
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian adalah sesuatu yang penting dalam suatu 

penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data secara 

objektif, serta dilakukan dengan prosedur yang sesuai dengan bukti empiris. 

Meteode yang digunakan dalam penelitian ini haruslah jelas,serta dapat 

dipertanggung jawabkan keilmiahannya agar memperoleh hasil yang 

maksimal. Sebagaimana pada penelitian ini, penelitian yang bertujuan 

untuk mengetahui hubungan antara motivasi kerja terhadap disiplin kerja. 

A. Metode Penelitian 

Kasiram (dalam Kuntjojo, 2009, h.11), mendefinisikan 

penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan 

yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis 

keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. 

B. Identifikasi variabel penelitian 

Berdasarkan hipotesis yang ada dan kerangka pemikiran yang 

telah disajikan sebelumnya maka penelitian ini memiliki variabel. 

Variabel-variabel yang diperhitungkan dalam analisis data guna 

pengujian hipotesis terdiri dari dua yaitu dependen variabel dan 

independen variabel. Kedua variabel tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Variabel bebas : Motivasi kerja 

2. Variabel tergantung : Disiplin kerja 

 



 
 

 

 

 

C. Definisi operasional penelitian 

1. Motivasi Kerja   

Motivasi kerja merupakan suatu sikap atau proses yang 

mendorong maupun menggerakkan daya dan potensi serta 

semangat seseorang untuk bekerja secara produktif untuk 

mewujudkan tujuan tetentu yang telah ditetapkan.  

 Motivasi kerja dapat diukur mengguanakan teori penetapan 

tujuan yang terdiri dari tiga indikator. Pertama adalah komitmen 

tujuan, kedua adalah keefektifan diri, ketiga adalah budaya 

nasional. 

2. Disiplin Kerja  

Disiplin kerja merupakan suatu sikap mental yang tercermin 

dalam perbuatan atau tingkah laku yang berupa kepatuhan dan 

ketaatan (obedience) terhadap peraturan-peraturan dan ketentuan-

ketentuan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah, etik, 

norma, ataupun kaidah yang berlaku dalam lingkungan atau 

organisasi untuk tujuan tertentu. Disiplin kerja ini dapat diukur 

dengan menggunakan aspek-aspek kedisiplinan meliputi  

(a) Penggunaan waktu secara efektif seperti  ketepatan waktu 

dalam melaksanakan tugas,  penghematan waktu 

mengerjakan tugas. 

(b) Ketaatan terhadap peraturan yang telah ditetapkan seperti 

taat jam kerja, taat pada pemimpin, dan taat pada prosedur 

yang berlaku. 



 
 

 

 

(c) Tanggung jawab dalam pekerjaan dan tugas meliputi satu 

melakukan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan, dua mengevaluasi hasil pekerjaan, dan yang 

ketiga adalah keberanian untuk menanggung resiko pada 

saat melakukan pekerjaan. Semakin tinggi tingkat ketaatan 

karyawan terhadap waktu, peraturan, serta tanggung jawab 

yang ada semakin tinggi nilai disiplin yang diperoleh 

karyawan. 

D. Populasi Penelitian 

 Populasi adalah seluruh kelompok kejadian, benda atau orang 

yang memiliki semua karakteristik itu, sehingga menjadi 

perhatian utama peneliti, oleh karena itu dianggap sebagai 

populasi penelitian (Ferdinand dalam Turang, Kidangen, & 

Tumiwa, 2015, h.508). 

 Penelitian ini peneliti menggunakan populasi keseluruhan 

yang terdapat di Bengkel tersebut yang semua berjumlah sekitar 

35 orang.  

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Alat Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data sangatlah penting dalam sebuah 

peenelitian, dikarenakan metode ini berfungsi untuk pengukuran 

dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini metode yang 

digunakan adalah metode skala dimana menggunakan 2 skala 

yaitu skala disiplin kerja dan skala motivasi kerja. 

 



 
 

 

 

2. Blue Print dan Cara Penilaian 

a) Skala disiplin kerja  

Skala ini digunakan untuk mengetahui disiplin kerja 

pada karyawan dengan mengukur aspek disiplin kerja sesuai 

dengan teori Singodimedjo yaitu penggunaan waktu secara 

efektif, ketaatan terhadap peraturan yang telah ditetapkannya, 

tanggungjawab dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas. 

Penyajian skala ini diberikan secara langsung oleh 

responden dan bersifat tertutup, yang mempunyai empat 

kemungkinan jawaban yang terdiri dari Sangat Sesuai (SS), 

Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), dan Sangat Tidak Sesuai 

(STS). Setiap aspek dalam skala tersebut memiliki item-item 

berupa pernyataan positif yang disebut favorable atau 

pernyataan negatif yang disebut unfavorable. Pemberian nilai 

dalam skala ini menggunakan skala tingkat satu sampai 

empat, dimana untuk pernyataan yang positis atau favorable 

diberi nilai 4 untuk jawaban (SS), nilai 3 untuk jawaban (S), 

nilai 2 untuk jawaban (TS), dan nilai 1 untuk jawaban (STS). 

