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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan Hotel Maharaja Lumajang yang 

terletak di jl, Raya Klakah No.99 Kec. Klakah, Kab. Lumajang.   

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian 

untuk mengetahui pengaruh kompensasi dan disiplin kerja terhadap kinerja 

karyawan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan 

instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif / statistik dengan 

tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2010). 

C. Populasi dan teknik Pengambilan sampel  

Menurut Sugiyono (2008) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan room 

& cleaning divition yang berjumlah 37 karyawan.. 

Menurut Sugiyono (2008) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Berdasarkan data diatas 

diketahui bahwa populasi 37 orang dan apabila populasi  penelitian kurang 

dari 100 maka akan diambil semua sebagai sampel penelitian dengan 
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menggunakan teknik sampling Sugiyono (2015). Dalam penelitian ini 

pengambilan sampel dengan menggunakan teknik total sampling. 

D. Definisi Operasional Variabel 

a. Variabel terikat atau Variabel dependen (Y) 

Kinerja adalah hasil kerja dari seseorang, baik secara kualitas ataupun 

kuantitas dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang di 

berikan.  

Indikator kinerja adalah : 

1). Kuantitas kerja adalah jumlah pekerjaan yang diselesaikan oleh karyawan   

2). Kualitas kerja adalah bagaimana kerapian dan kebersihan kamar   

 3). Ketepatan waktu adalah menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu 

b. Variabel bebas atau Variabel independen (X) 

1. Kompensasi (X1) 

Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang yang diterima 

oleh karyawan sebagai imbalan atas yang diberikan kepada perusahaan, 

indicator kompensasi sebagai berikut :  

a. Gaji        : kesesuaian gaji dengan UMK 

 b. Insentif    : adanya insentif yang sesuai bagi karyawan yang berprestasi 

c. Tunjangan: Tunjangan Hari Raya (THR) diberikan setiap tahun. 
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2. Disiplin Kerja (X2) 

Disiplin adalah kesadaran dan  kesediaan  seseorang  mentaati  semua  

peraturan  perusahaan  dan  norma-norma  sosial yang berlaku adapun 

indikatornya sebagai berikut : 

a, Ketaatan         :Ketaatan karyawan pada peraturan perusahaan  

b. Kehadiran      : Karyawan diharuskan menyertai keterangan apabila absen 

c. Ketepatan waktu : Karyawan diharuskan dating ke tempat kerja tepat waktu 

E. Jenis dan sumber data 

1. Jenis data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

a. Data kuantitatif  

Yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka yang dapat dihitung, 

yang diperoleh dari kuisioner yang dibagikan dan berhubungan dengan 

masalah yang telah diteliti ini. 

2. Sumber data 

a. Data primer 

 Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber yang 

berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Data primer yang 

diperoleh dalam penelitian ini adalah dengan cara menyebarkan angket 

kuesioner kepada para responden yaitu karyawan Hotel Maharaja, untuk 

memperoleh data karakteristik responden. 
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b. Data sekunder 

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen, seperti 

daftar absensi dan data keluhan pelanggan. (Sugiyono, 2009:193). Data 

sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal 

dan lain-lain. 

F. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuesioner  

1. Kuesioner  

Menurut Sugiyono (2010:199), kuesioner merupakan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner dapat berupa pertanyaan 

atau pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara 

langsung atau dikirim melalui pos ataupun internet. Daftar pertanyaan dalam 

kuesioner ini harus sesuai dengan permasalahan yang diteliti, dan memperoleh 

data berkaitan dengan kompensasi, disiplin kerja dan kinerja karyawan pada 

Hotel Maharaja. 

G. Teknik Pengukuran 

Untuk mendapatkan data yang kuantitatif dalam penelitian ini 

menggunakan skala likert. (Sugiyono, 2009:132). Skala likert merupakan skala 

yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan presepsi 

seseorang/sekelompok orang tentang fenomena sosial. Sugiono (2009: 75) 
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menyatakan bahwa skala likert memiliki gradasi 1-5 dengan pilihan jawaban 

sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Skoring Skala Likert 

 

H. Teknik Pengujian Instrumen 

a. Uji Validitas 

Menurut Arikunto (2006,144) validitas yaitu mempunyai arti sejauh mana 

ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. 

Suatu tes atau instrument pengukuran dapat dikatakan mempunyai validitas 

yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan 

hasil ukur yang sesuai dengan dengan yang dimaksud dilakukannya 

pengukuran tersebut. Dan untuk mengetahui korelasi ini dapat menggunakan 

rumus: 

     
 ∑    ∑   ∑  

√[ ∑    ∑  
 
][ ∑    ∑  

 
]

 

  

 

       Skala         Kinerja         Kompensasi        Disiplin        Skor 

      Sangat Setuju        Sangat Tinggi          Sangat Baik         Sangat Tinggi         5 

        Setuju        Tinggi          Baik        Tinggi         4 

        Netral         Cukup          Cukup         Cukup         3 

      Tidak Setuju         Rendah          Tidak Baik          Rendah         2 

        Sangat Tidak Setuju         Sangat Rendah          Sangat Tidak Baik         Sangat Rendah         1 
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Keterangan : 

      = korelasi koefisien 

 N = jumlah sampel atau responden 

 X = angka pada variabel bebas 

 Y = angka pada variabel terikat 

 Kriteria dalam pengujian: Apabila r hitung < r tabel maka tidak 

terdapat data yang valid sedangkan apabila r hitung > r tabel maka 

terdapat data yang valid. 

b. Uji Reliabilitas 

 Uji reabilitas adalah alat uji yang digunakan untuk menunjukan sejauh 

mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten. Suatu instrument dikatakan 

reliable jika dapat dipercaya untuk mengumpulkan data penelitian, sehingga 

mendapatkan hasil yang tetap dan konsisten. Teknik yang digunakan untuk 

mengukur reliabilitas yaitu dengan rumus cronbach alpha Arikunto (2006:196) 

yaitu:  

  [
 

     
] [  

∑  
 

  
 ] 

Keterangan: 

r  = Reliabilitas instrumen 

 k  = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

 ∑  
   = Jumlah varians butir 

   
   = Varians total 
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 Suatu instrument dikatakan reliabel apabila alpha ≥ 0,06. Jika 

sebaliknya alpha < 0,06 maka tidak reliabel. 

