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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Adira Finance Kota Malang yang berada di 

Jalan Jaksa Agung Suprapto No. 56 Rampal Celaket Kecamatan Klojen Kota 

Malang.  

 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian korelasional, yaitu penelitian yang 

berusaha untuk menentukan apakah terdapat hubungan antara dua variabel 

atau lebih, serta seberapa jauh korelasi yang ada di antara variabel yang 

diteliti (Kuncoro, 2013:5). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh variabel disiplin kerja, reward dan punishment terhadap variabel 

kinerja karyawan.  

 

C. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel 

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa 

orang, objek, transaksi, atau kejadian dimana peneliti tertarik untuk 

mempelajarinya atau menjadi objek penelitian (Kuncoro, 2013:103). Populasi 

dalam penelitian ini adalah karyawan bagian Marketing di Adira Finance 

Kota Malang yang berjumlah 40 orang.  
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Sampel adalah himpunan bagian (subset) dari unit populasi (Kuncoro, 

2013:103). Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian karyawan Bagian 

Marketing di Adira Finance Cabang Kota Malang yang terpilih sebagai 

responden. Teknik penentuan sampel penelitian ini mengacu pada pendapat 

Arikunto (2010:112) bahwa jika subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya 

diambil semuanya, jika subjeknya besar atau lebih dari 100 orang dapat 

diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih.  

Oleh karena jumlah populasi karyawan Bagian Marketing di Adira 

Finance Kota Malang yang memenuhi kriteria sebanyak 40 orang, dimana 

jumlah tersebut kurang dari 100 maka 40 orang karyawan tersebut diambil 

semuanya sebagai sampel dalam penelitian ini. Oleh karena itu maka teknik 

pengambilan sampel di lapangan menggunakan teknik sampling jenuh atau 

total sampling. Sampling jenuh adalah teknik teknik penentuan sampel bila 

semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Istilah lain sampel jenuh 

adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel (Sugiyono, 

2014:126). 

 

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

1. Variabel Bebas (X)  

Variabel bebas adalah variabel yang bertindak sebagai penyebab atau yang 

mempengaruhi variabel lain. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah: 

a. Disiplin kerja, yaitu sikap kesediaan seorang karyawan dalam menaati 

peraturan dan norma-norma sosial serta tanggung jawab yang berlaku di 
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perusahaan. Variabel disiplin kerja diukur berdasarkan 3 indikator 

sebagai berikut:  

1) Sikap, yakni reaksi atau respon karyawan atas tugas dan 

kewajibannya selama bekerja di perusahaaan. 

2) Norma, yaitu suatu peraturan tentang apa yang boleh dan apa yang 

tidak boleh dilakukan oleh para karyawan selama berada di 

lingkungan perusahaan. 

3) Tanggung jawab, suatu kesadaran yang harus ditanggung oleh 

karyawan dalam melaksanakan pekerjaan dan mematuhi peraturan 

perusahaaan.  

b. Reward, yaitu suatu bentuk apresiasi dari perusahaan kepada karyawan 

berupa penghargaan atau imbalan tertentu sebagai balas jasa atas hasil 

kerja karyawan. Variabel reward difokuskan pada reward ekstrinsik, 

yaitu suatu penghargaan yang datang dari luar diri seseorang karyawan 

(dalam hal ini dari perusahaan tempat karyawan bekerja) berupa 

penghargaan finansial dan non finansial. Indikator reward adalah 

sebagai berikut:  

1) Penghargaan finansial: gaji/upah, tunjangan, bonus/insentif.  

2) Penghargaan non finansial: penghargaan interpersonal dan promosi 

jabatan.  

c. Punishment, yaitu suatu bentuk ancaman hukuman yang ditentukan 

oleh perusahaan dan diberlakukan kepada karyawan yang terbukti 

melakukan kesalahan atau pelanggaran dengan tujuan untuk 
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menghentikan perilaku menyimpang dan mengarahkan pada perilaku 

positif. Variabel punishment diukur berdasarkan 5 indikator sebagai 

berikut:  

1) Pembalasan: hukuman diadakan sebagai pembalasan terhadap 

kelalaian dan pelanggaran yang telah dilakukan seseorang (pegawai). 

