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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek dan Lokasi Penelitian 

Objek penelitian merupakan sasaran untuk mendapatkan suatu 

data. Sesuai dengan pendapat sugiyono (2012:13) mendefinisikan objek 

penelitian yaitu sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan 

dan kegunaan tertentu tentang suatu hal objektif, valid dan reliable 

tentang suatu hal (variabel tertentu). Objek penelitian pada tesis ini 

adalah kinerja karyawan, motivasi kerja, disiplin kerja dan kompensasi 

merupakan variabel yang mempengaruhinya. Penelitian ini membahas 

apakah motivasi kerja, disiplin kerja dan kompensasi mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Sampel yang 

diambil adalah Biro Hukum Provinsi Kepulauan Riau yang beralamat di 

Jalan Raya Dompak Gedung A Lantai II Tanjungpinang-Kepulauan 

Riau. 

3.2 Metode Penelitian 

 Metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Metode dalam 

penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan verifikatif, yaitu hasil 

penelitian yang kemudian diolah dan diambil kesimpulannya. Dengan 

menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan yang 

signifikan antara variabel yang diteliti sehingga menghasilkan 

kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang 

diteliti. Menurut Sugiyono (2010;2) mengemukakan metode penelitian 
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sebagai berikut:  “Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara 

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. 

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat empat 

kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan 

kegunaan. Cara ilmiah didasarkan pada ciri-ciri keilmuan , data yang 

diperoleh terhadap informasi tertentu, dan kegunaannya untuk 

memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. 

Pengertian metode deskriptif yang dikemukakan oleh Sugiyono 

(2010:29) adalah sebagai berikut “Metode deskriptif adalah metode yang 

digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil 

penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih 

luas”.  

Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan rumusan 

masalah ke satu dan masalah kedua. Data yang dibutuhkan adalah data 

yang sesuai dengan masalah-masalah yang ada dan sesuai dengan tujuan 

penelitian, sehingga data tersebut akan dikumpulkan, dianalisis dan 

diproses lebih lanjut sesuai dengan teori-teori yang telah dipelajari, jadi 

dari data tersebut akan ditarik kesimpulan. Sedangkan menurut 

Masyhuri (2010:45) pengertian metode verifikatif adalah sebagai 

berikut : “Metode verifikatif yaitu memeriksa benar tidaknya apabila 

dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang 

telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa 

dengan kehidupan”. Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis 

dengan menggunakan perhitungan statistik. Penelitian ini digunakan 

untuk menguji pengaruh Variabel X terhadap Y yang diteliti. Verifikatif 

berarti menguji teori dengan pengujian suatu hipotesis apakah diterima 

atau ditolak. 
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3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi menurut Suharsimi (2006:130) adalah keseluruhan 

subyek penelitian. Populasi yaitu wilayah generalisasi yang terdiri dari 

objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, maka peneliti dapat 

menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Populasi pada 

penelitian ini adalah karyawan pada Biro Hukum Provinsi Kepulauan 

Riau yang jumlahnya sebanyak 50 karyawan. 

3.3.2 Sampel  

Menurut Sugiyono (2012:129-130) ukuran sampel yang layak 

dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500, atau jumlah 

anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variable yang diteliti. 

Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 50 karyawan 

mengikuti jumlah dari seluruh populasi yang ada pada Biro Hukum 

Provinsi Kepulauan Riau. Teknik pengambilan sampel adalah sesuai 

dengan jumlah populasinya pada Biro Hukum Provinsi Kepulauan Riau 

yang berjumlah 50 karyawan. Penelitian yang menggunakan seluruh 

anggota populasinya disebut sampel total (total sampling) atau sensus. 

Penggunaan metode ini berlaku jika anggota populasi relatif kecil 

(mudah dijangkau). Dalam penelitian ini, karena jumlah populasi relatif 

kecil dan relatif mudah dijangkau, maka penulis menggunakan metode 
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total sampling. Dengan metode pengambilan sampel ini diharapkan 

hasilnya dapat cenderung lebih mendekati nilai sesungguhnya dan 

diharapkan dapat memperkecil pula terjadinya kesalahan/penyimpangan 

terhadap nilai populasi (Usman & Akbar, 2008). Sehingga semua 

karyawan pada satuan kerja Biro Hukum Provinsi Kepulauan Riau 

sebanyak 50 orang karyawan tersebut masuk kedalam penelitian ini. 

