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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 3.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah faktor-faktor yang 

membentuk pemberian kompensasi dan dampaknya terhadap disiplin kerja dan 

kinerja karyawan di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Sukabuni 

berlokasi di Jl. Veteran II No.16, Selabatu, Kec. Sukabumi, Kota Sukabumi, Jawa 

Barat 43111 

3.1.1 Sejarah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota 

Sukabumi 

 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (DISPORAPAR) dahulu 

bernama Dinas, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Ekonomi Kreatif  

(DIPORAPAREKRAF) yang beralamat Jl. Veteran II No.16 Kota Sukabumi 

43114 Telp. (0266) 238570. Kepala dinas pariwisata yang pertama bernama 

Hamid Soekardi The lekot purnawiraman, berdirinya DISPORAPAREKRAF 

pada tahun 1976, dan nama-nama pendiri disporaparekraf adalah. 

1. Drs, HJ. Karmana.M.Si. Dibidang (Dinas Pariwisata) 

2. Drs, Guna Wijaya.M.Si. Dibidang (KPLP) 

3. Drs, Imam Arif B.A. Dibidang (KPO) : Kantor Pariwisata dan Olahraga 

4. Program unggulan dari olahraga pemuda porda, porkot,pornas 

5. Program unggulan dari bidang pariwisata: Mojang dan Jajaka, Helaran 

DiSPORAPAREKRAF sudah 5 kali pergantian nama Dinas yang pertama. 

1. Dinas Pariwisata Daerah (Diparda) 

2. Kantor penanaman modal lingkungan hidup dan pariwisata (KPLP) 

3. Kantor pariwisata dan olahraga (KPO) 

4. Dinas Pemuda Olahrga, Pariwisata dan Kebudayaan (Disporabudpar) 

5. Dinas Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (diporaparekraf) 

6. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (disporapar) 
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3.1.2 Visi dan Misi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota 

Sukabumi 

 Adapun Visi dan Misi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota 

Sukabumi adalah sebagai berikut: 

 Visi 

Terwujudnya pemuda yang mandiri, olahraga yang unggul dan 

pariwisata yang berdaya saing dan bekelanjutan. 

 

 Misi 

1. Meningkatkan kualitas sumber daya kepemudaan, olahraga dan 

pariwisata yang berkarakter, berdaya saing serta profesional. 

2. Mewujudkan sarana dan prasarana berkualitas di bidang 

kepemudaan, olahraga dan pariwisata. 

3. Mewujudkan peningkatan kualitas kemandirian pemuda, prestasi 

olahraga dan pengembangan pariwisata sektor ekonomi kreatif. 

4. Meningkatkan kinerja organisasi kepemudaan, organisasi 

keolahragaan dan pelaku usaha jasa pariwisata. 

 

3.1.3 Struktur Organisasi Instansi 

 Struktur organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota 

Sukabumi adalah sebagai berikut: 
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Gambar 3.1 

Bagan Struktur Organisasi 

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 
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Berdasarkan struktur organisasi, berikut ini keterangan mengenai uraian pekerjaan 

dari setiap pegawai di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota 

Sukabumi: 

 Kepala Dinas 

1. membantu Walikota dalam merumuskan kebijakan umum dan teknis 

bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata; 

2. memimpin, mengoordinasi, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan 

semua kegiatan Dinas; 

3. membuat rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja 

dalam rangka pelaksanaan tugas Dinas; 

4. mengadakan koordinasi dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait 

lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

5. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Dinas dalam 

upaya meningkatkan produktivitas kerja; 

6. melaksanakan pembinaan teknis di bidang kepemudaan, olahraga, dan 

pariwisata 

 

 Sekertaris 

1. Penyusunan rencana kerja sekertariat 

2. pemberian pelayanan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, 

kepegawaian, perencanaan, dan keuangan di lingkungan Dinas; 

3. penyediaan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana strategis, 

rencana kerja, dan pelaporan akuntabilitas kinerja Dinas; 

4. pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan penyelenggaraan tugas 

bidang secara terpadu; 

5. penyusunan anggaran dan penatausahaan keuangan Dinas; 

6. pengumpulan peraturan di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan; 

7. penyelenggaraan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan perlengkapan 

barang inventaris Dinas; 

 

 



49 

 

 

 Subbagian Umum dan Kepegawaian 

1. penyiapan bahan penyusunan rencana administrasi umum dan 

kepegawaian Dinas 

2. penyiapan bahan dan keperluan rumah tangga Dinas 

3. penerimaan, pencatatan, penyimpanan, dan pendistribusian perlengkapan 

Dinas 

4. pemeliharaan dan pengendalian barang inventaris Dinas; 

