
 

III. METODELOGI PENELITIAN 

 

 

 

3.1    Jenis dan Sumber Data 

3.1.1 Data Primer 

Data primer merupakan data yang sumbernya berasal dari data yang 

dikumpulkan dan berhubungan langsung dengan penelitian yang 

dilaksanakan. 

3.1.2 Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang sumbernya berasal dari perusahaan 

yang bersangkutan, maupun data eksternal yang berasal dari jurnal-jurnal, 

majalah-majalah maupun penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya. 

 

3.2    Metode Pengumpulan Data 

 

3.2.1 Penelitian Kepustakaan 

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara 

mempelajari literatur dan buku-buku yang berhubungan dengan penulisan 

ini. 

 

3.2.2 Penelitian Lapangan 

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara penelitian langsung dengan 

metode : 

a. Wawancara  

Teknik yang digunakan untuk mendapatkan informasi atau keterangan 

secara langsung dari responden.. 



b. Obsevasi 

Tehnik observasi dengan melakukan pengamatan dan pencatatan 

langsung secara sistematis terhadap objek dan masalah yang diteliti 

sehingga diharapkan menunjang data lainnya. 

c. Dokumentasi 

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian 

melalui catatan-catatan atau yang lainnya. 

d. Kuesioner (daftar pertanyaan)  

Kuesioner adalah memberikan daftar pertanyaan tentang pengawasan, 

kinerja dan disiplin kerja kepada responden. Responden diminta 

menjawab alternatif jawaban yang ada.  

Alternatif  jawaban kuesioner adalah sebagai berikut: 

 

Variabel 

 

Alternatif Jawaban 

Pengawasan Ya = 3 

Kadang-kadang = 2 

Tidak = 1 

Kinerja Tidak setuju = 3 

Kurang setuju = 2 

Setuju = 1 

Disiplin Kerja Ya = 3 

Kadang-kadang = 2 

Tidak  = 1 

 

 

 

1.3 Identifikasi Variabel 

 



Variabel adalah gejala yang bervariasi yang menjadi objek penelitian 

(Suharsimi Arikunto, 2006 : 134), bahwa variabel yang mempengaruhi disebut 

variabel penyebab, variabel bebas atau independen variabel (X), sedangkan 

variabel akibat disebut variabel tak bebas, variabel tergantung variabel terikat 

atau dependent variabel (Y). 

 

Penulisan ini menggunakan tiga variabel yang akan di uji yaitu variabel bebas 

(X) adalah pengawasan, variabel terikat (Y1) adalah kinerja karyawan dan 

variabel terikat (Y2) adalah disiplin kerja. 

 

3.4 Definisi Operasional Variabel  

3.4.1 Variabel Bebas X (Pengawasan) 

 

Harahap (2004:16) mengatakan bahwa  

Manajemen pengawasan merupakan keseluruhan sistem, tehnik, cara yang 

mungkin dapat digunakan oleh seorang manajer untuk menjamin agar segala 

aktivitas yang dilakukan di dalam organisasi benar-benar menerapkan prinsip 

efisiensi dan mengarah pada upaya untuk mencapai keseluruhan visi, misi dan 

tujuan organisasi/ perusahaan. 

 

Indikator pengawasan adalah : 

1. Standar  hasil adalah patokan yang dijadikan ukuran oleh seorang manajer 

dalam melakukan pengawasan dalam perusahaan; 

2. Laporan, dijadikan sebagai indikator dalam melakukan pengawasan dan 

telah ditetapkan bersama. Laporan berisi tentang hasil kerja karyawan dan 



laporan menilai apakah ada penyimpangan yang telah terjadi, digunakan 

untuk menilai kinerja dari karyawan-karyawan tersebut; 

3. Perbaikan kesalahan, seorang karyawan melakukan perbaikan kesalahan 

atau koreksi kembali jika atasannya meminta untuk diperbaiki karena 

mengalami kesalahan; 

4. Tingkat pengawasan, seorang manajer yang melakukan pengawasan 

langsung dan melihat sendiri pelaksanaan kegiatan-kegiatan operasional 

yang diselenggarakan oleh para bawahannya; 

5. Sangsi atau hukuman, pemberian sangsi atau hukuman secara tegas 

diharapkan agar karyawan dapat bekerja lebih baik. 

