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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.01. Metode Penelitian yang Digunakan 

          Metode dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan rancangan cross 

sectional dimana observasi atau pengumpulan data dilakukan sekaligus pada 

suatu saat (point time approach). Artinya setiap subjek penelitian hanya 

diobservasi sekali saja dan pengukuran dilakukan terhadap status karakter atau 

variabel subjek pada saat pemeriksaan (Sugiyono, 2009). 

3.02. Indentifikasi Variabel 

          Fokus dalam penelitian ini tentang hubungan antara motivasi kerja 

dengan kedisiplinan kerja Karyawan, sehingga variabel yang akan diteliti 

adalah 

1. Variabel tergantung  : Kedisiplinan Kerja  

2. Variable bebas  : Motivasi kerja 

3.03. Definisi Operasional 

          Definisi operasional penelitian adalah batasan masalah secara operasional 

dan merupakan penegasan arti yang dinyatakan dengan cara tertentu dan 

melalui kegiatan yang spesifik untuk mengukur varaiabel yang bertujuan  

menghindari kesalahpahaman mengenai instrumen yang akan digunakan dan 

data yang akan dikumpulkan.  

Devinisi operosional variable dalam penelitian ini adalah :  

3.03.01. Kedisiplinan Kerja 

          Kedisiplinan kerja merupakan sikap karyawan untuk mentaati dan patuh 

terhadap peraturan guna mencapai tujuan perusahaan. Kedisiplinan kerja 
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karyawan dapat diukur melalui skala kedisiplinan kerja yang disusun berdasarkan 

indikator-indikator seperti ketepatan waktu, pemanfaatan sarana, tanggung 

jawab yang tinggi, ketaatan terhadap aturan kantor. Semakin tinggi jumlah skor 

yang didapatkan karyawan maka semakin tinggi kedisiplinan kerja karyawan 

tersebut. Begitupula sebaliknya. 

3.03.02. Motivasi Kerja 

          Motivasi kerja merupakan faktor pendorong individu untuk melakukan 

sesuatu guna mencapai tujuan yang diinginkan oleh organisasi atau perusahaan. 

Motivasi kerja dari karyawan dapat diukur melalui skala motivasi kerja dengan 

ciri-ciri suka bekerja yang ada kaitannya dengan prestasi, suka mengambil resiko 

yang sederhana, suka dengan pekerjaan yang mana individu bertanggungjawab 

terhadap keberhasilan pekerjaan tersebut, suka mendapat kemudahan tentang 

pekerjaan tersebut, lebih mementingkan masa depan daripada masa sekarang 

dan masa lalu, serta tabah apabila mengalami kegagalan. Semakin tinggi jumlah 

skor yang diperoleh maka semakin tinggi pula motivasi kerja karyawan tersebut. 

Begitupula sebaliknya. 

3.04. Subjek Penelitian 

3.04.01. Populasi 

          Populasi merupakan keseluruhan penduduk atau individu yang setidaknya 

mempunyai satu karakteristik atau sifat yang sama  (Azwar, 2013). Subjek pada 

penelitian ini adalah karyawan tetap Perusahaan X bagian produksi spinning 

serta sudah bekerja selama tiga tahun.  

3.04.02. Teknik Pengambilan Sampel 

          Prosedur pengambilan sampel akan dilakukan dengan menggunakan 

teknik insidental sampling. Menurut Sugiyono (2009) teknik pengambilan 
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sampling ini diambi secara kebetulan, yaitu siapa yang di temui dan dirasa dapat 

dijadikan responden oleh peneliti maka orang tersebut akan dijadikan sumber 

data. Alasan peneliti menggunakan teknik ini dikarenakan banyaknya jumlah 

responden dan padatnya jam kerja di perusahaan tersebut maka tidak 

memungkinkan untuk melakukan teknik yang lainnya. 

3.05. Metode Pengumpulan Data 

3.05.01. Alat pengumpulan data 

          Pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh 

informasi yang relevan akurat dan reliable sesuai dengan tujuan penelitian dan 

bentuk data yang diukur. 

          Menurut Azwar (2013), data penelitian digolongkan sebagai data primer 

dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil sumber pertama melalui 

wawancara, observasi, maupun instrument tertentu. Data sekunder diperoleh 

melalui sumber tidak langsung, seperti arsip atau dokumen. 

          Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan Skala 

Likert. Dalam skala ini dibedakan menjadi dua skala yaitu skala kedisiplinan kerja 

dan skala motivasi kerja.  