Tabel 3.1. Distribusi Penelitian 

No Bagian Populasi Sampel 

1 Bagian peraturan perundang-undangan 12 12 

2 Bagian pengkajian evaluasi produk 

hukum 

13 13 

3 Bagian bantuan hukum 9 9 

4 Bagian dokumentasi hukum 16 16 

 Jumlah  50 50 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

3.4.1 Jenis Data 

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Data kualitatif yaitu data yang diperoleh dalam bentuk 

informasi, baik secara lisan maupun tulisan yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti. 
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2. Data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka-

angka yang dapat dihitung, yang berkaitan dengan masalah 

yang diteliti 

 

3.4.2 Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri 

oleh peneliti langsung dari responden berupa data opini dan 

kuesioner yang disebarkan. Kuesioner berisi daftar pertanyaan 

yang terstruktur dan materinya berhubungan dengan motivasi 

kerja, disiplin kerja dan kompensasi terhadap kinerja karyawan. 

2. Data sekunder  

Menurut Sugiyono (2012:193) sumber sekunder adalah sumber 

yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, 

misalnya lewat orang lain atau dokumen.Data sekunder 

merupakan data yang diperoleh tidak langsung, yaitu data 

tersebut diperoleh dan diolah dari sumber Biro Hukum Provinsi 

Kepulauan Riau. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan 

dengan beberapa cara, berikut uraiannya : 
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1. Library Research (studi kepustakaan) 

Penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu yang 

dilakukan dengan membaca buku-buku dan majalah yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti, Tesis-tesis sebagai 

acuan penelitian terdahulu, dan dengan cara browsing di 

internet untuk mencari artikel-artikel serta jurnal-jurnal atau 

data-data yang dapat membantu hasil dari penelitian. 

2. Field Research (studi lapangan) 

Yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung ke 

instansi yang dituju yaitu di Biro Hukum Provinsi Kepulauan 

Riau. 

Adapun cara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah : 

a. Dokumentasi (pengumpulan data) 

Yaitu mengumpulkan data-data yang diperoleh di Biro Hukum 

Provinsi Kepulauan Riau. 

b. Menyebarkan kuesioner 

Untuk mendapatkan data primer melalui penyebaran kuesioner 

yang dibagikan kepada karyawan di Biro Hukum mengenai 

pengaruh motivasi kerja, disiplin kerja dan kompensasi 

terhadap kinerja karyawan. 

3.6 Definisi Operasional Variable Penelitian 

Pengertian operasional variable menurut sugiyono (2012:58) 

adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian dapat ditarik kesimpulannya. Sehingga dapat 
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disimpulkan bahwa variabel bebas (independent variable) merupakan 

suatu variabel yang bebas dimana keberadaanya tidak dipengaruhi oeh 

variable yang lain, bahkan variabel ini merupakan suatu variabel yang 

dapat mempengaruhi variabel lain. Operasionalisasi variabel diperlukan 

untuk menentukan jenis, indikator, serta skala dari variabel-variabel 

yang terkait dalam penelitian, sehingga pengujian dapat dilakukan 

secara benar, sesuai dengan judul penelitian. Menurut Sugiyono 

(2012:61) “ variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai orang, 

obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya” 

Berdasarkan metode penyusunan yang digunakan serta pengertian 

penelitian diatas, maka variable yang digunakan adalah : 

 

1. Variabel bebas (independen variabel ) 

Menurut sugiyono 2012:33), varibel bebas merupakan variable 

yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya 

atau timbulnya varibel terikat. Pada penelitian ini yang menjadi 

variabel independen atau variabel bebas adalah Motivasi Kerja 

(X1), Disiplin Kerja (X2) dan Kompensasi (X3). 

2. Variabel Terikat (Dependen Variabel) 

Menurut Sugiyono (2012:33), variable terikat merupakan 

variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena 

adanya variabel bebas. 

 

Untuk dapat lebih jelas mengenai motivasi kerja, disiplin kerja 

dan kompensasi terhadap kinerja karyawan pada Biro Hukum Provinsi 

Kepulauan Riau, maka dapat dilihat pada tabel operasional variabel 

penelitian dibawah ini : 
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Tabel 3.2. Operasional Variabel Penelitian. 