Sebaliknya peringkat nilai juga diberikan untuk pernyataan 

negative atau unfavorable yang berperingkat satu sampai 

empat.  Nilai 1 diberikan untuk jawaban (SS), nilai 2 untuk 

jawaban (S), nilai 3 untuk jawaban (TS), dan nilai 4 untuk 

jawaban (STS). 

 

 



 
 

 

 

Table 1 

Blue Print Skala Disiplin Kerja 

Aspek-aspek Favourable Unfavourable Total 

Penggunaan 

waktu secaara 

efektif 

4 4 8 

Ketaatan 

terhadap 

peraturan 

4 4 8 

Tanggung 

jawab 

melaksanakan 

pekerjaan 

4 4 8 

Total 12 12 24 

 

b) Skala motivasi kerja 

Skala ini digunakan untuk mengukur motivasi kerja 

pada karyawan dengan mengukur indikatormotivasi kerja 

yang sesuai dengan teori penetapan tujuan yang terdiri dari 

tiga faktor yaitu komitmen tujuan, keefektifan diri, budaya 

nasional. 

Penyajian skala ini diberikan langsung oleh responden 

dan bersifat tertutup. Skala ini memiliki empat kemungkinan 

jawaban yang terdiri dari Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), 

Tidak Sesuai (TS), dan SangatTidak Sesuai (STS). Setiap 

faktor dalam skala ini memiliki item-item yang terdiri dari 

item pernyataan positif yang disebut favorable dan item 

pernyataan negatif yang disebut unfavorable. Pemberian nilai 

dalam skala ini menggunakan skala tingkat yang bernilai satu 



 
 

 

 

sampai empat, dimana peringkat nilai untuk item pernyataan 

postif memiliki nilai 4 untuk jawaban (SS), nilai 3 untuk 

jawaban (S), nilai 2 untuk jawaban (TS), dan nilai 1 untuk 

jawaban (STS). Sebaliknya, peringkat nilai juga diberikan 

untuk item pernyataan negatif atau unfavorable. Nilai 1 untuk 

jawaban (SS), nilai 2 diberikan untuk jawaban (S), nilai 3 

untuk jawaban (TS), dan nilai 4 diberikan untuk jawban 

(STS). 

 

 

Tabel 2 

Blue Print Skala Motivasi Kerja 

Indikator Favourable Unfavourable Total 

Komitmen 

Tujuan 
4 4 8 

Keefektifan 

Diri 
4 4 8 

Budaya 

Nasional 
4 4 8 

Total 12 12 24 

 

F. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

1. Uji Validitas 

Validitas mengacu pada kemampuan instrument pengumpulan 

data untuk mengukur apa yang harus diukur, untuk mendapatkan 



 
 

 

 

data yang relevan dengan apa yang sedang diukur (Dempsey 

dalam Kuntjojo, 2009, h37). 

Uji validitas digunakan dalam penelitian yang bersifat 

kuantitatif yang menggunakan teknik pengumpulan data dengan 

angket, maka uji validitas ini wajib dilakukan bertujuan untuk 

mengetahui apakah angket yang digunkan benar-benar valid 

untuk mengukur variabel yang diteliti. Angket atau kuisioner 

dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatuyang akan diukur. Uji Validitas ini 

dibantu oleh Statistical Package for Social Science (SPSS) for 

Windows Release versi 21.0. 

 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang 

digunakan dapat diandalkan dan konsisten jika pengukuran 

diulang. Ghozali (dalam Mardiono, & Supiyatin, 2014, h.11) 

mengatakan reliabilitas adalah suatu angka yang 

menunjukkankonsistensi suatu alat ukur didalam mengukur objek 

yang sama. Pengukuran reliabilitas dilakukandengan 

menggunakan uji Cronbach Alpha. Uji reliabilitas dalam 

penelitian ini, peniliti menggunakan bantuan Statistical Package 

for Social Science (SPSS) for Windows Release versi 21.0. 

G. Metode analisis data 



 
 

 

 

Sesuai dengan tujuan dan hipotesa yang diajukan maka 

ditetapkan analisis data dengan menggunakan teknik 

ProductMoment. Alasannya menggunakan korelasi Product 

Moment dikarenakan dalam penelitian ini terdapat hanya dua 

variabel saja. Kedua variable tersebut bergejala interval dan ingin 

mencari korelasinya diantara kedua variabel tersebut. 

 

 

 

 