5. pelaksanaan administrasi surat menyurat yang diperlukan oleh Dinas; 

 

 Subbagian Perencanaan dan Keuangan 

1. penyiapan bahan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja program 

kegiatan Dinas; 

2. penyiapan bahan rencana anggaran keuangan Dinas; 

3. pengoordinasian program dan kegiatan di lingkungan Dinas; 

4. pengoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan laporan akuntabilitas 

kinerja Dinas; 

5. pelaksanaan pengendalian dan pengelolaan keuangan Dinas; 

 

 Bidang Kepemudaan 

1. perencanaan program kegiatan kepemudaan yang meliputi pengembangan, 

pemberdayaan, infrastruktur, dan kemitraan pemuda; 

2. perumusan bahan kebijakan bidang kepemudaan; 

3. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang 

pengembangan, pembinaan, dan pemberdayaan kepemudaan; 

4. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang kepemudaan; 

5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang kepemudaan; 

6. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan bidang kepemudaan; 
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 Bidang Keolahragaan 

1. perencanaan program kegiatan keolahragaan meliputi pembudayaan 

olahraga, peningkatan prestasi olahraga, dan pengembangan infrastruktur 

dan kemitraan olahraga; 

2. perumusan bahan kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan bidang 

keolahragaan; 

3. pelaksanaan pembinaan manajemen keolahragaan; 

4. pembinaan pengelolaan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga 

tradisional, dan olahraga masyarakat; 

5. pembinaan dan pemasyarakatan olahraga dalam rangka peningkatan 

prestasi keolahragaan; 

6. penyelenggaraan pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus; 

 

 Bidang Pariwisata 

1. penyusunan rencana kerja bidang pariwisata; 

2. pelaksanaan dan penyusunan norma, pedoman, standar serta petunjuk 

teknis di bidang kepariwisataan; 

3. pembinaan dan pengembangan objek wisata, promosi wisata, dan 

pembinaan usaha pariwisata; 

4. pemberian rekomendasi atau pertimbangan pemberian izin di bidang objek 

wisata dan usaha kepariwisataan; 

5. pembinaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan dan pengembangan 

ekonomi kreatif 

 

 UPT 

1. Pembentukan, susunan organisasi, dan tata kerja UPT beserta tugas pokok, 

fungsi, dan uraian tugas diatur dengan atau berdasarkan peraturan 

Walikota. 
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 Kelompok Jabatan Fungsional 

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan 

sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan. 

2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada 

Kepala Dinas 

 

3.2 Metode Penelitian 

3.2.1 Metode Penelitian yang Digunakan 

Menurut Sugiyono (2014:2) pengertian metode penelitian adalah 

dinyatakan sebagai berikut: 

“Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini 

didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis”. 

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitiannya. Metode penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif dan verifikatif.  Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui 

pengaruh atau hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga 

menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek 

yang diteliti. 

Metode deskriptif menurut Sugiyono (2014:21) adalah metode yang 

digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi 

tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. 

Metode deskriptif digunakan untuk mengetahui pengaruh  kompensasi  dan  

disiplin kerja terhadap kinerja pegawai. Data yang dibutuhkan adalah data yang 

sesuai dengan masalah-masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian, 

sehingga data dapat dikumpulkan, dianalisis, dan ditarik kesimpulan dengan teori-

teori yang telah dipelajari, untuk kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan 

pengertian metode verifikatif menurut Sugiyono (2014:8) adalah sebagai berikut: 
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“Metode verifikatif diartikan sebagai penelitian yang dilakukan terhadap populasi 

atau sampel tertentu dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

Metode verifikatif  digunakan  untuk menguji hipotesis dengan menggunakan alat 

uji statistik yaitu Statistical Package for Social Sciences (SPSS)”. 

Dalam penelitian ini metode verifikatif digunakan untuk mengetahui 

pengaruh kompensasi (X1)  dan  disiplin kerja (X2) sebagai variabel 

independen/bebas dan kinerja pegawai (Y) variabel dependen/terikat dengan 

menggunakan analisis regresi berganda. 

3.3 Sumber dan Teknik Penentuan Data 

1.  Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut 

Sugiono (2012) menyatakan bahwa: “Data Primer adalah data yang langsung 

dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan atau yang memakai data tersebut”, 

maka penulis dalam melakukan penelitian ini jenis data primer yang digunakan 

adalah menggunakan kuesioner. 

