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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1.1 Alur Penelitian  

Pada bab ini akan diuraikan metodologi penelitian atau tahap-tahap penelitian 

yang dilalui dari awal hingga akhir. Pada penelitian ini, tahapan – tahapan yang 

akan dilakukan dapat dilihat pada diagram alir (flow chart) dibawah ini : 

Mulai 

Studi Pendahuluan

Studi Pustaka

Penentuan Sampel dan Teknik 

Pengambilan Sampel

Pengumpulan Data

Data Primer

1. data kuisioner kualitas SDM

2. data kuisioner disiplin kerja

3. data kuisioner motivasi kerja

4. data kuisioner kinerja 

pengrajin

Data Sekunder

1. Data kategori 

industri batik Skala 

kecil, menengah, besar

Uji Validitas dan Reliabilitas

Data valid dan reliabel

Pengolahan Data
1. Analisis Regresi Linear Berganda

2. Uji F, T dan Koefisien Determinan (R)

Analisis

Kesimpulan 

Selesai 

Tidak

Ya

 

Gambar 3.1 Flow Chart Metodologi Penelitian 
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1.2 Studi Pendahuluan  

Studi pendahuluan merupakan suatu tahapan awal yang sangat diperlukan 

untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti. Adapun cara melakukan 

studi pendahuluan adalah :  

1. menentukan tema permasalahan yang akan diteliti dengan cara melakukan 

survey pustaka guna mendalami teori yang bersangkutan dengan tema yang 

dipilih. 

2. Melakukan survey lapangan di beberapa UKM batik diberbagai skala kecil, 

menengah dan besar. 

 

1.3 Studi Pustaka 

Dalam melakukan tinjauan dan observasi lapangan, selalu berpegang pada 

literature yang telah ada sehingga masalah yang diteliti mempunyai bahan 

rujukan yang kuat dan dapat dipercaya. Studi literature merupakan penunjang 

dan sumber ilmu bagi penulis yang akan digunakan sebagai landasan teori dalam 

menyelesaikan masalah sesuai dengan batasan masalah. Sehinga penulis 

mempunyai pedoman serta panduan untuk melanjutkan penelitian. 

 

3.4 Penentuan Populasi dan Sampel  

Populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk peristiwa, hal 

atau orang yang memiliki karateristik serupa yang menjadi pusat perhatian 

peneliti, karena dipandang sebagai semesti penelitian (Janie, 2012). Populasi dari 

penelitian ini adalah seluruh karyawan yang ada di Kampung Batik Laweyan 

yang terdiri dari 82 industri batik yang masuk forum batik laweyan. 

Sampel merupakan subset dari populasi, terdiri dari beberapa anggota 

populasi (Janie, 2012). Dalam penelitan ini menggunakan metode Stratified 

Random Sampling yaitu populasi mempunyai unsur heterogenitas, diperlukan 

kriteria yang jelas dalam membuat stratifikasi sesuai dengan unsur heterogenitas 
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yang dimiliki, harus diketahui dengan tempat komposisi jumlah anggota sampel 

yang akan dipilih (secara proposional atau disproposional). 

1.5 Jenis dan Sumber Data 

Data adalah segala sesuatu yang diketahui atau diangap mempunyai sifat bisa 

memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan (J, 2008). Data yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi : 

1) Data Primer 

Menurut J.Supranto (2008), data primer merupakan data yang diperoleh 

secara langsung dari sumber asli (tampa melalui perantara). Data primer yang 

ada dalam penelitian merupakan data kuisioner. 

2) Data Sekunder 

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung 

melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihah lain). 

1.6 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Kuisioner  

Kuisioner adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden dengan panduan 

kuisioner. Kuisioner dalam penelitian ini menggunakan pertanyaan terbuka 

dan tertutup. 

b. Observasi  

Observasi merupakan metode penelitian dimana peneliti melakukan 

pengamatan secara langsung pada objek penelitian. 

c. Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 

membaca buku-buku, jurnal-jurnal, rerefensi yang berkaitan dengan 

penelitian ini dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pnelitian yang 

sedang dilakukan. 
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1.7  Metode Analisis Data 

Sebelum melakukan analisis data, maka perlu dilakukan tahap-tahap teknik 

pengolahan data sebagai berikut : 

1) Editing  

Editing merupakan proses pengecekan dan penyesuaian yang diperoleh 

terhadap data penelitian untuk memudahkan proses pemberian kode dan 

pemrosesan data dengan teknik statistik. 