I.  Teknik Analisis Data 

1. Rentang Skala 

  Rentang skala adalah teknik yang digunakan untuk mengetahui 

bagaimana kompensasi, disiplin dan kinerja karyawan Hotel Maharaja di 

kabupaten Lumajang. Berikut ini adalah rumus yang dikemukakan Umar 

(2004:164).  

    
 (     

 
 

Dimana: 

Rs = rentang skala 

n = 37 

m = jumlah alternatif jawaban 

Rentang Skala    
  (      

 
 = 30 

Tabel 3.2 Rentang Skala Penilaian Variabel Kompensasi, 

Disiplin dan Kinerja 

      Rentang Skala      Kompensasi     Disiplin      Kinerja 

     37 – 66       Sangat Tidak Baik       Sangat Rendah        Sangat Rendah 
     67 – 96      Tidak Baik       Rendah       Rendah 
     97 – 126      Cukup       Cukup       Cukup 
   127 – 156      Baik       Tinggi       Tinggi 

     157 – 187       Sangat Baik         Sangat Tinggi       Sangat Tinggi 
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Berdasarkan tabel 3.1 diatas menjelaskan bahwa: 

a) Untuk nilai rentang skala 37-66 menunjukkan nilai variabel kompensasi 

sangat tidak baik, disiplin sangat rendah dan kinerja sangat rendah. 

b) Untuk nilai rentang skala 67-96 menunjukkan nilai variabel kompensasi 

tidak baik, disiplin rendah, dan kinerja rendah. 

c) Untuk nilai rentang skala 97-126 menunjukkan variabel kompensasi 

cukup, disiplin cukup, dan kinejra cukup. 

d) Untuk nilai rentang skala 127-156 menunjukkan variabel kompensasi baik, 

disiplin tinggi, dan kinerja tinggi. 

e)  Untuk nilai rentang skala 157-187 menunjukan nilai variabel kompensasi 

sangat baik. Disiplin sangat tinggi, dan kinerja sangat tinggi. 

2. Analisis regresi linier berganda  

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan regresi berganda. Menurut 

Nugroho (2005), Analisis regresi berganda adalah alat untuk meramalkan nilai 

pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel terikat (untuk 

membuktikan ada tidaknya hubungan fungsional atau hubungan kausal antara 

dua atau lebih variabel bebas). Model hubungan nilai pelanggan dengan 

variabel-variabel tersebut dapat disusun dalam fungsi atau persamaan sebagai 

berikut : 

          Ŷ = a + b1X1 + b2X2 + e 
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Dimana: 

Y                     = Kinerja karyawan 

a                      = Konstanta, yaitu besarnya nilai Y ketika nilai X1, X2, X3 = 0 

b1, b2, b3        = Koefisien Regresi 

X1       = Kompensasi 

X2        = Disiplin 

e         = Standar error 

J.  Uji Hipotesis 

a. Uji t 

Uji t yaitu suatu uji untuk menguji  pengaruh yang signifikansi pada 

variabel independen dengan parsial atau individual terhadap variabel dependen.  

Pengujian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat secara terpisah atau parsial. Uji t digunakan untuk menguji 

secara parsial masing-masing variabel. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel 

coefficients pada kolom sig (significance).  

          
 

  
 

Keterangan: 

t hitung  = Nilai T 

b = Koefisien Regresi 

Sb = Standart Deviasi dari variabel bebas 
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Jika probabilitas t hitung p ≤ 0,05 maka Ho ditolak, tapi jika probabilitas t 

hitung p ≥ 0,05 maka Ho diterima. Ho ditolak berarti variabel bebas yang diuji 

mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial dengan variabel terikat. 

b. Uji F 

Uji F yaitu uji untuk menguji pengaruh variabel independen, yaitu 

kompensasi, (X1) dan disiplin (X2) secara simultan berpengaruh terhadap 

variabel dependen yaitu kinerja karyawan (Y) dengan rumus 

 

           
    

             
 

Keterangan: 

R2 = koefisien koelasi berganda 

n   = banyaknya data 

k   = jumlah variabel independen 

 Uji F ini untuk mengujii kesesuaian model secara serentak apakah faktor-

faktor X bersama mempengaruhi faktor Y. Faktor X dalam penelitian ini 

adalah kompensasi (X1) dan disiplin (X2) secara bersama-sama mempengaruhi 

kinerja karyawan (Y). 

Kriteria pengambilan keputusan jika α = 5 % adalah: 

1. Jika probabilitas F hitung (p) ≥ 0,05 maka Ha  ditolak 

2. Jika probabilitas F hitung (p) ≤ 0,05 maka Ha diterima 

Ho ditolak berarti variabel bebas yang diuji tidak mempunyai pengaruh 

yang signifikan secara simultan dengan variabel terikat.  
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c. Uji Dominan (Beta Standarized)

Pengujian mengenai variabel independen yang dominan mempengaruhi 

dependen dalam satu model regresi berganda menggunakan koefisien beta yang 

telah distandarisasi. Ghozali (2013). 