Variabel  Konsep 

variabel 

Dimensi Indikator Skala Juml

ah 

Item 

Motivasi 

Kerja 

(X1) 

Motivasi 

kerja 

merupakan 

dorongan 

kepada 

karyawan 

untuk 

melaksanaka

n 

pekerjaanny

a dengan 

lebih baik 

(Wilson 

Bangun 

2012:11) 

Faktor 

Individual 

1.kebutuhan 

Fisiologis 

dan 

psikologis 

Ordin

al 

1, 2 

2.sikap Ordin

al 

3, 4 

3.kemampu

an 

Ordin

al 

5, 6 

  Faktor 

Organisasio

nal 

4.pembayar

an gaji 

Ordin

al  

7, 8 

5.keamanan 

pekerjaan 

Ordin

al 

9, 10 

6.sesama 

pekerja 

Ordin

al 

11, 

12 

7.pujian  Ordin

al 

13, 

14 
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8.pekerjaan 

itu sendiri 

Ordin

al 

15, 

16 

Disiplin 

kerja (X2) 

Disiplin 

kerja adalah 

sifat 

seseorang 

karyawan 

yang secara 

sadar 

mematuhi 

aturan dan 

peraturan 

organisasi 

tertentu, 

kedisiplinan 

sangat 

mempengar

uhi kinerja 

karyawan 

atau 

perusahaan 

(Syafri 

Mangkupra

wira dan 

Aida Vitalay 

Hubieis 

2007:122) 

Kehadiran 1.selalu 

hadir tepat 

waktu 

Ordin

al 

1, 13 

 

2.selalu 

mengutama

kan 

persentase 

kehadiran 

Ordin

al 

2, 14 

 

 

Ketaatan 

Pada 

Peraturan 

Kerja 

3.selalu 

mentaati 

ketentuan 

jam kerja 

Ordin

al 

3, 4 

 

4.selalu 

menggunak

an jam kerja 

dengan 

efektif dan 

efisien 

Ordin

al 

5, 6, 

16 

 

 

 

Bekerja 

Dengan 

Etis 

5.memiliki 

keterampila

n kerja 

dibidang 

tugasnya 

Ordin

al 

7, 8 

 

 

6.memeiliki 

semangat 

Ordin

al 

9, 15 
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kerja yang 

tinggi 

7.memiliki 

sikap dan 

kepribadian 

yang baik 

dengan 

menunjukka

n 

keteladanan 

dalam 

melaksanak

an tugas. 

Ordin

al 

10, 

17, 

18 

 

 

 

 

8.selalu 

kreatif dan 

inovatif 

Ordin

al 

11, 

12, 

19 

Kompens

asi (X3) 

Kompensasi 

adalah 

semua 

pendapatan 

yang 

berbentuk 

uang, barang 

langsung 

atau tidak 

Kompensas

i Langsung 

1.gaji Ordin

al  

1, 2 

2.tunjangan Ordin

al 

3, 4 

Kompensas

i Tidak 

Langsung 

3.kesejahter

aan 

karyawan 

Ordin

al 

5, 6 

 

Insentif 4.insentif Ordin

al 

7, 8 
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langsung 

yang 

diterima 

karyawan 

sebagai 

imbalan atas 

jasa yang 

diberikan 

kepada 

perusahaan 

(Hasibuan 

2012:118) 

    

Kinerja 

karyawan   

( Y ) 

Kinerja 

karyawan 

(prestasi 

kerja) 

adalah hasil 

kerja secara 

kualitas dan 

kuantitas 

yang dicapai 

oleh 

seseorang 

karyawan 

dalam 

melaksanaka

n tugasnya 

Kuantitas 

dan 

Kualitas 

Kerja 

1.Jumlah 

pekerjaan 

Ordin

al  

1, 2 

2.Kualitas 

pekerjaan 

Ordin

al 

3, 11 

Penggunaa

n Waktu 

3.Ketepatan 

waktu 

Ordin

al 

5, 6, 

7 

4.Kehadiran Ordin

al 

8, 9 

Kerja Sama 5.Kemampu

an 

kerjasama 

Ordin

al 

4, 10 
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sesuai 

tanggungja

wab yang 

diberikan 

kepadanya  

(A.A Anwar 

Prabu 

Mangkuneg

ara 2010:9) 

 

3.7 Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian yang digunakan adalah lembar angket. 