2) Perbaikan: hukuman diberikan untuk membasmi kejahatan, untuk 

memperbaiki si pelanggar agar jangan berbuat kesalahan lagi. 

3) Perlindungan: hukuman diadakan untuk melindungi masyarakat dari 

perbuatan-perbuatan yang tidak wajar. Dengan adanya hukuman ini, 

masyarakat dapat dilindungi dari kejahatan-kejahatan yang telah 

dilakukan oleh si pelanggar. 

4) Ganti rugi: hukuman diadakan untuk mengganti kerugian-kerugian 

yang telah diderita akibat kejahatan-kejahatan atau pelanggaran-

pelanggaran itu. 

5) Menakut-nakuti: hukuman diadakan untuk menimbulkan perasaan 

takut kepada si pelanggar akibat perbuatannya yang melanggar itu 

sehingga selalu takut melakukan perbuatan itu dan mau 

meninggalkannya. 

2. Variabel Terikat (Y) 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat 

karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

kinerja karyawan. Kinerja karyawan adalah hasil kerja yang telah dicapai 

oleh seorang karyawan selama periode tertentu berdasarkan standar yang 
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telah ditetapkan oleh perusahaan. Variabel kinerja karyawan diukur 

berdasarkan 3 indikator, yaitu:  

a. Kualitas kerja: tingkat keakuratan rencana kerja, tingkat kesalahan dan 

kesulitan kerja, tingkat pelaksanaan kerjasama. 

b. Kuantitas kerja: tingkat pencapaian target kerja dan jenis/jumlah 

pekerjaan yang disesuaikan.  

c. Ketepatan waktu kerja: penataan jadwal kerja dan ketepatan waktu 

penyelesaian kerja. 

Kuesioner tentang disiplin kerja, reward, punishment, dan kinerja karyawan 

diukur dengan skala Likert, yaitu skala dipergunakan untuk mengetahui setuju atau 

tidak setujunya responden atas pernyataan yang disediakan dalam kuesioner. Skala 

Likert diberi skor (scoring) sebagai berikut: 

1. Jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1, menyatakan bahwa disiplin 

kerja yang sangat rendah, reward yang sangat tidak memadai, punishment yang 

sangat tidak tegas, dan kinerja karyawan yang sangat buruk. 

2. Jawaban Tidak Setuju (TS) diberi skor 2, menyatakan bahwa disiplin kerja 

yang rendah, reward yang tidak memadai, punishment yang tidak tegas, 

dan kinerja karyawan yang buruk. 

3. Cukup Setuju (CS) diberi skor 3, menyatakan bahwa disiplin kerja, 

reward, punishment, dan kinerja karyawan yang sedang. 

4. Jawaban Setuju (S) diberi skor 4, menyatakan bahwa disiplin kerja yang 

tinggi, reward yang memadai, punishment yang tegas, dan kinerja 

karyawan yang baik. 
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5. Jawaban Sangat Setuju (SS) diberi skor 5, menyatakan bahwa disiplin 

kerja yang sangat tinggi, reward yang sangat memadai, punishment yang 

sangat tegas, dan kinerja karyawan yang sangat baik. 

 

E. Jenis dan Sumber Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua 

yakni:  

1. Data primer, yang dikumpulkan berbentuk jawaban hasil kuesioner yang 

dilakukan terhadap responden yaitu karyawan bagian Marketing di Adira 

Finance Kota Malang untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja, reward 

dan punishment terhadap kinerja karyawan.  