3.4 Populasi dan Teknik Sampel 

1.  Populasi  

Pengertian populasi menurut (Sugiyono ,2014:80) yaitu: populasi adalah wilayah 

generalisasi, obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Populasi penelitian merupakan sekumpulan objek yang ditentukan melalui suatu 

kriteria tertentu yang akan dikategorikan ke dalam objek. Populasi dari penelitian ini 

adalah para pegawai Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Sukabumi 

berjumla 41 orang pegawai. 

2. Sampel 

Menurut Sugiyono (2014: 81) berpendapat sample adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel jenuh sebanyak 41 orang 

pegawai yang memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau 
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anggota populasi untuk dipilih. Teknik sampling jenuh atau istilah lain dari 

sensus adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi 

digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2014:118).  

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan guna mendapatkan data untuk 

penelitian ini, adalah sebagai berikut: 

 

1. Field Reseach (Penelitian Secara Langsung) 

a. Observasi, peneliti terlebih dahulu menentukan tempat penelitian dan 

melakukan survey terhadap tempat dalam hal penelitian ini yaitu Dinas 

Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Sukabumi. 

b. Kuesioner, teknik kuesioner yang peneliti gunakan adalah kuesioner 

tertutup. Suatu cara pengumpulan data dengan memberikan atau 

menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dan yang menjadi 

responden dalam penelitian ini adalah pengguna pegawai Dinas 

Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Sukabumi 

c. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara 

tanya jawab langsung dengan pihak–pihak yang terkait langsung dan 

berkompeten dengan permasalahan yang penulis teliti.  

Pada penelitian ini digunakan kuesioner sebagai cara untuk pengumpulan 

data penelitian. 

2. Library Reseach (Studi Pustaka) 

 Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi literatur dengan 

cara mempelajari, meneliti, mengkaji serta menelaah literatur berupa buku, 

jurnal, artikel, peraturan perundang–undangan, website dan penelitian– 

penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan masalah yang akan 

diteliti. 
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3.6 Operasionalisasi Variabel 

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis indikator 

serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian. Sehingga 

pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar sesuai 

dengan judul penelitian. 

Adapun pengertian variabel penelitian menurut Sugiyono (2013:38) 

adalah: 

“suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang 

mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari 

variasi tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya.” 

 Berdasarkan judul skripsi yang telah dikemukakan diatas yaitu “Pengaruh 

Kompensasi dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai di Dinas Kepemudaan, 

Olahraga dan Pariwisata Kota Sukabumi”. Maka variabel-variabel yang diteliti 

dapat dibedakan menjadi dua: 

1) Variabel Bebas atau Independent Variable 

Menurut Sugiyono (2013:39), variabel bebas merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini yang termasuk variabel 

independen adalah: 

a. Kompensasi (X1) 

b. DisiplinKerja (X2) 

 

2) Variabel Terikat atau Dependent Variable 

Menurut Sugiyono (2013:39), variabel terikat merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel 

terikat atau dependent variable pada penelitian ini yaitu kinerja pegawai (Y). 
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Agar lebih jelas mengenai variabel-variabel yang diteliti, maka dapat dituangkan 

dalam Tabel 3.1 operasional variabel di bawah ini : 

Tabel 3.1 

Operasional Variabel 

 

Kompensasi 

Variabel Konsep Dimensi Indikator Skala 

Kompensasi 

(X1) 

(Rivai, 2014) 

 

sesuatu yang 

diterima karyawan 

sebagai pengganti 

kontribusi jasa 

mereka pada 

perusahaan 

Kompensasi 

langsung 

1.Gaji 

2.Insentif 

3.Bonus 

Ordinal 

  

Kompensasi 

Tidak Langsung 

4.Pembayaran waktu tidak 

bekerja 

5. Asuransi 

6.Program pelayanan pegawai 

Ordinal 
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Disiplin 

Variabel Konsep Dimensi Indikator Skala 

Disiplin (X2) 

(M.Hasibuan, 

2012) 

kesadaran dan 

kesediaan seseorang 

menaati semua 

peraturan perusahaan 

dan norma-norma 

sosial yang berlaku 

Taat terhadap 

aturan waktu 

1. Jam masuk kerja 

2.  Jam pulang 

3. jam istirahat 

Ordinal 

  
Taat terhadap 

peraturan 

perusahaan 

4.Cara berpakaian 

5.Bertingkah laku dalam 

pekerjaan 

Ordinal 

  
Taat terhadap 

aturan perilaku 

dalam pekerjaan 

6. Jabatan 

7.Tugas  

8.tanggung jawab  

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

 

Kinerja 

Variabel Konsep Dimensi Indikator Skala 

Kinerja (Y) 

Bernardin dan 

Rusell 

(2013:247 

Kinerja sebagai 

catatan hasil yang 

diperoleh dari fungsi-

fungsi pekerjaan 

tertentu atau kegiatan 

tertentu selama kurun 

waktu tertentu. 