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya, dapat diberikan secara langsung atau melalui pos atau 

internet. Jenis angket ada dua, yaitu tertutup dan terbuka. Kuesioner 

yang digunakan dalam hal ini adalah kuesioner tertutup yakni kuesioner 

yang sudah disediakan jawabannya, sehingga responden tinggal memilih 

dan menjawab secara langsung.Sugiyono,(2008: 142).  

Penelitian ini menggunakan skala ordinal. Pengertian dari skala 

ordinal menurut Ridwan (2007:84) adalah Skala Ordinal adalah skala 

yang didasarkan pada rangking, diurutkan dari jenjang yang lebih tinggi 

sampai jenjang yang terendah atau sebaliknya . 

Dalam operasional variabel ini semua variabel diukur oleh 

instrumen pengukur dalam bentuk kuesioner yang memenuhi pertanyan-

pertanyaan tipe skala rating scale. Menurut Sugiyono (2009:97), rating 



61 
 

scale didefinisikan sebagai berikut“Skala rating adalah data mentah 

yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian 

kualitatif. Dalam skala model rating scale, responden tidak akan 

menjawab salah satu dari jawaban kualitatif yang telah disediakan, tapi 

menjawab salah satu jawaban kuantitatif yang telah disediakan. Oleh 

karena itu, rating scale ini lebih fleksibel, tidak terbatas pengukuran 

sikap saja tetapi bisa juga mengukur persepsi responden terhadap 

fenomena”. Skor setiap alternatif jawaban yang diberikan responden 

pada pernyataan positif (+) adalah sebagai berikut:  

  Tabel 3.3. Skor Alternatif Jawaban Instrumen Motivasi Kerja 

Pernyataan Positif Skor 

Sangat Setuju (SS) 4 

Setuju (S) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

   (Riduwan, 2010:13) 

  Tabel 3.4. Skor Alternatif Jawaban Instrumen Disiplin Kerja 

Pernyataan Positif Skor 

Sangat Setuju (SS) 4 

Setuju (S) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

   (Riduwan, 2010:13) 
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  Tabel 3.5. Skor Alternatif Jawaban Instrumen Kompensasi 

Pernyataan Positif Skor 

Sangat Setuju (SS) 4 

Setuju (S) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

   (Riduwan, 2010:13) 

   Tabel 3.6. Skor Alternatif Jawaban Instrumen Kinerja Karyawan 

Penyataan Positif  Skor  

Sangat Setuju 4 

Setuju  3 

Tidak Setuju  2 

Sangat Tidak Setuju 1 

   (Riduwan, 2010:13) 

Kisi-kisi mengenai instrumen Motivasi Kerja, Disiplin Kerja 

Kompensasi dan Kinerja Karyawan. masing-masing variabel dapat di 

lihat pada tabel sebagai berikut: 

 Tabel 3.7. Kisi-kisi Instrumen Motivasi Kerja 

Variabel Indikator Nomer 

Butir 

Jumlah 

Motivasi 

Kerja (X1) 

1. Kebutuhan Fisiologis 

dan psikologis 

1, 2 2 

2. Sikap 3, 4 2 

3. Kemampuan 5, 6 2 
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4. Pembayaran atau gaji 7, 8 2 

5. Keamanan pekerjaan 9, 10 2 

6. Sesama Pekerja 11, 12 2 

7. Pujian 13, 14 2 

8. Pekerjaan itu sendiri 15, 16 2 

 Jumlah 16 

 

Tabel 3.8. Kisi-kisi Instrumen Displin kerja 

Variabel Indikator Nomor 

Butir 

Jumlah 

Disiplin 

Kerja 

(X2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Selalu hadir tepat waktu 1, 13 2 

2. Selalu mengutamakan 

presentase kehadiran 

2, 14 2 

3. Selalu mentaati ketentuan 

jam kerja 

3, 4 2 

4. Selalu menggunakan jam 

kerja dengan efektif dan 

efisien 

5, 6, 16 3 

5. Memiliki keterampilan 

kerja dibidang tugasnya 

7, 8 2 

6. Memiliki semangat kerja 

yang tinggi 

9, 15 2 

7. Memiliki sikap dan 

kepribadian yang baik 

dengan menunjukkan 

keteladanan dalam 

melaksanakan tugas 

10, 17, 18 3 
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8. Selalu kreatif dan inovatif 11, 12, 19 3 

 Jumlah 19 

 

Tabel 3.9. Kisi-kisi Instrumen Kompensasi 

Variabel Indikator Nomor 

Butir 

Jumlah 

Kompensasi 

(X3) 