2. Data Sekunder, data ini diperlukan untuk mendukung analisis dan 

pembahasan yang maksimal. Data sekunder juga diperlukan terkait 

pengungkapan fenomena sosial dalam penelitian ini. Data sekunder ini 

antara lain, kepustakaan serta bahan dari internet. 

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari berbagai 

sumber, yaitu:  

1. Data primer berasal dari hasil kuesioner terhadap responden.  

2. Data sekunder berasal dari dokumen atau arsip yang ada di Adira Finance 

Kota Malang, misalnya profil atau gambaran umum perusahaan. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

kuesioner dan dokumentasi.  
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1. Kuesioner  

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien apabila 

peneliti tahu dengan siapa variabel akan diukur dan tahu apa yang bisa 

diharapkan dari responden. Kuesioner dapat berupa pertanyaan-pertanyaan 

tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung 

atau dikirim melalui pos atau internet (Sugiyono, 2014:142). Kuesioner 

dalam penelitian ini terdiri dari empat bagian yakni item-item pernyataan 

tentang disiplin kerja, reward, punishment, dan kinerja karyawan. 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data yang diperoleh dari 

catatan (data) yang telah tersedia atau telah dibuat oleh pihak lain (Hamidi, 

2010:140). Adapun data yang dimaksud berupa berkas-berkas, jurnal dan 

arsip-arsip yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data ini 

berfungsi sebagai pelengkap data primer dari hasil kuesioner. 

 

G. Teknik Analisis Data 

1. Uji Instrumen 

Instrumen penelitian berupa kuesioner sebelum dianalisa terlebih 

dahulu dilakukan pengujian dengan uji validitas dan reliabilitas.  

a. Uji Validitas 

Menurut Kuncoro (2013:172), suatu skala pengukuran disebut valid 

bila melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang 

seharusnya diukur. Bila skala pengukuran tidak valid, maka tidak 
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bermanfaat bagi peneliti karena tidak mengukur atau melakukan apa 

yang seharusnya dilakukan. Dikatakan valid jika memiliki koefisien 

korelasi > 0,30. Sedangkan reliabilitas menunjukkan konsistensi dan 

stabilitas dari suatu skor.  

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas berbeda dengan validitas karena yang pertama 

memusatkan perhatian pada masalah konsistensi, sedangkan yang kedua 

lebih memperhatikan masalah ketepatan. Sedangkan dikatakan reliabel 

jika koefisien Alpha Cronbach > 0,60. 

2. Rentang Skala 

Rentang skala adalah alat yang digunakan untuk mendeskripsikan 

disiplin kerja, reward, punishment, dan kinerja karyawan Bagian 

Marketing Adira Finance Kota Malang. Rentang skala dihitung dengan 

menggunakan rumus (Umar, 2005:225): 

 

m

mn
Rs

1
  

Dimana: 

Rs = Rentang skala 

n     = Jumlah sampel 

m   = Jumlah alternatif jawaban tiap item 

Berdasarkan pada rumus rentang skala di atas, maka dapat diperoleh 

perhitungan rentang skala dalam penelitian ini sebagai berikut: 

 
5

1540 
Rs  

Rs = 32 
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Berdasarkan perhitungan rentang skala diperoleh sebesar 32. Adapun 

kriteria penilaian tiap skala untuk tingkat disiplin kerja, reward, 

punishment, dan kinerja karyawan sebagaimana terlihat pada tabel berikut. 

Tabel 3.1 

Kriteria Penilaian Disiplin Kerja, Reward, Punishment, dan  

Kinerja Karyawan 

 