2) Coding  

Coding merupakan kegiatan pemberian tanda berupa angka pada jawaban 

dari kuisioner untuk kemudian dikelompokkan kedalam kategori yang sama. 

Tujuannya untuk menyederhanakan jawaban.  

3) Scoring  

Scoring yaitu mengubah data yang bersifat kualitatif kedalam bentuk 

kuantitatif. Dalam penentuan skor ini digunakan skala likert dengan kategori 

penilaian, yaitu : 

a. Skor 5 diberikan untuk jawaban sangat setuju. 

b. Skor 4 diberikan untuk jawaban setuju. 

c. Skor 3 diberikan untuk jawaban netral. 

d. Skor 2 diberikan untuk jawaban tidak setuju. 

e. Skor 1 diberikan untuk jawaban sangat tidak setuju. 

4) Tabulating 

Tabulating yaitu menyajikan data-data yang diperoleh dalam table, sehingga 

diharapkan pembaca dapat melihat hasil penelitian yang jelas. Setelah proses 

tabulating selesai dilakukan, kemudian diolah dengan programa komputer 

SPSS 17.  
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1.7.1 Uji Validitas  

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner 

tersebut (Sugiyono, 2015). Dalam hal ini digunakan dalam beberapa butir 

pertanyaan yang dapat secara tepat mengungkapkan variabel yang diukur 

tersebut. 

Untuk mengukur tingkat validitas dapat dilakukan dengan cara 

mengkorelasikan antarab skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk 

atau variabel. Hipotesis yang diajukan adalah : 

 

Ho : skor butir pertanyaan korelasi positif dengan total skor variabel. 

Ha : skor butir pertanyaan tidak korelatif positif dengan total skor konstruk. 

 Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r 

tabel untuk tingkat signifikasi 5 persen dari degree of freedom (df) = n-2, 

dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Jika r hitung > r tabel maka 

pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid, demikian sebaliknya 

bila r hitung < r tabel maka pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan 

tidak valid (Sugiyono, 2015). 

 

1.7.2 Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuisioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuisioner dikatakan 

reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas 

dilakukan dengan cara one shot atau pengukuran sekali saja dengan alat 

bantu SPSS uji statistic Cronbach Alpha (α). Suatu konstruk atau variabel 

dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0.60 

(Sugiyono, 2015).  
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1.7.3 Uji Asumsi Klasik 

Untuk menyakinkan baha persamaan garis regresi yang diperolah adalah 

linier dan dapat dipergunakan (valid) untuk mencari peramalan, maka akan 

dilakukan pengujian asumsi multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan 

normalitas. 

1. Uji Multikolinearitas  

Uji multikolinearitas adalah untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Apabila 

terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolinearitas 

(Janie, 2012). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 

diantara variabel bebas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multokolinearitas didalam model regresi adalah sebagai berikut : 

a. Nilai R
2
 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris 

sangat tinggi, tetapi secara individual variabel – variabel bebas 

banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel terikat. 

b. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel bebas. Apabila antar 

variabel bebas ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 

0.90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas. 

c. Multikolinearitas dapat dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya 

(2) variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan 

setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas 

lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel bebas yang 

terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi, nilai 

tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena 

VIF = 1/ tolerance). Nilai cut off yang umum dipakai untuk 

menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance < 0.10 

atau sama dengan nilai VIF >10 . 
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Apabila didalam model regresi tidak ditemukan asumsi deteksi 

seperti diatas, maka model regresi yang digunakan dalam penelitian 

ini bebas dari multikolinearitas, dan demikian pula sebaliknya. 

2. Uji Heteroskedastisitas  

      Uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan 

yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan kepengamatan 

yang lain tetap, maka disebut homoskedassititas dan jika varians 

berbeda beda disebut heteroskedassititas. Model regresi yang baik 

adalah yang homokedasititas atau tidak terjadinya heteroskedastisitas 

(Janie, 2012). 

        Cara untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas adalah 

dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat yaitu 

ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola 

tertentu grafik scatterlot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y 

adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y 

prediksi –Y sesungguhnya ) yang telah di studentized. 

