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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian ini adalah pabrik PT. Sidomuncul Tbk yang 

berada di Jalan Industri No. 2/19 Kompleks LIK, Semarang Jawa 

Tengah.Pemilihan lokasi penelitian tersebut didasari oleh lokasi 

produksi PT. Sidomuncul Tbk. Pabrik tersebut merupakan pabrik 

produksi yang karyawannya merupakan responden dalam penelitian 

ini. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai karakteristik tertentu dan mempunyai 

kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel (Uma, 

2011: 121). Karena jumlah populasi relatif kecil maka untuk 

pengambilan sampel menggunakan penelitian sensus yang mengambil 

seluruh karyawan dan karyawati bagian produksi packing pada PT. 

Sidomuncul Tbk yang berjumlah 50 orang karyawan. 

3.2.1 Pengumpulan Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang mengacu pada informasi 

yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang 

berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi 



19 
 

(Uma Sekaran, 2011). Dalam penelitian ini, data primer 

yang diperoleh yaitu tanggapan responden tentang disiplin 

kerja dan kinerja karyawan. 

b. Teknik Pengumpulan Data 

1. Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan dari data 

primer yang dilakukan dengan cara memberikan 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk djawabnya (Sugiyono, 2004). Dalam 

penelitian ini, peneliti membagikan angket langsung 

kepada karyawan PT. Sidomuncul Tbk Semarang. 

Pembagian angket bertujuan untuk mengetahui pendapat 

responden mengenai disiplin kerja dan kinerja karyawan. 

c. Pengujian Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas 

Menurut Imam Ghozali (2005), uji ini dilakukan 

untuk mengetahui validitas butir-butir pertanyaan, uji ini 

pada SPSS for Windows versi 22.0 dapat dilihat dalam 

kolom corrected item-total correlation yang merupakan 

nilai r hitung untuk masing-masing pertanyaan. Jika r 

hitung lebih besar dibandingkan dengan r tabel maka 

butir pertanyaan tersebut dapat diterima atau valid, 

dengan derajat kebebasan (degree of freedom) adalah df = 
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n – 2,  Nilai r tabel product moment untuk n = 48 dengan 

α = 5% adalah 0,279 

Hasil r hitung > r tabel (0,279) = valid 

Hasil r hitung < r tabel (0,279) = tidak valid 

Perhitungan validitas variabel menggunakan SPSS for 

Windows versi 22.0 berdasarkan nilai r hitung dibandingkan 

dengan nilai r table 5% = 0.279. Hasil tanggapan terhadap 

disiplin kerja dan kinerja karyawan dapat dijelaskan pada 

tabel berikut: 

Tabel. 3.1 

Hasil Perhitungan Validitas Variabel 

No. Variabel Disiplin Kerja R hitung R tabel Keterangan 

1. Tujuan dan Kemampuan ,632 0,279 Valid 

2. Teladan Kepemimpinan ,694 0,279 Valid 

3. Balas Jasa ,675 0,279 Valid 

4. Keadilan ,731 0,279 Valid 

5. Waskat ,565 0,279 Valid 

6. Sanksi Hukuman ,719 0,279 Valid 

7. Ketegasan ,308 0,279 Valid 

8. Hubungan Kemanusiaan ,461 0,279 Valid 

No. Variabel Kinerja Karyawan R hitung R tabel Keterangan 

1. Kuantitas yang melebihi rata-rata ,565 0,279 Valid 

2. Kualitas yang lebih baik dari karyawan 

lain. 
,471 0,279 Valid 

3. Standar karyawan yang melebihi 

standar resmi perusahaan 
,514 0,279 Valid 

4. Pengetahuan karyawan yang berkaitan 

dengan pekerjaan. 
,621 0,279 Valid 

5. Ketepatan waktu menyelesaikan tugas. ,657 0,279 Valid 

Sumber data : data primer tahun 2017 yang di olah 

Lanjutan Tabel 3.1 
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2. Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas menunjukkan seberapa besar 

instrumen tersebut dapat dipercaya dan digunakan 

sebagai alat pengumpul data. Semakin tinggi reliabilitas 

suatu instrumen, berarti instrumen tersebut akan memiliki 

hasil konsisten dan terpercaya untuk mengukur objek 

yang serupa. Pengujian ini dilakukan dengan 

menggunakan uji statistik Cronbach Alpha lebih dari 0,60 

( > 0,60 ) 

Hasil α > 0,60 = reliabel 

Hasil α < 0,60 = tidak reliabel 

Hasil pengujian reliabilitas untuk masing-masing variabel 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel. 3.2 

Hasil Perhitungan Reliabilitas 

Variabel Alpha Keterangan 

Disiplin Kerja ,856 Reliabel 

Kinerja Karyawan ,785 Reliabel 

 

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel 

memiliki koefisien Alpha lebihbesar dari 0,60 sehingga bisa 

dikatakan semua variabel dari kuesioner adalah reliabel. 

Maka untuk selanjutnya item-item pada variabel tersebut 

layak digunakan sebagai alat ukur. 
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3.3 Analisis Data 

3.3.1 Analisis Deskriptif 

Teknik analisa data yang digunakan adalah statistik 

deskriptif. Menurut (Sugiyono 2010 : 206) statistik deskriptif 

merupakan statistik yang dipergunakan dalam menganalisa data 

dengan  cara menggambarkan atau mendeskripsikan data. Statistik 

deksriptif juga berguna untuk mencari kuat tidaknya hubungan 

antara variabel melalui analisis korelasi, melakukan predeksi 

dengan analisis regresi, dan membuat perbandingan antara rata-rata 

data sampel atau populasi. 

 

              
                              

               
 

   

 
     

 

Tabel. 3.3 

Rentang Skala Kategori Menurut Interval Analisis Deskriptif 

 

        SKOR Displin Kerja Kinerja Karyawan 

1,0 - 2,9 Rendah Rendah 

3,0 - 5,0 Tinggi Tinggi 

3.3.2 Analisis Inferensial 

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk 

mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak 

bebas (terikat) atas perubahan dari setiap peningkatan atau 

penurunan variabel bebas yang akan mempengaruhi variabel 
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terikat. Analisis regresi linear sederhana dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

 

Y = a + bx 

 

Dimana : 

Y = Variabel terikat yaitu Kinerja Karyawan 

a = Konstanta yang merupakan nilai dari Y pada saat nilai 

dari X sama dengan nol (harga konstan) 

b = Koefisiensi regresi, yang menunjukan angka peningkatan 

maupun penurunan variabel bebas (Disiplin Kerja) 

didasarkan pada variabel tergantung (Kinerja Karyawan). 

Bila b (+) maka terjadi peningkatan, namun bila b (-) 

maka terjadi penurunan. 

X = Variabel bebas yaitu Disiplin Kerja 
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3.3.3 Uji Hipotesis 

a. Merumuskan Hipotesis 

Ho : Displin kerja tidak memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Sidomuncul Tbk 

Semarang. 

Ha : Displin kerja memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Sidomuncul Tbk 

Semarang. 

b. Batasan t hitung (Sugiyono, 2005: 184)  

H0 : diterima bila sig. > α = 0,05 

H0 : ditolak bila sig. ≤ α = 0,05 

  