1. Gaji 1, 2 2 

2. Tunjangan 3, 4 2 

3. Kesejahteraan 

Karyawan 

5, 6 2 

4. Insentif 7, 8 2 

 Jumlah 8 

 

Tabel 3.10. Kisi-kisi Instrumen Kinerja Karyawan 

Variabel  Indikator  Nomor 

Buitr 

Jumlah  

Kinerja 

Karyawan 

( Y ) 

1. Jumlah pekerjaan 1, 2 2 

2. Kualitas pekerjaan 3, 11 2 

3. Ketepatan waktu 5, 6, 7 3 

4. kehadiran 8, 9 2 
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5. kemampuan kerjasama 4, 10 2 

 jumlah 11 

 

 

3.8 Uji Data Penelitian 

Uji Data dilakukan dari hasil penelitian pada karyawan Biro 

Hukum Provinsi Kepulauan Riau. 

3.8.1 Uji Validitas  

Arikunto (2010) menyatakan bahwa validitas adalah suatu 

ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan 

suatu instrument. Uji validitas instrument (untuk mengetahui kesahihan 

butir pertanyaan atau  pernyataan), sehingga data yang digunakan dalam 

analisis selanjutnya adalah data yang diambil berdasarkan butir 

pertanyaan yang valid, sedangkan butir yang tidak valid dinyatakan 

gugur dan langsung didrop (tidak diikutkan dalam pengujian 

selanjutnya). Menguji validitas instrument dalam penelitian ini 

menggunakan teknik analisis faktor yang dikembangkan dalam SPSS 

(Statistical Product and Service Solution), yaitu teknik statistic yang 

dapat digunakan untuk menggambarkan hubungan antar item setiap 

faktor dalam variabel. Uji validitas ini menggunakan rumus korelasi 

Product Moment dari pearson, yaitu:  

 

(Hartono, 2011:76) 
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Keterangan : 

Rxv : Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y  

N : Jumlah responden 

XY : Total perkiraan antara variabel X dan variabel Y 

X : Jumlah skor butir X 

Y : Jumlah skor butir Y 

X
2 

: Jumlah kuadrat X 

Y
2
 : Jumlah kuadrat Y 

 

Menurut Sugiyono (2012:178) jika korelasi tiap faktor tersebut 

positif dan besarnya 0,3 keatas maka faktor tersebut merupakan 

construct yang kuat. Jadi berdasarkan analisis faktor itu dapat 

disimpulkan bahwa instrument tersebut memiliki validitas konstruksi 

yang baik. 

3.8.2 Uji Reliabilitas  

Menurut Suharsimi Arikunto, (2010:221-222) Instrumen 

dikatakan reliabel apabila instrument itu cukup baik sehingga mampu 

mengungkap data yang dipercaya. Uji reliabilitas dalam penelitian ini 

menggunakan rumus Cronbach Alpha karena angket atau kuesioner 

yang dipergunakan dalam penelitian ini tidak terdapat jawaban yang 

bernilai salah atau nol. Ada pun rumus Cronbach Alpha adalah sebagai 

berikut: 

(Suharsimi 

Arikunto, 2010:239) 
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Keterangan : 

r11 : Reliabilitas instrumen 

k : Banyak butir pernyataan 


2
b : Jumlah varians butir 


2
t : Varians total 

Menurut Suharsimi Arikunto (2010:319) untuk mengukur 

taraf signifikansi koefisien reliabilitas tersebut ,maka harga rhitung 

dikonsultasikan dengan data sebagai berikut: 

  Tabel 3.11. Interprestasi Nilai r 

Besarnya Nilai r Interprestasi 

Antara 0,800 sampai dengan 1,00 

Antara 0,600 sampai dengan 

0,799 

Antara 0,400 sampai dengan 

0,599 

Antara 0,200 sampai dengan 

0,399 

Antara 0,000 samoai dengan 

0,199 

Tinggi 

Cukup 

Agak rendah 

Rendah 

Sangat rendah 

 Instrumen dapat dikatakan reliabel jika koefisien Alpha sama dengan 

atau lebih besar dari 0,600 

Dari kelima tingkat keandalan koefisiensi pada tabel 3.11, yang 

digunakan sebagai indikator instrument dinyatakan reliabel adalah 

0,600. Jadi instrument dikatakan reliabel jika mempunyait ingkat 

keandalan koefisien > 0,600. 
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3.8.3 Transformasi Data Ordinal ke Data Interval dengan Method of 