 

Kualitas 1. Proses kerja 

2. Hasil kerja 
Ordinal 

  
Kuantitas 

3. Nilai yang diperoleh 

4. Jumlah yang dihasilkan 

 

Ordinal 

  

Ketepatan 

waktu 

5. Waktu standar 

6. Waktu  ideal 

7. Waktu maksimal 

Ordinal 

  

Evektivitas 

biaya 

8. Biaya teknologi 

9. Biaya material 

Ordinal 

 

3.7 Metode Analisis 

3.7.1 Metode Pengolahan data 

 1. Analisis Kualitatif 

 Menurut Umi Narimawati (2010:45), langkah-langkah yang dilakukan 

dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut: 

a. Setiap indikator yang dinilai oleh responden, diklasifikasikan dalam lima 

alternatif jawaban dengan menggunakan skala ordinal yang menggambarkan 

peringkat jawaban. 

b. Dihitung total skor setiap variabel / subvariabel = jumlah skor dari seluruh 

indikator variabel untuk semua responden. 

c. Dihitung skor setiap variabel/subvariabel = rata-rata dari total skor. 
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d. Untuk mendeskripsikan jawaban responden, juga digunakan statistik 

deskriptif seperti distribusi frekuensi dan tampilan dalam bentuk tabel 

ataupun grafik dengan bantuan software Excell dan SPSS. 

 

Untuk menentukan kriteria, maka digunakan cara sebagai berikut: 

Nilai maksimum = 5/5x 100% (skor jawaban responden tertinggi) = 100% 

Nilai minimum p= 1/5x 100% (skor jawaban responden terendah) = 20% 

Range   = 100-20 = 80% 

Interval  = 80/5 = 16% 

Maka: 

20% + 16% = 36% 

36% + 16% = 52% 

52% + 16% = 68% 

68% + 16% = 84% 

84% + 16% = 100% 

 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, dapat diperoleh klasifikasi 

penilaian pada tabel 3.2 sebagai berikut: 

 

Tabel 3.2 

Kriteria Presentase Tanggapan Responden 

No Persentase Skor Kategori Skor 

1 20,20,00 – 36,00 Tidak Baik 

2 36,36,01 – 52,00 Kurang Baik 

3 52,52,01 - 68,00 Cu Cukup Baik 

4 68,68,01- 84,00 Baik 

5 84,84,01 – 100 Sangat Baik 

 

 

Selanjutnya untuk menetapkan peringkat dalam setiap variabel penelitian dapat 

dilihat perbandingan antara skor aktual dengan skor ideal. Dengan rumus : 
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%100% X
SkorIdeal

SkorAktual
SkorAktual   

(Sumber: Umi Narimawati, 2010;45) 

Skor aktual diperoleh melalui hasil perhitungan seluruh pendapat responden 

sesuai klasifikasi bobot yang diberikan (1,2,3,4,5). Sedangkan skor ideal diperoleh 

melalui perolehan prediksi nilai tertinggi dikalikan dengan jumlah kuesioner 

dikalikan jumlah responden. 

2. Analisis Kuantitatif 

Yaitu suatu analisa data dengan menggunakan rumus statistika berupa 

analisis koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan  uji hipotesis. 

Peneliti menggunakan analisis kuantitatif untuk mengetahui jawaban 

dari responden dengan bantuan alat statistik melalui program Software 

SPSS (Statistics Package and Social Sciene) 20 for windows. 

3.7.2 Method Successive Interval 

Sebagaimana yang telah dirancang dalam operasionalisasi variabel, maka 

nilai variabel penelitian diukur dengan menggunakan kuesioner dan data 

merupakan data yang berskala ordinal. Dengan menggunakan tipe pertanyaan 

tertutup (close end question) setiap item ditentukan peringkat dengan lima 

alternative jawaban. Pilihan jawaban responden merupakan nilai skor jawaban, 

sehingga variabel diperoleh dari data skor jawaban dari setiap item. Selanjutnya 

teknik analisis regresi linier mengharuskan syarat data yang mempunyai tingkat 

pengukuran sekurang-kurangnya interval, sehingga untuk variabel bebas, yaitu 

mempunyai tingkat pengukuran ordinal harus diubah menjadi interval. Melalui 

methode of successive intervals dilakukan transformasi data dengan langkah kerja 

(Dwi Kurniawan,2011), sebagai berikut: 

