
BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, data kuantitatif adalah data yang 

berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (Darna dan Herlina, 2018). 

Sedangkan menurut Mongi dkk, tujuan penelitian kuantitaif adalah adalah 

mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan/atau 

hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam (Mongi, Mananeke dan Repi, 

2013) 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi Penelitian 

Populasi merupakan keseluruhan obyek atau subyek penelitian, semua 

elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan 

penelitian populasi (Kusmanto, 2014). Populasi yang akan diteliti pada penelitian 

ini adalah karyawan tetap rumah makan Daun Mas Temanggung yang berjumlah 

50 orang, yang terdiri karyawan bagian dapur, karyawan bagian pelayanan dan 

karyawan bagian keamanan. 



3.2.2 Sampel Penelitian 

Teknik mengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik sampel jenuh, yaitu penelitian atas seluruh populasi karyawan rumah makan 

Daun Mas Temanggung. Menurut Sugiyono (2014) sampel jenuh adalah teknik 

pengambilan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel 

 

3.3 Instrumen Penelitian 

Menurut Arikunto dalam Alfianika (2010) instrument pengumpulan data 

disebut saja sebagai instrument riset adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan 

oleh periset dalam kegiatan mengumpulkan data agar kegiatan itu menjadi 

sistematis dan dipermudah olehnya. Dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, 

Sugiyono (2014) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan vcara member seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk 

dijawab. 

Penulis akan menggunakan kuesioner (angket) yang disebarkan kepada 

target untuk mendapatkan data primer yang memiliki tujuan mengetahui 

lingkungan kerja dan motivasi terhadap kinerja karyawan melalui disiplin sebagai 

variabel mediasi. Kuesioner akan dibagikan langsung kepada responden dengan 

cara membagikan melalui tatap muka dengan para karyawan rumah makan Daun 

Mas Temanggung.  

Dalam mempermudah pengukuran dan perhitungan jawaban dari 

responden, maka penulis akan menggunakan skala likert. Menurut Sugiyono (2014) 



“skala likert” digunakan untuk mengukur sikap, pendapatan dan persepsi seseorang 

atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. 

Skala likert menggunakan skala 1 sampai 5, namun dalam penelitian ini, 

penulis akan menghilangkan skor 3 sehingga penggunaan skala likert menjadi skala 

1 sampai 4. Menurut Rini  dalam Setiono (2017), maksud penghilangan jawaban di 

tengah disebabkan oleh beberapa alasan, antara lain: 

1. Kategori netral mempunyai banyak arti yang tidak memiliki arah yang pasti 

karena setuju tidak, namun tidak setuju juga tidak. 

2. Jawaban cenderung terletak di tengah memiliki arah untuk menjawab ke tengah 

(central tendency effect), khususnya responden yang memiliki keraguan dalam 

menjawabnya. 

3. Tujuan dalam memberi kategori jawaban STS-TS-S-SS adalah untuk 

mengetahui ke arah mana pendapat responden memberikan jawaban. 

Penelitian ini, pengisian kuesioner mengenai pengaruh lingkungan kerja dan 

motivasi dan terhadap kinerja karyawan dengan disiplin kerja sebagai mediasi yang 

menggunakan penilaian sebagai berikut: 

1. Jawaban Sangat Setuju (SS) :  nilai 4 

2. Jawaban Setuju (S) :  nilai 3 

3. Jawaban Tidak Setuju (TS) :  nilai 2 

4. Jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) :  nilai 1 

 

  



3.4 Metode Analisis Data 

3.4.1 Partial Least Square (PLS) 

Penelitian ini menggunakan analisis data pendekatan Partial Least Square 

(PLS). PLS merupakan pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan SEM 

berbasis covariance menjadi berbasis varian (Ghozali, 2014) 

Keuntungan menggunakan SEM menurut Ghozali (2014) adalah: 

1. Adanya hubungan antara variabel dalam analisis, serta demikian SEM bisa 

menyesuaikan maupun menyediakan kesempatan untuk dapat mengadopsi 

maupun mencari serta membuat model. 

2. Kemampuan untuk memaparkan efek kesalahan dalam mengukur perkiraan 

variabel laten merupakan perbedaan utama antara SEM dan juga kedua jalur 

analisis regresi berganda. 

3. Di dalam analisis regresi linier berganda tersebut dapat mengatasi adanya 

masalah serta keterbatasan yang timbul. 

 

3.4.2 Model Pengukuran 

Dapat dikatakan bahwa outer model memberikan definisi cara dan 

bagaimana setiap indikator berhubungan dengan variabel laten terdapat di 

dalamnya, serta hubungan antar variabel laten dengan indikatornya, yang dilakukan 

pada outer model ialah: 

1. Convergent Validity 

Nilai tersebut merupakan nilai yang ada di variabel laten dengan indikatornya 

yang diharapkan berjumlah > 0.7. 

2. Discriminat Validity 



Merupakan niliai cross loading yang bertujuan mengetahui apakah akan 

memadai konstruk yang memiliki diskriminan dengan membandingkan 

beberapa nilai pada konstruk yang dituju. 

3. Composite Reability 

Reabilitas tinggi akan mempunyai data yang memiliki compose reability >0.70. 

4. Average Variance Extracted (AVE) 

Nilai yang diharapkan di nilai AVE tersebut ialah > 0.5. 

5. Cronbach Alpha 

Terdapat uji reabilitas diperkuat dengan Cronbach Alpha. Dimana terdapat 

bentuk nilai di dalam uji ini diharapkan >0.6 untuk semua konstruk 

 

3.4.3 Model Struktural (Inner Model) 

Inner model ialah penghubung antara perubah maupun variabel laten 

dengan didasari pada teori substantif. Model structural menggunakan R-Square (R2) 

guna konstruk dependen dan uji-t dalam memastikan adanya koefisien pada 

parameter jalur struktural. Sejauh mana konstruk dapat menjelaskan model untuk 

mengetauhi besarnya pengaruh variabel laten independent tertentu terhadap 

variabel laten dependen serta apakah memiliki pengaruh substantif, itu semua 

tertuju pada R2 (Ghozali, 2014). 

 

3.5 Uji Hipotesis 

3.5.1 Uji Hipotesis (Uji-t) 

Melakukan hipotesis dengan metode resampling bootstrap oleh Geisser dan 

Stone. Sehingga apabila diterapkan, terdapat beberapa penerapan diantaranya 



metode resampling yang berlakunya data terdisitribusi bebas dengan catatan sampel 

minimal 30. 

Sugiyono (2014) mengatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban 

sementara dari rumusan masalah dalam penelitian. Uji hipotesis didapatkan melalui 

uji-t. Nilai t diperoleh dari proses boothstrapping menggunakan program 

SmartPLS. Nilai t yang dihasilkan adalah 1,96 dan batas tidakketeraturan sebesar 

(@) = 5% = 0,05. Sehingga jika nilai t di atas 1,96 maka sebuah variabel 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel lain. Sebaliknya, jika nilai t tidak 

di atas 1,96 maka sebuah variabel tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

variabel yang lain. 

 


