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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Suatu penelitian hendaknya menenentukan tempat dan waktu penelitian secara 

spesifik sebagai batasan penelitian. 

 

3.1.1  Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di PT Trans Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Z.A. 

Pagar Alam, Komplek Ruko Terminal Rajabasa Nomor 1, Bandar Lampung 35144.  

 

3.1.2 Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilaksanakan mulai Bulan November 2012 hingga Februari 2013. 

 

3.2  Jenis dan Metode Pengumpulan Data 

Penelitian yang baik tentunya didukung oleh data yang valid yang dikumpulkan 

dengan menggunakan metode ilmiah. 

 

3.2.1  Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian berupa data sekunder dan data primer yaitu 

sebagai berikut: 
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a.  Data Sekunder 

Data-data yang ada pada sistem administrasi PT Trans Bandar Lampung dan data-

data dari berbagai studi literatur dan pustaka. 

b. Data Primer 

 Data-data yang ada di lapangan yang sifatnya untuk suatu waktu tertentu (cross 

section). Data diambil melalui penyebaran daftar pertanyaan (kuesioner) dengan 

rincian alat ukur sebagai berikut:  

- Populasi Penelitian 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 619 karyawan PT Trans 

Bandar Lampung di Bandar Lampung.  

- Sampel Penelitian 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dapat mewakili populasi sehingga 

dengan menggunakan sampel saja, hasil penelitian dapat digeneralisis untuk mewakili 

populasi yang diteliti. Sampel yang baik merupakan sampel yang valid. Menurut 

Arikunto (2006: 107) apabila subyek yang diteliti lebih dari 100  maka diambil 10-

15% sebagai sampel. Berdasarkan pernyataan di atas maka penulis memilih untuk 

mengambil sampel sebanyak 100 karyawan PT. Trans Bandar Lampung.  Metode 

pengambilan sampel yang digunakan yaitu cluster sampling karena teknik ini 

digunakan untuk menentukan sampel bila obyek yang akan diteliti atau sumber data 

sangat luas (Sugiyono, 2009: 65).  
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3.2.2  Metode Pengumpulan Data 

Menurut Arikunto (2006: 160) metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat 

digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Ada beberapa teknik yang 

digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Wawancara 

Mengadakan tanya jawab secara langsung dengan responden dan pimpinan kantor. 

Teknik ini dilakukan pada pra-riset sebagai studi pendahuluan. Wawancara dilakukan 

dengan tidak menggunakan pedoman wawancara. 

b. Kuisioner 

Kuisioner merupakan teknik pengumpulan  data dengan cara membuat sejumlah 

pertanyaan untuk dijawab responden. Dalam penelitian ini kuisioner yang disajikan 

berupa kuisioner tertutup dengan lima pilihan jawaban menggunakan skala interval 

dengan skala pengukuran Likert. 

 

Tabel 4. Skor Jawaban Kuisioner 

Pilihan Jawaban Skor 

Sangat Setuju 5 

Setuju 4 

Netral 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

Sumber: Skala Pengukuran Likert 
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3.3   Operasionalisasi Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis variabel, yaitu 

variabel dependen dan variabel independen: 

a. Variabel Dependen 

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja karyawan. 

Pengertian kinerja menurut Robbins dalam Dessler (2009: 171) bahwa kinerja 

merupakan fungsi dari interaksi antara kemampuan, motivasi dan kesempatan. 

Adapun menurut Gomes (2001: 51) dimensi kinerja adalah quality of work, quantity 

of work, job knowledge, cooperation, initiative, creativeness, dependabilities dan 

personal qualities. 

b. Variabel Independen 

Variabel independen merupakan variabel yang diduga mempengaruhi variabel 

dependen. Variabel bebas dalam penelitian ini meliputi kompensasi dan disiplin 

kerja.  