 

a. Dari data yang berskala ordinal, lalu dikelompokkan jawaban pada masing-

masing item.  

b. Untuk setiap item hitung frekuensi jawaban (f), berapa jumlah responden, 

mana yang mendapatkan nilai 1, 2, 3, 4 atau 5.  
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c. Tentukan proporsi (p) dengan cara membagi frekuansi dengan jumlah 

responden.  

d.  Hitung frekuensi kumulatif (pk).  

e.  Hitung nilai Z, untuk setiap proporsi kumulatif yang diperoleh dengan 

menggunakan tabel normal.  

f. Melalui tabel kurva ordinat normal, maka akan diperoleh kepadatan (density) 

dari setiap kategori item.  

g. Setelah diperoleh seluruh nilai batas (daerah kepadatan) proporsi kumulatif 

tiap katogori, kemudian hitung nilai skala (scale value) untuk setiap pilihan 

jawaban melalui persamaan berikut :  

 

    Density at Lower limit – Density at Upper Limit 

Means of Interval =  

     Area at Below Density Upper Limit – Area at Below Lower Limit 
 

Dimana: 

Mean of Interval   : Rata-rata interval 

Destity at Lower Limit  : Kepadatan batas bawah 

Density at Upper Limit  : Kepadatan batas atas 

Area Under Upper Limit  : Daerah di bawah batas atas 

 

h. Mengubah scale value (NK) terkecil menjadi sama dengan 1 (satu) dan 

mentransformasikan masing-masing skala menurut perubahan skala terkecil 

sehingga diperoleh transformed scale value.  

i. Menyiapkan pasangan data dari variabel independen dan dependen dari semua  

sampel penelitian untuk pengujian hipotesis.  

  

3.8 Analisis Data dan Uji Hipotesis 

3.8.1 Uji Validitas 

 Menurut Sugiyono (2012:114) validitas adalah menunjukkan derajat 

ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang 

dapat dikumpulkan oleh  peneliti. Berdasarkan definisi di atas, maka validitas 

dapat diartikan sebagai suatu karakteristik dari ukuran terkait dengan tingkat 
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pengukuran sebuah alat tes (kuesioner) dalam mengukur secara benar apa yang 

diinginkan peneliti untuk diukur. Suatu alat ukur disebut valid bila dia melakukan 

apa yang seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur. 

Tabel 3.3 

Standar Penilaian Untuk Validitas 

Category Validity 

Good 0,50 

Acceptable 0,30 

Marginal 0,20 

Poor 0,10 

Sumber: Sugiono, 2012 

Seperti yang telah dijelaskan pada metodologi penelitian bahwa untuk menguji 

valid tidaknya suatu alat ukur digunakan pendekatan secara statistika, yaitu 

melalui nilai koefisien korelasi skor butir pernyataan dengan skor total = 0,30 

maka pernyataan tersebut dinyatakan valid dan apabila < 0,30 berarti data tersebut 

dapat dikatakan tidak valid.  

Uji Validitas dihitung dengan menggunakan kolerasi Product Moment Pearson 

(Sugiyono, 2012: 183) dengan rumusan sebagai berikut: 

     
  (   )  (  )(  ) 

         (  )          (  )  
 

 

Keterangan:  

rxy  = Koefisien validitas 

x   = skor item 

y   = skor total item 

N   = jumlah responden  
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Uji Validitas untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuersioner 

dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan susatu 

yang  akan diukur oleh kuesioner tersebut dengan cara membangdingkan r hitung 

denga r tabel. Suatu item dikatakan valid apabila r hitung ˃ r tabel pada taraf 

signifikan 5%, yaitu r hitung ˃ 0,361 dengan N = 41. 

3.8.2 Uji Reliabilitas 

 Menurut Sugiyono (2012:115) pengertian realibilitas yaitu derajat 

konsistensi/keajegan data dalam interval waktu tertentu.  Berdasarkan definisi di 

atas, maka reliabilitas dapat diartikan sebagai suatu karakteristik terkait dengan 

keakuratan, ketelitian, dan kekonsistensian. Suatu alat disebut reliabel apabila 

dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek sama 

sekali diperoleh hasil yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri 

subjek memang belum berubah. Dalam hal ini relatif sama berarti tetap ada 

toleransi perbedaan-perbedaan kecil diantara hasil beberapa kali pengukuran. 