No. 
Rentang  

Skala 

Disiplin  

Kerja 
Reward Punishment 

Kinerja  

Karyawan 

1 40 – 71  
Sangat 

rendah 

Sangat 

tidak  

memadai 

Sangat tidak  

tegas 
Sangat buruk 

2 72 – 103 Rendah 
Tidak 

memadai 
Tidak tegas Buruk 

3 104 – 135  Sedang Sedang Sedang Sedang 

4 136 – 167  Tinggi Memadai Tegas Baik 

5 168 – 200 
Sangat 

tinggi 

Sangat 

memadai 
Sangat tegas Sangat baik 

Sumber: Lampiran 2 
 

3. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda untuk mengukur kekuatan hubungan 

atau pengaruh antara dua variabel atau lebih dan menunjukan arah 

hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen (Kuncoro, 

2013:210). Adapun formula untuk analisis regresi linier berganda menurut 

Rangkuti (2011:66) adalah sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e  

Keterangan:  

Y = Kinerja karyawan  

a = Konstanta 

b1-2  = Koefisien parsial untuk masing-masing variabel X 

X1 = Disiplin kerja 

X2 = Reward 

X3 = Punishment 
e = Standard error 
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4. Pengujian Hipotesis 

a. Uji Pengaruh Simultan (Uji F) 

Uji F digunakan untuk menguji hipotesis H1, yaitu disiplin kerja, 

reward dan punishment secara simultan (bersama-sama) berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan bagian Marketing Adira Finance 

Kota Malang. Langkah-langkah pengujian secara umum adalah: 

1) Perumusan Hipotesis 

HO1 ; l ; 2 ; 3 = 0, diduga disiplin kerja, reward dan punishment 

secara simultan tidak berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan bagian Marketing Adira 

Finance Kota Malang. 

HA1 ; l ; 2 ; 3  0, diduga disiplin kerja, reward dan punishment 

secara simultan berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan bagian Marketing Adira Finance Kota 

Malang. 

2) Perhitungan nilai F (Kuncoro, 2013:83):  

F = 
 )/(

/

knSSE

KSSR  

Keterangan: 

SSR = Sum of Square for residual  

SSE = Sum Squares for error  

n = jumlah observasi 

k  = jumlah parameter 

 

3) Kriteria 

Jika F hitung > F tabel maka HA1 diterima HO1 ditolak. Artinya 

disiplin kerja, reward, dan punishment secara simultan berpengaruh 
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signifikan terhadap kinerja karyawan di Bagian Marketing Adira 

Finance Kota Malang. Pengujian ini akan dibantu dengan program 

komputer IBM SPSS Statistics 22. 

Gambar 3.1 

Kurva Uji F (Uji Simultan) 
 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Sugiyono (2012:228) 

 

b. Uji Pengaruh Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk menguji hipotesis H2, yaitu disiplin kerja, 

reward dan punishment secara parsial (sendiri-sendiri) berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan bagian Marketing Adira Finance 

Kota Malang. 

1) Hipotesis yang akan di uji 

HO2 ; b1 ; b2 ; b3 = 0, disiplin kerja, reward dan punishment secara 

parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan bagian Marketing Adira Finance Kota 

Malang. 

Daerah 
HO1 diterima 

F tabel 0 

Daerah HA1 diterima 
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HA2 ; b1 ; b2 ; b3 ≠ 0, disiplin kerja, reward dan punishment secara 

parsial berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

bagian Marketing Adira Finance Kota Malang. 

2) Level of significant (α = 5 %)

3) Mencari formulasi hitung dengan rumus:

t = 
)( i

i

Se 



Keterangan : 

βi = Koefisien regresi 

Se (βi) = Standard error koefisien regresi 

4) Kriteria

Jika t hitung > t tabel atau - t hitung < - t tabel maka HA2 diterima

dan HO2 ditolak. Artinya disiplin kerja, reward, dan punishment

secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di

bagian Marketing Adira Finance Kota Malang. Pengujian ini akan

dibantu dengan program IBM SPSS Statistics 22.

Gambar 3.2 

Kurva Uji t (Parsial) 

Sumber: Sugiyono (2012:226) 

Daerah HO2 ditolak 
atau HA2 diterima 

Daerah HO2 diterima 
atau HA2 ditolak 

0 t tabel -t tabel

Daerah HO2 ditolak 
atau HA2 diterima 