 

3.4.2 Variabel Terikat Y1 (Kinerja) 

 

Menurut Mangkunegara (2002:67) Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sementara itu, 

penilaian kinerja menggunakan indikator-indiakator yang mempengaruhi kinerja 

yaitu : 

1. Tanggung jawab terhadap penyelesaian tugas, karyawan memiliki 

tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepadanya; 

2. Kecakapan, penilaian kecakapan diperlukan sebagai tolak ukur dari kinerja 

karyawan; 

3. Pengalaman, pengalaman diperlukan sabagai penilaian kinerja karyawan; 

4. Keterampilan, keterampilan yang dimiliki karyawan dapat dijadikan acuan 

dalam peningkatan kinerja karyawan; 



5. Daya guna dan hasil kerja, daya guna dan hasil kerja karyawan dapat 

dijadikan penilaian; 

3.4.3 Variabel Terikat Y2 (disiplin kerja) 

 

Menurut Malayu S.P.Hasibuan (2000:190) Kedisiplinan merupakan fungsi 

operatif manajemen sumber daya manusia (MSDM) yang terpenting karena 

semakin baik disiplin karyawan, semakin tinggi prestasi kerja yang dapat 

dicapainya. Tanpa disiplin karyawan yang baik, sulit bagi organisasi perusahaan 

untuk mencapai hasil yang optimal. Sementara itu, penilaian kedisiplinan 

menggunakan indikator-indikator yang mempengaruhi disiplin yaitu : 

1. Ketepatan waktu, kewajiban utama dalam bekerja merupakan ketepatan 

waktu berdasarkan standar jam kerja yang telah diberikan perusahaan; 

2. Sikap dan peranan, seorang karyawan harus memiliki tanggung jawab 

terhadap pekerjaan yang dijalankan; 

3. Kepatuhan, peraturan ditetapkan oleh perusahaan untuk dijalankan agar 

proses kegiatan pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang 

direncanakan; 

4. Hubungan kemanusiaan, hubungan manusia yang harmonis antara sesama 

karyawan ikut menciptakan kedisiplinan yang baik pada suatu perusahaan. 



3.5  Populasi dan Penentuan Jumlah Responden 

 

Menurut pendapat Suharsimi Arikunto (2006:134) tentang pengambilan sampel, 

apabila responden yang di teliti kurang dari 100 lebih baik jika di ambil secara 

keseluruhan sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Jika 

responden yang diteliti lebih besar dari 100, maka dapat di ambil antara 10%-20% 

dari jumlah karyawan, sehingga penelitian secara sampel. 

Penelitian ini penulis hanya meneliti karyawan Bagian Sumber Daya Manusia saja 

sehingga penelitian yang dilakukan adalah penelitian populasi yang berjumlah 31 

orang. 

 

3.6 Uji instrumen Penelitian  

3.6.1 Uji Validitas dan Reliabelitas Pertanyaan Kuisioner 

Untuk menguji perhitungan uji validitas dibantu dengan menggunakan program 

statistika SPSS. Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukan tingkat  

kevalidan suatu instrumen. Pengujian validitas dilakukan dengan cara 

mengkoreksikan masing-masing item pertanyaan dengan total skor pertanyaan 

masing-masing indikator dengan rumus Korelasi Product Moment. 

Uji reabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi atau ketepatan pengukuran, 

bila pengukuran dilakukan pada objek yang sama berulang kali dengan instrumen 

yang sama. Pengujian reabilitas ditunjukkan dengan koefisien cronbach alpha. 