Successive Interval (MSI) 

Metode interval suksesif (Method of Successive Interval/MSI) 

adalah proses mengubah data ordinal menjadi data interval. Mengapa 

data ordinal harus diubah ke dalam bentuk interval? Data ordinal 

sebenarnya adalah data kualitatif atau bukan angka sebenarnya. Data 

ordinal menggunakan angka sebagai simbol data kualitatif. Contohnya :  

1. Angka 1 mewakili “sangat tidak setuju”  

2. Angka 2 mewakili “tidak setuju”  

3. Angka 3 mewakili “setuju”  

4. Angka 4 mewakili “sangat setuju”  

Prosedur-prosedur statistik seperti regresi, korelasi, uji t dan 

lain sebagainya mengharuskan data berskala interval. Pada penelitian ini 

digunakan instrumen berupa kuesioner yang memiliki jawaban skala 

likert yaitu data ordinal. Data ordinal harus diubah dalam bentuk 

interval, sebab data ordinal adalah data kualitatif atau bukan angka 

sebenarnya. Oleh karena itu data ordinal harus ditransformasikan 

menjadi data interval untuk memenuhi persyaratan prosedur-prosedur 

tersebut (Sarwono, 2013) 

Proses untuk mengubah data berskala ordinal menjadi data 

berskala interval ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu: 

a) Menentukan frekuensi setiap respon (skala pilihan jawaban). 

b) Menentukan proporsi setiap respon dengan membagi frekuensi 

dengan jumlah responden 
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c) Menjumlahkan proporsi secara berurutan untuk setiap respon 

sehingga diperoleh proprsi kumulatif 

d) Menentukan nilai z untuk masing-masing proporsi kumulatif 

yang dianggap menyebar mengikuti sebaran normal baku. 

e) Menghitung scale value (SV) atau nilai skala (NK) untuk 

masing-masing responden dengan rumus sebagai berikut : 

 

Keterangan: 

Density at Lower Limit = kepadatan batas bawah 

Density at Upper Limit = kepadatan batas atas 

Area Below Upper Limit = daerah dibawah batas atas 

Area Below Upper Limit = daerah dibawah batas 

bawah 

f) Menentukan nilai transformasi (Y) dengan rumus : 

       

     |     | 

Setelah data ditransformasikan dari skala ordinal ke interval, 

hipotesis dapat langsung diuji dengan menggunakan teknik analisis 

regresi untuk menguji pengaruh variabel X terhadap Y. 

3.8.4 Teknik Analisis Data  

Uji yang dilakukan untuk menganalisis data mencakup uji 

prasyarat analisis dan uji hipotesis.  
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3.8.4.1 Uji Asumsi Klasik  

Setelah melakukan tahap-tahap tersebut diatas data yang telah 

dikumpulkan harus diuji dahulu untuk dapat dianalisis. Persyaratan yang 

harus dipenuhi adalah ujinormalitas, uji heteroskedastisitas,  uji 

multikolinieritas dan uji autokorelasi. 

 

3.8.4.2 Uji Normalitas  

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas data dalam penelitian ini 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Dengan rumus sebagai berikut : 

(Sugiyono, 

2012:328) 

 

Keterangan : 

KD : Nilai Kolmogorov-Smirnov yang dicari 

n1 : Jumlah sampel yang diperoleh 

n2 : Jumlah sampel yang diharapkan 

Data penelitian dikatakan menyebar normal atau memenuhi uji 

normalitas apabila nilai asymp.Sig (2-tailed) variabel residual berada 

diatas 0,05 atau 5%. 

 

3.8.4.3 Uji Heteroskedastisitas   

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 
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pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda 

disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

homoskedatisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Deteksi gejala 

heterokesdastisitas dalam penelitian ini menggunakan metode grafis 

menggunakan plot data standardarisasi nilai residual dengan nilai 

prediksi. Nachrowi (2006) menyatakan gejala heteroskedastisitas terjadi 

apabila titik-titik pada gambar menunjukkan pola yang sistematik atau 

bergerak menjauh dari titik nol. Jika titik-titik menyebar secara acak dan 

tidak membentuk pola atau berada di sekitar titik nol, maka dapat 

disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas atau variannya 

homokedastik. 