1. Kompensasi 

Kompensasi adalah seluruh imbalan yang diterima karyawan atas hasil kerja 

karyawan tersebut pada organisasi. Kompensasi bisa berupa fisik maupun non fisik 

dan harus dihitung dan diberikan kepada karyawan sesuai dengan pengorbanan yang 

telah diberikannya kepada organisasi/perusahaan tempat ia bekerja. 

Besarnya balas jasa telah ditentukan, diketahui sebelumnya dan memakai besaran 

berupa mata uang, sehingga karyawan secara pasti mengetahui besarnya balas 

jasa/kompensasi yang akan diterimanya. Besarnya kompensasi mencerminkan status, 
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pengakuan dan tingkat pemenuhan kebutuhan yang dinikmati oleh karyawan beserta 

keluarganya. 

2. Disiplin kerja 

Davis dalam Mangkunegara (2003: 129) menyatakan disiplin kerja sebagai 

pelaksanaan manajemen untuk memperteguh pedoman-pedoman yang dipandang erat 

kaitannya dengan kinerja.  

Pada dasarnya disiplin kerja merupakan tindakan manajemen untuk mendorong agar 

para anggota organisasi dapat memenuhi berbagai ketentuan dan peraturan yang 

berlaku dalam suatu organisasi, yang di dalamnya mencakup: (1) adanya tata tertib 

atau ketentuan-ketentuan; (2) adanya kepatuhan para pengikut; dan (3) adanya sanksi 

bagi pelanggar 

 

3.4 Teknik Pengolahan Data 

Adapun beberapa tahap pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Editing 

Pada tahap ini aktivitas yang dilakukan adalah meneliti ulang data-data yang telah 

diperoleh meliputi kelengkapan jawaban, kejelasan tulisan, kesesuaian jawaban 

antara satu dengan yang lain. 

b. Coding 

Pada tahap ini coding  dilakukan dengan pembuatan kategori-kategori tertentu dari 

data-data yang diperoleh dalam penelitian. Tahap ini meliputi pemberian tanda atau 
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simbol dari data yang telah di-editing sehingga dapat dikelompokkan dalam masing-

masing variabel. 

c. Tabulasi 

Tahap tabulasi yaitu tahap memasukkan data yang telah dikategorikan dengan skor ke 

dalam tabel sehingga dapat dihitung dengan jelas dan tetap. 

 

3.5 Pengujian Instrumen 

3.5.1 Uji Validitas 

Pengukuran validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan mengukur per variabel 

melalui metode analisis faktor dengan  bantuan SPSS 16.0. Menurut Nasir (1999: 

174) validitas adalah tentang kesesuaian antara variabel yang sedang diteliti dengan 

variabel yang ingin diteliti. Uji validitas adalah suatu derajat ketepatan alat ukur 

penelitian tentang isi atau arti sebenarnya yang diukur (Umar, 2011: 127). Uji 

validitas dimaksudkan untuk memastikan seberapa baik suatu instrumen mengukur 

konsep yang seharusnya diukur.  

 

Instrumen yang valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur 

secara tepat dan benar. Dengan mempergunakan instrumen penelitian yang memiliki 

validitas yang tinggi, hasil penelitian mampu menjelaskan masalah penelitian sesuai 

dengan keadaan atau kejadian yang sebenarnya dengan signifikansi dibawah 0,05 dan  

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) serta Measure of Sampling Adequacy (MSA) minimal 

0.5 dinyatakan valid dan sampel bisa di analisis lebih lanjut. 
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3.5.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah derajat ketepatan, ketelitian atau keakuratan yang ditunjukkan 

oleh instrumen pengukuran (Umar, 2011: 126). Suatu alat ukur disebut mempunyai 

reliabilitas tinggi atau dapat dipercaya jika alat itu mantap, dalam artian bahwa alat 

ukur itu stabil, dapat diandalkan (dependability) dan dapat diramalkan (predictability) 

(Nasir, 1999: 161) 

 