Semakin mendekati 1,00 maka semakin tinggi konsistensi jawaban skor butir-

butir pertanyaan atau makin dapat dipercaya, reabilitas yang kurang dari 0,6 

adalah kurang baik, 0,7 dapat diterima dan diatas 0,8 adalah baik. Pengujian 



validitas dan reabilitas ini dengan menggunakan bantuan program aplikasi SPSS 

12.00. 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS 12  maka diperoleh 

hasil bahwa besarnya korelasi atau hubungan antara variabel pengawasan kerja 

dengan kinerja dan disiplin kerja karyawan yang dihitung dengan koefisien 

korelasi SPSS 12 adalah 0,755 dan 0,790 . hal ini menunjukan hubungan yang 

kuat (mendekati 1) diantara pengawasan kerja dengan kinerja dan disiplinn kerja.  

 

Pengujian variabel pertanyaan tentang pengawasan kerja, kinerja dan disiplin 

kerja karyawan dengan menggunakan uji kereliabelan (cronbach alfa) diperoleh 

nilai r hitung sebesar 0,661, variabel kinerja r hitung sebesar 0,660 > 0,444dan 

variabel disiplin kerja 0,643 > 0,444 . Sepuluh pertanyaan tersebut telah valid dan 

reliabel dengan interpensi kereliabelan tinggi. Pengujian validitas dan reliabelitas 

ini dilakukan terhadap 20 responden. 

3.6.2  Analisis Kuantitatif 

Mengadakan analisis dengan menggunakan perhitungan-perhitungan secara 

kuantitatif. Untuk mengetahui pengaruh antar pengawasan dengan kinerja dan 

disiplin kerja akan digunakan perumusan Product Moment yaitu sebagai berikut : 
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Keterangan : 

rxy =  Nilai koefisien korelasi antara X dan Y 

X =   Variabel bebas (Pengawasan)  

Y1 =   Variabel terikat (Kinerja)  

Y2 = Variabel terikat (Disiplin) 

N =  Banyaknya sampel yang diambil  

 

Besarnya hubungan atau korelasi pengawasan terhadap kinerja dan disiplin kerja 

dapat diukur dengan membandingkan hasil rxy  dengan rtabel product moment. Jika 

rxy  lebih besar daripada rtabel, berarti ada korelasi yang kuat antara pengawasan 

dengan kinerja dan disiplin kerja karyawan. Sebaliknya jika rxy  lebih kecil 

daripada rtabel, berarti tidak ada hubungan antara pengawasan dengan kinerja dan 

disiplin kerja karyawan.  

Selanjutnya untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel Pengawasan Kerja 

Terhadap Kinerja dan Disiplin Kerja  dilakukan dengan menghitung koefisien 

determinasi, yaitu dengan mengkuadratkan koefisien r yang ditemukan, rumus : 

KD1 = rxy1
2
 x 100% 

KD2 = rxy2
2
 x 100% 

Keterangan : 

KD1 = Koefisien Determinasi (kinerja) 

KD1 = Koefisien Determinasi (kinerja) 

rxy 1  = Nilai korelasi x dan y1 

rxy 2  = Nilai korelasi x dan y2 



Kemudian untuk menguji hipotesis maka digunakan rumus uji t : 

   r1√(n-2) 

 t1  =  —————  

  √1-r1² 

r2√(n-2) 

 t2  =  ————— 

  √1-r2² 

 

Dengan derajat kebebasan (d.b) = n-2. Dari hasil tersebut dapat diketahui secara 

signifikansi dari korelasi product moment sebagai berikut: 

1. Jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima  

2. Jika t hitung < t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

 

3.6.3  Analisis Kualitatif 

Mencoba menganalisis dan mencari solusi terhadap permasalahan dengan variabel 

pengawasan kerja, kinerja dan disiplin kerja karyawan Bagian Sumber Daya 

Manusia pada PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Di Bandar Lampung 

dengan melakukan pendekatan teoritis manajemen Sumber Daya Manusia 

khususnya mengenai teori-teori pengawasan kerja, kinerja dan disiplin. 
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