. 

 

3.4.2.8 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

      Uji F digunakan untuk mengetahui apakah  semua variabel independen atau 

bebas mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen atau 

terikat (Priyatno, 2014). Pengujian ini juga dilakukan untuk melihat kesesuaian 

model persamaan regresi linier berganda yang digunakan. Pada penelitian ini 

digunakan untuk mengetahui apakah budaya organisasi dan disiplin kerja 

memiliki pengaruh secara simultan terhadap produktivitas kerja karyawan. 

Menurut Haslinda & Jamaluddin (2016) terdapat langkah-langkah untuk menguji 

untuk melakukan uji F pada penelitian ini yaitu : 

1. Menentukan level of significance 

Level of significance yang digunakan adalah 5% atau (σ) = 0,05 

2. Menentukan nilai F (F hitung) 
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3. Menentukan daerah penerimaan dan penolakan Ho, dengan melihat tingkat 

probabilitasnya, yaitu : Jika Signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak Jika 

Signifikansi > 0,05 maka Ho diterima. 

 

3.5 Model Analisis 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

                    :  

 

      Model Analisis diatas menunjukkan bahwa penelitian ini ingin meninjau 

pengaruh budaya organisasi dan disiplin kerja terhadap produktivitas kerja. 

Budaya organisasi dan disiplin kerja sebagai variabel bebas dan produktivitas 

kerja sebagai variabel terikat. 

 

Budaya 

Organisasi  

(X1) 

Disiplin Kerja 

(X2) 

Produktivitas 

Kerja 

(Y) 

Mempengaruhi secara 

parsial. 