Uji reliabilitas dapat diukur dengan menggunakan estimasi Cronbach’s Alpha 

dengan nilai yang akan menunjukkan tingkat reliabilitas data. Reabilitas 

dinyatakan dengan koefisien reliabilitas yang angkanya berada dalam rentang 0 – 

1,00. Jika Alpha > 0,60 maka data tersebut dinyatakan reliabel (Santosa, 2005). 

Rumus Alpha dari Cronbach untuk mengukur reliabilitas intrumen adalah sebagai 

berikut: 

r = ( 
  

    
 ) ( 1 - 

∑   

∑   
   ) 

Keterangan : 

r / α  = reliabilitas instrumen 

k  = banyaknya butir atau poin pertanyaan 

Σ𝜎𝑏²  = jumlah varian butir 

Σ𝜎𝑡  = varian total 



63 

 

 

    
 

    
  

Tabel 3.4 

Standar Penilaian untuk Reliabilitas 

Kriteria Reliabilitas 

Good 0,80 

Acceptable 0,70 

Marginal 0,60 

Poor 0,50 

 

 

3.8.3 Pengujian Asumsi Klasik 

3.8.3.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.Uji ini harus 

terpenuhi mengingat uji t mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti 

distribusi normal. Uji normalitas dapat menggunakan Kolmogorov- Smirnov Test. 

Data residual dikatakan terdistribusi normal apabila nilai asymp. sig. > 0,05 

(Ghozali, 2011). 

3.8.3.2 Uji Multikolerasi 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. (Ghozali, 

2011). Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya multikoliniearitas 

adalah dengan: menggunakan Variance Inflation Factors (VIF). 

Sumber : (Gurajati, 2003:351) 

Dimana Ri2 adalah koefisien determinasi yang diperoleh dengan 

meregresikan salah satu variabel bebas X1 terhadap variabel bebas lainnya Jika 
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VIF tidak lebih dari 10 dan nilai tolerance tidak kurang dari 0,1 maka model 

regresi dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas. 

3.8.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain, jika varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau 

tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan 

menggunakan uji Glejser, yang dilakukan dengan meregresikan nilai absolut 

residual yang diperoleh dari model regresi sebagai variabel dependen terhadap 

semua variabel independen dalam model regresi. Apabila nilai koefisien regresi 

dari masing-masing variabel bebas dalam model regresi ini tidak signifikan secara 

statistik, maka dapat di simpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. 

3.8.4 Analisis Regresi Linier Berganda (multipel) 

Penerapan analisis regresi berganda ini menurut Sugiyono (2014: 277), 

adalah: 

“Analisis regresi linier digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud 

meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), 

bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor predictor dimanipulasi 

(dinaikturunkan nilainya)”. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dampak dari penggunaan 

analisis regresi, adalah untuk memutuskan apakah naik dan menurunnya pengaruh 

kompensasi  dan  disiplin kerja terhadap kinerja pegawai. 

Berdasarkan data itu peneliti harus dapat menemukan persamaan melalui 

perhitungan 
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(Sumber : Sugiyono, 2014) 

 

Dimana: 

Y =  kinerja pegawai 

X1 = kepemimpinan 

X2 = disiplinkerja 

  =  Konstanta 

        =  Koefisien Arah Garis  

3.8.5 Koefisien Korelasi 

Analisis korelasi merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui 

arah dan kuatnya hubungan antar variabel. Arah dinyatakan dalam positif dan 

negatif, sedangkan kuat atau lemahnya hubungan dinyatakan dalam besarnya 

koefisien korelasi. Nilai koefisien korelasi dapat dinyatakan -1 ≤ R ≤ 1 apabila: 

a) Apabila (-) berarti terdapat hubungan negatif. 

b) Apabila (+) berarti terdapat hubungan positif. 

 

Sedangkan untuk mencari koefisien korelasi antara X1 dan Y, X2 dan Y adalah 

sebagai berikut: 

 

Sumber : (Sugiyono, 2014:248) 

 

Setelah koefisien korelasi antar-variabel diketahui, selanjutnya dapat diperoleh 

nilai korelasi. Langkah-langkah perhitungan uji statistik dengan menggunakan 

analisis korelasi dapat diuraikan sebagai berikut: 
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A. Koefisien Korelasi Parsial X1 terhadap Y 

Koefisien korelasi parsial antar X1 terhadap Y, bila X2 dianggap konstan 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

B. Koefisien Korelasi Parsial X2 terhadap Y 

Koefisien korelasi parsial antar X2 terhadap Y, bila X1 dianggap konstan 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

Besarnya koefisien korelasi adalah -1 ≤ r ≤ 1 : 

a) Apabila (-) berarti terdapat hubungan negatif. 

b) Apabila (+) berarti terdapat hubungan positif. 

