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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Objek dan Lokasi Penelitian 

Obyek yang digunakan dalam penelitian ini di PT. Nasmoco Pemuda 

Semarang jalan Pemuda No. 72 Semarang, sedangkan lokasi penelitian ini 

dilaksanakan di lingkungan Bengkel Nasmoco Pemuda Semarang dengan 

alasan bahwa Bengkel Nasmoco Pemuda salah satu bengkel resmi Toyota 

yang berlokasi sangat strategis dan memberikan pelayanan 24 jam, dimana 

dengan pelayanan 24 jam tersebut, perusahaan sudah menyiapkan tenaga-

tenaga bengkel yang profesional. 

 

3.2. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan bagian bengkel 

PT. Nasmoco Pemuda Semarang berjumlah 30 karyawan  berhubung 

subyeknya kurang dari 100, maka dalam penelitian ini lebih baik sampel 

diambil dari populasi sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi. 

(Arikunto, 1998 ) 

 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah  

data primer. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, 
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(Umar, 2003 ). Data berupa hasil jawaban responden atas kuesioner yang 

disebarkan kepada responden mengenai motivasi, kepemimpinan dan kinerja. 

 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kuesioner, yang diperoleh melalui pembagian daftar pertanyaan untuk 

kemudian dijawab secara tertulis oleh responden. Responden diminta 

menjawab pertanyaan sesuai dengan petunjuk tertulis, mengisi langsung 

ditempat penelitian dan setelah selesai mengisi daftar kuesioner, langsung 

diserahkan kepada peneliti. 

 

3.5. Uji Validitas dan Reliabilitas 

a. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada 

kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut (Ghozali, 2001). Kriteria yang digunakan adalah 

melakukan uji signifikansi dengan membandingkan nilai r hitung dengan 

r tabel untuk df = n-k-1. Jika r hitung lebih besar dari r tabel dan bernilai 

positif maka dikatakan valid. Berikut ini adalah hasil pengujian 

reliabilitas untuk variabel motivasi kerja: 
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Tabel 3.1. Hasil Pengujian Validitas Motivasi Kerja 1 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 
X1 0.289 0.361 Tidak Valid 
X2 0.865 0.361 Valid 
X3 0.453 0.361 Valid 
X4 0.743 0.361 Valid 
X5 0.427 0.361 Valid 
X6 0.732 0.361 Valid 
X7 0.709 0.361 Valid 
X8 0.608 0.361 Valid 
X9 0.665 0.361 Valid 
X10 0.668 0.361 Valid 
X11 0.566 0.361 Valid 
X12 0.538 0.361 Valid 
X13 0.469 0.361 Valid 
X14 0.456 0.361 Valid 
X15 0.619 0.361 Valid 

  Sumber: Data primer yang Diolah (Juli, 2008) 

Berdasarkan tabel 3.1. diketahui bahwa dari 15 item pertanyaan pada 

hasil kuesioner motivasi kerja ada 1 item tidak valid karena nilai r hitung < r 

tabel yaitu pertanyaan 1. Kemudian dilakukan uji validitas kedua dengan hasil 

sebagai berikut: 

Tabel 3.2. Hasil Pengujian Validitas Motivasi Kerja 2 
Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

X2 0.855 0.361 Valid 
X3 0.403 0.361 Valid 
X4 0.759 0.361 Valid 
X5 0.384 0.361 Valid 
X6 0.729 0.361 Valid 
X7 0.700 0.361 Valid 
X8 0.590 0.361 Valid 
X9 0.666 0.361 Valid 
X10 0.680 0.361 Valid 
X11 0.593 0.361 Valid 
X12 0.523 0.361 Valid 
X13 0.486 0.361 Valid 
X14 0.481 0.361 Valid 
X15 0.660 0.361 Valid 
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Dari tabel 3.2. diketahui bahwa semua item pertanyaan telah memiliki 

nilai r hitung > r tabel sehingga untuk semua item pertanyaan dikatakan telah 

valid. Sedangkan berikut ini adalah hasil pengujian validitas untuk variabel 

kepemimpinan: 

Tabel 3.3. Hasil Pengujian Validitas Kepemimpinan 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 
X1 0.712 0.361 Tidak Valid 
X2 0.945 0.361 Valid 
X3 0.806 0.361 Valid 
X4 0.803 0.361 Valid 
X5 0.818 0.361 Valid 
X6 0.540 0.361 Valid 

  Sumber: Data primer yang Diolah (Juli, 2008) 