Salah satu metode pengujian reliabilitas adalah dengan menggunakan metode Alpha-

cronbach. Standar yang digunakan dalam menentukan reliabel atau tidaknya suatu 

instrumen penelitian umumnya adalah perbandingan antara nilai r hitung dengan r tabel 

pada taraf kepercayaan 95% atau signifikansi 5%. Apabila dilakukan dengan metode 

Alpha-cronbach, maka nilai r hitung diwakili oleh nilai alpha, semakin besar nilai 

alphanya semakin tinggi reliabilitasnya dan sebaliknya. Menurut Triton dalam 

Santoso (2002: 248) apabila alpha hitung bernilai positif maka suatu instrumen 

penelitian dapat disebut reliabel. Indikator yang digunakan dalam menentukan 

besarnya nilai reliabilitas yaitu: 

 

Tabel 5. Indikator Tingkat Reliabilitas 

Nilai Reliabilitas Tingkat Reliabilitas 

0,800 – 1,000 Sangat tinggi 

0,600 – 0,799 Tinggi 

0,400 – 0,599 Cukup 

0,200 – 0,399 Rendah 

0,000 – 0,199 Sangat rendah 

Sumber : Arikunto (2002: 245) 
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3.6  Alat Analisis 

Dalam penelitian ini alat analisis yang digunakan yaitu regresi linier berganda. 

Sedangkan pengujian hipotesis menggunakan uji signifikansi simultan dan parameter 

individual. 

 

3.6.1  Analisis Regresi Linear Berganda 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. 

Berdasarkan pembahasan teori, data penelitian, variabel-variabel penelitian, dan 

penelitian terdahulu maka bentuk persamaan regresi linier penelitian ini 

menggunakan model rumus sebagai berikut: 

 

Model rumus:  Y = α + βX1  

               Y = α + βX2 

    Y = α + βX1+ βX2 

 

Keterangan:  

α : konstanta  

β  : koefisien regresi  

Y  : kinerja 

X1 : kompensasi 

X2 : disiplin kerja 
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Data diolah dengan menggunakan Microsoft Excel dan SPSS 16.0. (Statistical 

Program For Social Science) dengan tingkat signifikansi 95% (α = 0,05).  

Statistik uji yang digunakan untuk menguji hipotesis koefisien regresi adalah uji 

signifikansi parameter individual (uji statistik t) dan uji signifikansi simultan (uji 

statistik F) pada taraf signifikan 95% (0,05) dengan derajat kebebasan (dk) = n-2.  

Pengujian hipotesis koefisien regresi dengan menggunakan uji t pada tingkat 

kepercayaan 95% dengan hipotesis yang diajukan : 

 

H1 :  Kompensasi  berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

H2 :  Disiplin kerja  berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

 

Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut:  

a. Jika t hitung <  t tabel, maka H1, H2 tidak didukung. Ini berarti kompensasi dan 

disiplin kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

b. Jika t hitung > t tabel, maka H1, H2 didukung. Ini berarti kompensasi dan 

disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

 

Sedangkan pengujian hipotesis koefisien regresi dengan menggunakan uji F pada 

tingkat kepercayaan 95% dengan hipotesis yang diajukan: 

 

Ho :  Kompensasi  dan disiplin kerja secara bersamaan tidak berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan 
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Ha :  Kompensasi dan disiplin kerja secara bersamaan berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. 

 

Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut:  

a. Jika F hitung <  F tabel, maka Ho didukung. Ini berarti kompensasi dan disiplin 

kerja tidak berpengaruh secara bersamaan terhadap kinerja karyawan. 

b. Jika F hitung > F tabel, maka Ha didukung. Ini berarti kompensasi dan disiplin 

kerja berpengaruh secara bersamaan terhadap kinerja karyawan. 

 

3.6.2   Analisis Deskriptif 

Peneliti menganalisis hasil deskriptif  dari data-data dan analisis inferensi per item 

pertanyaan dalam kuisioner yang dikumpulkan dari responden. 

 