 

3.8.4.4 Uji Multikolinieritas   

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Dalam model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

independen. Berdasarkan hasil analisis, jika variabel-variabel 

independen memiliki nilai tolerance kurang dari 0,1 dan memiliki nilai 

Variance Inflation Factor (VIF) kurang dari 10, model regresi tersebut 

bebas dari masalah multikolinieritas (Ghozali, 20011). 

Cara mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dalam model regresi 

adalah: 

a. Nilai R2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi 

empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel 

independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi 

variabel dependen. 
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b. Menganalisis matriks korelasi variabel-variabel independen. 

Jika antar variabel bebas ada korelasi yang cukup tinggi 

(umumnya di atas 0,90), maka hal ini merupakan indikasi 

adanya multikolinieritas. 

c. Multikolinieritas dapat juga dilihat dari nilai tolerance dan 

lawannya variance inflation factor (VIF). Jika nilai tolerance> 

0,10 dan VIF < 10, maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat 

gangguan multikolinieritas pada penelitian tersebut. Jika nilai 

tolerance< 0,10 dan VIF > 10 , maka dapat diartiikan bahwa 

terdapat gangguan multikolinieritas pada penelitian tersebut 

Ghozali, (2011: 105-106). 

 

3.8.4.5 Uji Autokorelasi   

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi 

korelasi, maka terdapat problem autokorelasi. Autokorelasi muncul 

karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama 

lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari 

autokorelasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji Durbin 

Watson sebagai metode pengujian autokorelasi. Menurut Sarwoko 

(2005), pengambilan keputusan uji Durbin Watson berdasarkan tabel 

berikut: 

Tabel 3.12. Kriteria Autokorelasi 

Tabel Autokorelasi 

Nilai d Jenis Autokorelasi 

< dL Ada Autokorelasi Positif 
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dL < d < dU Tidak Ada Kesimpulan 

dU < d < 4-dU Tidak Ada Autokorelasi 

4-dU < d < 4-dL Tidak Ada Kesimpulan 

> 4-dL Ada Autokorelasi Negatif 

 

3.6.3.5 Uji Hipotesis 

Pengujian terhadap hipotesis yang digunakan dengan rumus 

analisis regresi sederhana untuk mengetahui pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat, analisis yang digunakan menggunakan analisis 

regresi berganda. 

 

3.6.3.5.1 Analisis Regresi Berganda  

Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh 

yang ada diantara Motivasi Kerja, Disiplin Kerja dan Kompensasi secara 

bersama-sama terhadap Kinerja Karyawan. Langkah-langkahnya adalah 

sebagai berikut : 

1) Membuat persamaan garis regresi tiga prediktor, dengan rumus: 

 

(Sutrisno Hadi, 2004:2) 

Keterangan : 

Y : Kriterium 

X : Prediktor 

a1 : Koefisien prediktor X1 

a2 : Koefisien prediktor X2 

a3 : Koefisien prediktor X3 

K : Bilangan konstanta 
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3.6.3.5.2 Uji Data 

Pengujian hipotesis digunakan untuk membuktikan atau 

memperjelas dari tujuan semula yaitu apakah ada pengaruh antara 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian hipotesis penelitian 

dilakukan dengan pengujian secara simultan dan parsial dengan 

menggunakan bantuan SPSS. 

1) Uji Simultan (Uji F) 

Uji simultan digunakan untuk menguji besarnya pengaruh dari 

seluruh variabel independen (motivasi kerja, disiplin kerja dan 

kompensasi) secara bersama-sama terhadap variabel dependen 

(kinerja karyawan). Pengujian dengan menggunakan uji 

distribusi F, yang dihitung melalui program SPSS. Uji hipotesis 

dilakukan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut: 

a. Jika probabilitas signifikansi > 0,05, maka H0 

diterima. 

b. Jika probabilitas signifikansi < 0,05, maka H0 ditolak 

Menguji signifikansi koefisien regresi secara simultan dengan uji F 

dengan rumus: 

2

2

1

1

R N m
Freg

m R

 



 

(Sutrisno Hadi,2004:26) 

Keterangan : 

Freg : Harga F garis regresi 

N : Cacah kasus 

M : Cacah prediktor 

R : Koefisien korelasi antara kriterium dengan prediktor 
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Uji F digunakan untuk mengetahui signifikansi atau 

kebermaknaan regresi ganda. Harga Fhitung ini dibandingkan Ftabel dengan 

taraf signifikansi 5%. Jika F hitung sama dengan atau lebih besar dari 

Ftabel, maka terdapat pengaruh antara Motivasi Kerja, Disiplin Kerja dan 

Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan. Sebaliknya jika Fhitung lebih 

kecil dari Ftabel pada taraf signifikansi 5% maka tidak ada pengaruh 

antara Motivasi Kerja, Disiplin Kerja dan Kompensasi terhadap Kinerja 

Karyawan. 