Berdasarkan tabel 3.3. diketahui bahwa dari 6 item pertanyaan pada 

hasil kuesioner kepemimpinan semuanya valid karena nilai nilai r hitung < r 

tabel. Kemudian berikutnya adalah hasil pengujian validitas untuk variabel 

kinerja: 

Tabel 3.4. Hasil Pengujian Validitas Kinerja 1 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 
X1 0.722 0.361 Valid 
X2 0.773 0.361 Valid 
X3 0.762 0.361 Valid 
X4 0.285 0.361 Tidak Valid 
X5 0.312 0.361 Tidak Valid 
X6 0.368 0.361 Valid 

  Sumber: Data primer yang Diolah (Juli, 2008) 

Berdasarkan tabel 3.4. diketahui bahwa dari 6 item pertanyaan pada 

hasil kuesioner kinerja ada 2 item tidak valid karena nilai r hitung < r tabel 

yaitu pertanyaan 4 dan 5. Kemudian dilakukan pengujian validitas kedua 

dengan hasil: 
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Tabel 3.5. Hasil Pengujian Validitas Kinerja 2 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 
X1 0.806 0.361 Valid 
X2 0.768 0.361 Valid 
X3 0.784 0.361 Valid 
X6 0.365 0.361 Valid 

  Sumber: Data primer yang Diolah (Juli, 2008) 

Berdasarkan tabel 3.5. diketahui bahwa dari semua pertanyaan 

kinerja telah valid karena nilai r hitung > r tabel. 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner 

yang merupakan indikator dari suatu variabel atau konstruk. Suatu 

kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap 

pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu 

variabel dikatakan reliabel jika memiliki Cronbach Alpha lebih besar 

dari 0,60 (Ghozali, 2001). 

Berikut ini adalah hasil pengujian reliabilitas pada penelitian ini: 

Tabel 3.6. Hasil Pengujian Reliabilitas 

Variabel Cronbach Alpha α Keterangan 
Motivasi Kerja 0.905 0.5 Reliabel 
Kepemimpinan 0.912 0.5 Reliabel 
Kinerja 0.826 0.5 Reliabel 

         Sumber: Data primer yang diolah (Maret, 2008) 

  Dari tabel 3.6. diketahui bahwa dari ketiga variabel diatas yaitu motivasi 

kerja, kepemimpinan dan kinerja individual memiliki nilai Cronbach 

Alpha > 0,5, sehingga variabel tersebut masing-masing  dinyatakan  

reliabel. 
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3.6. Analisis Data 

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah : 

1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif yaitu statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data  dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan 

data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. 

Termasuk dalam statistik deskriptif  antara lain adalah penyajian data 

melalui tabel, perhitungan prosentase. Jadi secara teknis tidak ada uji 

signifikansi, tidak ada taraf  kesalahan, karena peneliti tidak bermaksud 

membuat generalisasi, sehingga tidak ada kesalahan generalisasi. Analisis 

deskriptif ini dilakukan dengan rentang skala sebagai berikut: 

                  nilai terbesar – nilai terkecil 
  RS  =  

                                       jumlah jawaban 
                                 
                        30(5) – 30(1)  

                       =                              = 60 
     2 

                       
 
Penilaian unsur diklasifikasikan sebagai berikut : 

Rata-rata Motivasi Kinerja 

30 – 90 

90,1 – 150 

Rendah  

Tinggi 

Rendah  

Tinggi 
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                  nilai terbesar – nilai terkecil 
  RS  =  

                                       jumlah jawaban 
                                 
                        30(5) – 30(1)  

                       =                              = 30 
     2 

                       
Penilaian unsur diklasifikasikan sebagai berikut : 

Rata-rata Kepemimpinan 

30 – 60 

60,1 – 90 

90,1 – 120  

120,1 – 150  

Orientasi orang rendah, orientasi tugas rendah (S4) 

Orientasi orang rendah, orientasi tugas tinggi (S1) 

Orientasi orang tinggi, orientasi tugas rendah (S3) 

Orientasi orang tinggi, orientasi tugas tinggi (S4) 

 

2. Analisis Inferensial  

Analisis Inferensial yaitu bidang atau bagian dari ilmu 

pengetahuan statistik yang bertugas memepelajari tata cara penarikan 

kesimpulan mengenai keseluruhan populasi berdasarkan data hasil 

penelitian pada sampel (bagian dari populasi). Didalamnya berisi 

bagaimana cara membuat estimasi harga parameter, bagaimana cara 

menguji hipotesis, bagaimana membuat prediksi berdasarkan hubungan 

pengaruh antara variabel-variabel dan perhitungan derajat asosiasi antara 

variabel-variabelnya. Adapun perhitungan-perhitungan yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu : 

a. Regresi Berganda 

Regresi berganda, digunakan untuk mengetahui kekuatan 

pengaruh antara variabel bebas (motivasi kerja dan kepemimpinan) 
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terhadap variabel terikat (kinerja karyawan). Adapun rumus yang 

digunakan adalah : Sugiyono, ( 2002 )  