Interpretasi dari nilai koefisien korelasi: 

1) Jika r = -1 atau mendekati -1, maka hubungan antara kedua variabel kuat dan 

mempunyai hubungan yang berlawanan (jika X naik maka Y turun atau 

sebaliknya). 

2) Jika r = +1 atau mendekati +1, maka hubungan yang kuat antara variabel X 

dan variabel Y dan hubungannya searah. 

Kriteria R yang menunjukkan derajat hubunngan antar variabel adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3.5 

Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

Sumber : (Sugiyono, 2014:250) 
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3.8.6 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui besarnya pengaruh 

kompensasi  dan  disiplin kerja terhadap kinerja pegawai. Untuk melihat berapa 

besar pengaruh masing-masing maka digunakan kuadrat dari korelasi parsialnya 

(koefisien determinasi) yaitu: KD = r
2
 x 100% 

Keterangan: 

Kd = Koefisien Determinasi 

R = Koefisien korelasi 

3.8.7 Koefisien Determinasi Secara Parsial 

  Besar pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial 

terhadap kinerja pegawai dapat dihitung dengan cara mengkalikan nilai 

standardized coefficients dengan zerro-order correlation 

3.9 Pengujian Hipotesis 

 Rancangan pengujian hipotesis ini dinilai dengan penetapan hipotesis nol 

dan hipotesis alternatif, penelitian uji statistik dan perhitungan nilai uji statistik, 

perhitungan hipotesis, penetapan tingkat signifikan dan penarikan kesimpulan. 

 Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka 

dalam penelitian ini penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

A. Hipotesis parsial antara variabel bebas pengaruh  kompensasi  terhadap 

kinerja pegawai. 

Ho1: Tidak terdapat pengaruh antara pengaruh  kompensasi  terhadap 

kinerja pegawai.. 

Ha1: Terdapat pengaruh antara pengaruh  kompensasi  terhadap kinerja 

pegawai.. 

B. Hipotesis parsial antara variabel bebas pengaruh disiplin kerja terhadap 

kinerja pegawai. 
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Ho2: Tidak terdapat pengaruh antara pengaruh disiplin kerja terhadap 

kinerja pegawai. 

Ha2: Terdapat pengaruh antara pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja 

pegawai. 

Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada 

tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hipotesis nol (Ho) 

tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan Hipotesis alternatif (Ha) 

menunjukkan adanya pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. 

Rancangan pengujian hipotesis penelitian ini untuk menguji ada tidaknya 

pengaruh kompensasi  dan  disiplin kerja terhadap kinerja pegawai, hipotesis yang 

diuji secara parsial (Uji Statistik t) dapat dirumuskan sebagai berikut: 

3.9.1 Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji Statistik t) 

Untuk menguji apakah ada pengaruh signifikan dari kompensasi  dan  

disiplin kerja terhadap kinerja pegawai, selanjutnya pengujian dilakukan dengan 

menggunakan uji statistik t dengan langkah – langkah sebagai berikut: 

A. Menentukan hipotesis parsial antara variabel Pengaruh kompensasi  

terhadap kinerja pegawai. Hipotesis statistik dari penelitian ini adalah : 

Ho : β1 ≥ 0 Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kompensasi  

terhadap kinerja pegawai. 

Ha : β1 < 0 Terdapat pengaruh yang signifikan antara kompensasi  

terhadap kinerja pegawai. 

B. Menentukan hipotesis parsial antara variabel pengaruh disiplin kerja 

terhadap kinerja pegawai. Hipotesis statistik dari penelitian ini adalah: 

Ho : β2 = 0 Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara disiplin  

kerja terhadap kinerja pegawai. 
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Ha : β2 > 0 Terdapat pengaruh yang signifikan antara disiplin kerja  

terhadap kinerja pegawai. 

C. Menentukan Tingkat Signifikan 

Ditentukan dengan 5% dari derajat bebas (dk) = (n – k – l), untuk 

menentukan t tabel sebagai batas daerah penerimaan dan penolakan hipotesis. 

Tingkat signifikan yang digunakan adalah 0,05 atau 5% karena dinilai cukup 

untuk mewakili hubungan variabel – variable yang diteliti dan merupakan tingkat 

signifikasi yang umum digunakan dalam statu penelitian. 