Dasar analisisnya adalah : 

a. Apabila terdapat pola tetentu, seperti titik – titik yang ada 

membentuk pola tertentu (bergelombang, melebar kemudian 

menyempit), maka mengindikasikan telah terjadinya  

heteroskedastisitas. 

b. Apabila tidak terdapat pola yang jelas, serta titik – titik menyebar di 

atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas 
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3. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

kedua variabel (bebas maupun terikat) mempunyai distribusi normal 

atau setidaknya mendekati normal (Janie, 2012). Pada prinsipnya 

normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada 

sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari 

residualnya. 

Dasar pengambilan keputusan adalah : 

a. Jika data (titik) menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti 

arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola 

distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi 

nromalitas. 

b. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah 

garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola 

distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi 

normalitas. 
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1.7.4 Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

variabel bebas yaitu : kualitas sumber daya manusia (X1), Motivasi (X2), 

disiplin kerja (X3) terhadap kinerja karyawan (Y). 

 Persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut (J, 2008) : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

Dimana : 

Y   : variabel dependen (kinerja karyawan) 

a   : konstanta 

b1,b2,b3  : koefisien garis regresi 

X1,X2,X3        : variabel independen (kualitas sdm, motivasi, disiplin 

kerja) 

e   : error / variabel penggangu 

 

1.7.5 Pengujian Hipotesis 

1. Uji Signifikasi Simultan (Uji Statistika F) 

Dalam pengujian ini, uji f digunakan untuk mengetahui tingkat 

signifikansi pengaruh variabel-variabel independen secara bersama 

sama (simultan) terhadap variabel dependen (J, 2008). Dalam penelitian 

ini, hipotesis yang digunakan adalah : 

Ho : Variabel-variabel bebas yaitu kualitas sdm, motivasi dan disiplin 

kerja tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama 

sama terhadap variabel terikatnya yaitu kinerja karyawanm. 

Ha : variabel – variabel bebas yaitu kualiras sdm, motivasi, disiplin 

kerja mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama sama 

terhadap variabel terikatnya yaitu kinerja karyawan. 

        

       Dasar pengambilan keputusan (J, 2008) adalah dengan 

menggunakan angka probabilitas signifikansi yaitu : 
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a. Apabila probabilitas signifikansi > 0.05, maka Ho diterima dan Ha 

ditolak. 

b. Apabila probabilitas signifikansi < 0.05, maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. 

2. Analisis Koefisiensi Determinasi (R
2
) 

      Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

mengukur kemampuan model dalam menerangkan variansi variabel 

terikat (Janie, 2012). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan 

satu. Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan variabel variabel bebas 

(kualitas sdm, motivasi, disiplin kerja) dalam menjelaskan variansi 

variabel terikat (kinerja karyawan) amat terbatas. Begitu pula 

sebaliknya, nilai yang mendekati satu berarti variabel – variabel bebas 

memberikan hamper semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variansi variabel terikat. 

      Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah 

bias terhadap jumlah variabel bebas yang dimasukkan kedalam model. 

Setiap tambahan satu variabel bebas, maka R
2
 pasti meningkat tidak 

peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel terikat. Oleh karena itu, banyak penelitian menganjurkan untuk 

menggunakan nilai Adjusted R
2
 pada saat mengevaluasi mana model 

regresi yang terbaik. Tidak seperti R
2
, nilai Adjusted R

2
 dapat naik atau 

turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam model. 
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3. Uji Signifikansi Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untukmenguji signifikansi hubungan antara variabel X 

dan Y, apakah variabel X1, X2, X3 (kualitas sdm, motivasi, disiplin 

kerja) benar benar berpengaruh terhadap variabel Y (kinerja karyawan) 

secara terpisah atau parsial (Janie, 2012). Hipotesis yang digunakan 

dalam pengujian ini adalah : 

Ho : Variabel-variabel bebas (kualitas sdm, motivasi, disiplin kerja) 

tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

terikat (kinerja karyawan). 

Ha :Variabel-variabel (kualitas sdm, motivasi, disiplin kerja) 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat 

(kinerja karyawan). 

        Dasar pengambilan keputusan (Janie, 2012) adalah dengan 

menggunakan angka probabilitas signifikansi yaitu : 

a. Apabila angka probabilitas signifikansi > 0.05, maka Ho diterima 

dan Ha ditolak. 

b. Apabila angka probabilitas signifikansi < 0.05, maka Ho ditolak 

dan Ha diterima. 

 