Y   = a + bX1 + bX2 

Dimana : 

Y = Variabel kinerja pegawai 

a = Konstanta atau bila harga X = 0 

b = Koefisien regresi 

X 1 = Variabel motivasi kerja 

X 2 = Variabel kepemimpinan 

 

b. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) merupakan besaran yang digunakan untuk 

mengukur kebaikan (goodness of fit) dari persamaan regresi, yaitu 

memberikan proporsi atau prosentase variasi total dalam variabel tidak 

bebas Y yang dijelaskan oleh variabel yang menjelaskan X. 

Rumusnya adalah : 

2R   = ESS
TSS

 

Keterangan : 

R2  = koefisien determinan 

ESS = jumlah kuadrat regresi (explained sum of square)  

TSS = total jumlah kuadrat (total sum of square) (Gujarati, 1999 ) 

c. Pengujian Hipotesa 

a. Uji parsial (uji t) 
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Digunakan untuk mengetahui berapa besar pengaruh masing-masing 

antara variabel independen (motivasi atau kepemimpinan) terhadap 

dependen (kinerja karyawan). 

Adapun rumus yang dipakai adalah sebagai berikut : 

t = i

i

 b
sb

 (Djarwanto PS & Pangestu Subagyo, 1998 : 307). 

dimana : 

bi  = koefisien regresi 

sbi  = standar deviasi 

Hipotesis yang diajukan : 

Ho : β    =  0, tidak ada pengaruh positif dan signifikan antara 

variabel motivasi kerja (X1) terhadap variabel kinerja 

karyawan (Y) atau variabel kepemimpinan (X2) terhadap 

variabel kinerja karyawan (Y). 

Ho : β    >  0, ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel 

motivasi kerja (X1) terhadap variabel kinerja karyawan 

(Y) atau variabel kepemimpinan (X2) terhadap variabel 

kinerja karyawan (Y). 

Kriteria Pengujian : 

Taraf signifikan α = 0,05 

Derajat kebebasan df  =  n – k – 1 

Apabila thitung > ttabel maka Ho ditolak dan Ha diterima 

Apabila thitung < ttabel maka Ho diterima dan Ha ditolak 
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Hasil dari pengujian tersebut dapat didistribusikan dalam gambar 

sebagai berikut : 

Gambar 3.1.  
Kurve uji ttest 

 

 
b. Uji Simultan (Uji F) 

Digunakan untuk mengetahui pengaruh kedua variabel 

independen (motivasi dan kepemimpinan) secara bersama – sama 

terhadap variabel dependen (kinerja karyawan) 

Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut : 

F  = 
( ) ( )

2

2

R / k 1
1 R / N k

−
− −

   (Gujarati, 1999 ) 

Keterangan : 

R2 = koefisien determinasi berganda 

k = variabel bebas 

N = banyaknya sampel 

Hipotesis yang diajukan : 

Ho : β    =  0, tidak ada pengaruh positif dan signifikan antara 

variabel motivasi kerja (X1) dan kepemimpinan (X2) 

terhadap variabel kinerja karyawan (Y). 

Daerah
Penerimaan Ho

Daerah
Penolakan Ho

0 t tabel t hitung



 36

Ha : β    > 0, ada pengaruh positif dan signifikan antara motivasi 

kerja (X1) dan kepemimpinan (X2) terhadap variabel 

kinerja karyawan (Y). 

Kriteria Pengujian : 

Taraf signifikan α = 0,05 

Derajat kebebasan df  =  n – k – 1 

Apabila Fhitung > Ftabel maka Ho ditolak dan Ha diterima 

Apabila Fhitung < Ftabel maka Ho diterima dan Ha ditolak 

Hasil dari pengujian tersebut dapat didistribusikan dalam gambar 

sebagai berikut : 

Gambar 3.2. 
Kurve Uji Ftest 

 

Untuk memudahkan perhitungan dalam analisis data akan digunakan 

komputer dengan menggunakan Program SPSS Versi 10 for Windows. 

Karena program SPSS dapat mengolah data dengan cepat dan tepat 

untuk berbagai jenis data (Santoso, 2000:10). 

Daerah
Penerimaan Ho

Daerah
Penolakan Ho

Ftabel Fhitung
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