3.05.02. Blueprint dan Cara Penilaian 

          Pengukuran skala tersebut menggunakan item-item pernyataan yang 

terdiri dari pernyataan favourable dan pernyataan unfavourable. Jawaban items 

favourable dikategorikan dalam empat kategori jawaban Sangat Sesuai (SS) 

dengan skor 4,  Sesuai (S)  skor 3 , Tidak Sesesuai (TS) dengan skor dua, 

Sangat Tidak Sesuai (STS) dengan skor 1. Begitupula sebaliknya dengan 

pernyataan unfavourable jawaban Sangat Sesuai (SS) dengan skor 1, Sesuai (S) 
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dengan skor 2, Tidak Sesuai (TS) dengan skor 3, dan Sangat Tidak Sesuai 

(STS) dengan skor 4 

1. Skala Kedisiplinan kerja 

          Skala dari kedisiplinan kerja  didapat dari indikator-indikator 

kedisiplinan kerja menurut Soedjono (2002) diantara lain: 

a. Ketepatan waktu 

b. Pemanfaatan sarana 

c. Tanggung jawab yang tinggi 

d. Ketaatan terhadap aturan kantor 

Tabel 2. Blue-print Skala Kedisiplinan Kerja 

Indikator 
Jumlah Item 

Jumlah 
Favourable Unfavourable 

Ketepatan waktu 2 2 4 

Pemanfaatan sarana 2 2 4 

Tanggung jawab yang tinggi 2 2 4 
Ketaatan terhadap aturan 

kantor 2 2 4 

TOTAL 8 8 16 

 

2. Skala Motivasi Kerja 

          Skala motivasi kerja di susun dari ciri-ciri motivasi kerja menurut 

Mc. Clelland (dalam Riyadi, 2011) diantara lain: 

1. Suka bekerja yang ada kaitannya dengan prestasi 

2. Suka mengambi resiko yang sederhana 

3. Suka dengan pekerjaan yang mana individu bertanggungjawab 

terhadap keberhasilan pekerjaan tersebut 

4. Suka mendapat kemudahan tentang pekerjaan tersebut 
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5. Lebih mementingkan masa depan daripada masa sekarang dan masa 

lalu 

6. Tabah bila mengalami kegagalan 

Tabel 3. Blue-Print Skala Motivasi Kerja 

Indikator 
Jumlah Item 

Jumlah 
Favourable Unfavourable 

Suka bekerja yang ada 
kaitannya dengan prestasi 

2 2 4 

Suka mengambil resiko yang 
sederhana 

2 2 4 

Suka dengan pekerjaan yang 
mana individu bertanggung 

jawab terhadap keberhasilan 
pekerjaan tersebut 

2 2 4 

Suka mendapat kemudahan 
tentang pekerjaan tersebut 

2 2 4 

Lebih mementingkan masa 
depan daripada masa sekarang 

dan masa lalu 
2 2 4 

Tabah bila mengalami 
kegagalan 

2 2 4 

Total 12 12 24 

 

3.06. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

3.06.01. Uji Validitas Alat Ukur 

          Validitas menurut Azwar (2015) merupakan ketepatan dan kecermatan 

suatu alat ukur dalam mengukur sebuah data. Instrument dapat dikatakan valid 

jika alat ukur tersebut menjalankan fungsi ukur sesuai dengan maksud di 

lakukannya pengukuran tersebut. Artinya alat tes yang digunakan harus sesuai 

dengan yang seharusnya diukur. Perhitungan validitas pada penelitian ini 

menggunakan teknik korelasi Pearson Product Moment dan akan di koreksi 

menggunakan teknik korelasi Part Whole untuk menghindari over-estimation. Uji 

validitas ini diperuntukkan skala kedisiplinan kerja serta motivasi kerja. 
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3.06.02. Uji Reliabilitas Alat Ukur 

          Setelah pertanyaan valid analisis dilanjutkan dengan uji reliabilitas. 

Reliabilitas merupakan ukuran yang menunjukkan sebuah konsistensi sebuah 

alat (Azwar, 2015). Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan metode Alpha 

Cronbach. 

3.07. Metode Analisis Data 

          Analisis data bertujuan untuk memperoleh gambaran dari hasil penelitian 

yang telah direncanakan. Dalam penelitian ini teknik analisis statistik Product 

Moment. 
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