D. Menghitung nilai t hitung dengan mengetahui apakah variable koefisien 

korelasi signifikan atau tidak dengan rumus: 

 

 

 

(Sugiyono, 2014:250) 

 

Dimana: 

r = Korelasi parsial yang ditentukan 

n = Jumlah sampel 

t = t hitung 

E. Kemudian dibuat kesimpulan mengenai diterima tidaknya hipotesis setelah 

dibandingkan antara t hitung dan t tabel dengan kriteria: 

1. Tolak Ho jika thitung > t tabel pada alpha 5% untuk koefisien positif. 

2. Tolak Ho jika thitung < t tabel pada alpha 5% untuk koefisien negatif. 

3. Tolak Ho jika nilai t –sign < ɑ 0,05. 
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Menggambar Daerah Penerimaan dan Penolakan 

Penggambaran daerah penerimaan atau penolakan hipotesis beserta kriteria 

dan kesimpulannya akan dijelaskan berikut ini 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 

Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesis 

 

Hasil t hitung dibandingkan dengan t tabel dengan kriteria: 

a) Jika t hitung > t tabel maka H0 ada di daerah penolakan, berarti Ha 

diterima artinya antara variabel X dan variabel Y ada pengaruhnya. 

b) Jika -t hitung ≤ t tabel ≤ t hitung maka H0 ada di daerah penerimaan, 

berarti Ha ditolak artinya antara variabel X dan variabel Y tidak ada 

pengaruhnya. 

c) t hitung dicari dengan rumus perhitungan t hitung 

d) t tabel dicari di dalam tabel distribusi t student dengan ketentuan sebagai 

berikut, α = 0,05 dan db = (n – k – 1) 

 

3.10.2 Uji Hipotesis Secara Simultan (F) 

 Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya 

pengaruh kompensasi  dan  disiplin kerja terhadap kinerja pegawai. Dimana 

hipotesis nol (H0) yaitu hipotesis tentang tidak adanya pengaruh. Sedangkan 

hipotesis (H1) merupakan hipotesis yang diajukan penelitan dalam penelitian ini. 

Masing- masing hipotesis tersebut dijabarkan sebagai berikut: 
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1. H0: βi = 0 , artinya tidak terdapat pengaruh antara kompensasi  dan  disiplin 

kerja terhadap kinerja pegawai. 

2. H1 : βi ≠0 , artinya terdapat pengaruh antara kompensasi  dan  disiplin kerja 

terhadap kinerja pegawai. 

3. Rumus pengujian hipotesis secara simultan adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Sumber : (Sugiyono, 2014:257) 

 

Untuk satu variabel bebas nilai R2 sama dengan r2. Uji statistik di atas 

mengikuti distribusi F dengan derajat bebas db1 = k dan db2 = n – K-1, dengan K 

adalah banyaknya parameter.  

Adapun kriteria uji hipotesisnya adalah:  

1. F hitung > F tabel, dengan α = 5 % maka tolak H0 artinya signifikan  

2. F hitung ≤ F tabel, dengan α = 5 % maka terima H0 artinya tidak signifikan 

Untuk menggambar daerah penerimaan atau penolakan pada uji secara 

simultan maka digunakan kriteria sebagai berikut :  

Hasil F hitung dibandingkan dengan F tabel dengan kriteria:  

 

Gambar 3.3 

Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Secara Simultan 
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a. Tolak H0 jika Fhitung > Ftabel pada alpha 5% artinya bermakna dan 

signifikan. 

b. Tolak H0 jika Fhitung < Ftabel pada alpha 5% artinya tidak bermakna dan 

tidak signifikan 

 

Penarikan Kesimpulan 

Daerah yang diarsir merupakan daerah penolakan, dan berlaku sebaliknya. 

Jika t hitung jatuh di daerah penolakan (penerimaan), maka Ho ditolak (diterima) 

dan Ha diterima (ditolak). Artinya koefisian regresi signifikan (tidak signifikan). 

Kesimpulannya, terdapat pengaruh (tidak berpengaruh) terdapat pengaruh antara 

Pengaruh kompensasi  dan  disiplin kerja terhadap kinerja pegawai. Tingkat 

signifikannya yaitu 5 % (α = 0,05), artinya jika hipotesis nol ditolak (diterima) 

dengan taraf kepercayaan 95%, maka kemungkinan bahwa hasil dari penarikan 

kesimpulan mempunyai kebenaran 95% dan hal ini menunjukan adanya (tidak 

adanya) pengaruh yang meyakinkan (signifikan) antara dua variabel tersebut. 

Dalam hal ini ditunjukkan dengan penolakan Ho atau penerimaan alternatif (Ha)


