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BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada PT.Riau Graha Medika yang terletak di jalan
harapan raya no 383. Kota Pekanbaru,Riau pada tahun 2017
3.2 Jenis dan Sumber Data
Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu:
1. Data Primer
Sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya
yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang)
maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian
(benda). Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan
cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode
observasi).
2. Data Sekunder
Sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara
tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik
yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan
kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke
perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang
berhubungan dengan penelitiannya.
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3.3 Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara
Teknik Pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan wawancara
dan tanya jawab langsung dengan beberapa bagian yang terkait
b. Kuesioner
Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara menyusun daftar
pertanyaan yang telah penulis siapkan dan mengajukan daftar pertanyaan
tersebut kepada para responden untuk menjawab pertanyaan yang telah
disediakan.
3.4 Populasi dan Sampel
a. Populasi
Populasi dapat diartikan sebagai jumlah keseluruhan semua anggota yang
diteliti. Seluruh populasi di PT. Riau Media Grafika (Tribun Pekanbaru)
adalah 76 orang.
b. Sampel
Dan dalam penelitian ini, penulis memilihtiga dari tujuh bagian di PT. Riau
Media Grafika (Tribun Pekanbaru) untuk dijadikan sampel. Karena ketiga
bagian tersebut memiliki hubungan yang kuat dalam pencapaian tujuan
organisasi. Metode yang digunakandalam pengambilan sampel adalah
purposive sampling, yaitu pengambilan sampel secara sengaja sesuai
persyaratan sampel yang diperlukan.Adapun sampel yang diambil adalah
pada 3 bagian yaitu bagian Sirkulasi, Percetakan dan HRGA(Human
Resources General Affairs) sebanyak 40 orang.
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3.5 Teknik Analisis Data
Dalam menganalisis data, terhadap data yang dikumpulkan penulis
menggunakan metode deskriptif yaitu dengan cara mengumpulkan data yang
didapati dari responden dan dilakukan pengolahan data menggunakan landasan
teori sebagai alat untuk memecahkan masalah yang dihadapi, kemudian dianalisis
secara kuantitatif, selanjutnya diuraikan dan dihitung dengan keadaan sebenarnya
untuk mendapatkan kesimpulan.
Dan kemudian dilanjutkan untuk menganalisa pengaruh disiplin kerja sebagai
variabel tidak terikat terhadap kinerja karyawan sebagai variabel terikat
menggunakan formula Regresi linier sederhana, sebagai berikut:
Analisis Regresi Linier Sederhana
Rumus : Y = a + bx + ɛ
Dimana :
Y= Kinerja Karyawan
a = Disiplin Kerja
b = Koefisien Regresi
ɛ = Predicton error