2) Uji Parsial (Uji t) 

Untuk membuktikan hipotesis dilakukan uji t, yaitu menguji 

pengaruh antara variabel-variabel bebas secara satu persatu 

(parsial) terhadap variabel terikat. Untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh secara parsial dapat diketahui dari besarnya 

probabilitas signifikansi tiap variabel pada tabel coeficient. 

a. Jika probabilitas signifikansi > 0,05, maka H0 

diterima. 

b. Jika probabilitas signifikansi < 0,05, maka H0 ditolak. 

Menguji signifikansi koefisien regresi secara parsial dengan uji t dengan 

rumus:  

2

1

1

r n k
t

r

 



 

(Sugiyono, 2009 : 230) 

 

Keterangan : 

t : Nilai uji t 

r : nilai koefisien korelasi 

r
2
 : nilai koefisien determinasi 



76 
 

n-k-1 : derajat kebebasan 

 

Uji t digunakan untuk mengetahui signifikansi atau 

kebermaknaan koefisien regresi secara parsial. Harga thitung ini 

dibandingkan ttabel dengan taraf signifikansi 5%. Jika t hitung sama 

dengan atau lebih besar dari ttabel, maka terdapat pengaruh antara 

Motivasi Kerja, Disiplin Kerja dan Kompensasi terhadap Kinerja 

Karyawan. Sebaliknya jika thitung lebih kecil dari ttabel pada taraf 

signifikansi 5% maka tidak ada pengaruh antara Motivasi Kerja, Disiplin 

Kerja dan Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan. 

 

3.6.3.5.3 Koefisien Determinasi 

1) Secara Parsial (r
2
) 

Pengaruh secara parsial merupakan pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen secara terpisah antara variabel 

independen satu dengan variabel independen yang lain. Pengaruh 

secara parsial dalam penelitian ini dapat diketahui dari besarnya r2 

yang diperoleh dari hasil kuadrat partial correlation pada tabel 

coefficient hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS. 

Mencari koefisien korelasi antara variabel X1, X2 dan X3 dengan Y, 

rumusnya adalah sebagai berikut: 

 

 
    

         2 22 2

i i i i

xy

i i i i

n x y x y
r

n x x n y y




 

  

   
 

(Sugiyono, 2008:274) 

Keterangan : 
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r : Koefisien korelasi 

x : variabel X 

y : variabel Y 

n : Jumlah sampel 

 

Adapun menurut Sugiyono (2008 : 231) untuk 

menginterpretasikan hasil analisis korelasi adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 3.13. Koefisien Korelasi 

Tabel Koefisien Korelasi 

Koefisien Korelasi Tingkat Hubungan 

0,000 – 0,199 Sangat rendah 

0,200 – 0,399 Rendah 

0,400 – 0,599 Sedang 

0,600 – 0,799 Kuat 

0,800 – 1,000 Sangat Kuat 

 

 

2) Secara Simultan (R
2
) 

Menurut Ghozali (2011:97), “koefisien determinasi (R2) pada 

intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variansi variabel dependen”. Nilai R2 mendekati 1 

(satu) maka dapat dikatakan semakin kuat model tersebut dalam 

menerangkan variasi variabel bebas terhadap variabel terikat. R2 

mendekati 0 (nol) maka semakin lemah variasi variabel bebas 

dalam menerangkan variabel terikat. Peneliti mencari nilai R2 

menggunakan bantuan komputer dengan program SPSS. Mencari 
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koefisien determinasi (R
2
) variabel X1, X2 dan X3 dengan Y, 

rumusnya adalah sebagai berikut: 

  

(M. Iqbal Hasan, 2006:267) 

Keterangan : 

b1 : Koefisien regresi X1 

b2 : Koefisien regresi X2 

b3 : Koefisien regresi X3 

X1 Y : Jumlah perkalian antara X1 dan Y 

X2 Y : Jumlah perkalian antara X2 dan Y 

X3 Y : Jumlah perkalian antara X3 dan Y 

Y
2 

: Jumlah kuadrat kriterium Y 


