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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Golden Swalayan Tulungagung yang 

berlokasi di Jalan Ahmad Yani Timur No. 66, Kabupaten Tulungagung. 

 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menurut Sugiyono (2017:12) termasuk 

penelitian survey yaitu penelitian yang dilakukan pada populasi besar 

maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang 

diambil dari populasi tersebut menggunakan kuesioner sebagai alat 

pengumpulan data yang pokok. 

 

C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Arikunto (2006) populasi adalah keseluruhan subjek 

penelitian. Di dalam penelitian ini populasinya adalah semua karyawan 

bagian merchandising Golden Swalayan Tulungagung yang berjumlah 

38 orang. 

2. Sampel 

Menurut Arikunto (2006) apabila populasi kurang dari 100 

responden maka lebih baik semua diambil menjadi sampel dan apabila 
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populasi lebih dari 100 responden maka sampel diambil 10%-25% dari 

populasi tersebut. Karena populasi dalam penelitian ini berjumlah 

kurang dari 100 responden, maka seluruh populasi diambil menjadi 

sampel. Sehingga  jumlah sampel pada peneltian ini adalah sebanyak 

38 orang. 

3. Teknik Pengambilan Sampel 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel 

dengan menggunakan total sampling. Menurut Arikunto (2006:120) 

total sampling adalah pengambilan sampel yang sama dengan jumlah 

populasi yang ada. 

 

D. Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel Dependen Kinerja Karyawan (Y) 

Kinerja  adalah hasil kerja yang telah dicapai seorang karyawan 

selama melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam suatu  

periode waktu tertentu. Adapun indikatorya sebagai berikut: 

a) Kualitas (Y1.1), karyawan mampu berhati-hati selama proses 

pemindahan/pengangkutan barang dagang sehingga tingkat 

kerusakan barang dagang tidak lebih dari 3% dalam satu bulan dan 

selama jam kerja berlangsung karyawan mampu melakukan 

pemeriksaan terhadap ketersediaan barang dagang yang ada di rak 

display secara berkala setiap 2 jam sekali. 
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b) Kuantitas (Y1.2), karyawan merchandising mampu menyelesaikan 

labelling barang dagang sebanyak 120 unit dalam satu hari kerja. 

c) Ketepatan waktu (Y1.3), karyawan merchandising mampu 

menyelesaikan laporan stock opname dengan tepat waktu. 

2. Variabel Independen Kompensasi (X1) dan Disiplin Kerja (X2) 

1) Kompensasi adalah pembayaran dalam bentuk finansial yang 

diterima oleh karyawan sebagai balas jasa atas pelaksanaan 

pekerjaan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Adapun 

indikatornya sebagai berikut: 

a) Gaji (X1.1), kesesuaian waktu pembayaran gaji dengan 

kesepakatan kerja dan kesesuaian gaji yang diterima perbulan 

dengan peraturan UMK Tulungagung . 

b) Upah (X1,2), adanya pemberian upah lembur apabila 

karyawan bekerja diluar jam kerja nya dan kesesuaian upah 

lembur yang diterima karyawan dengan beban kerja. 

c) Tunjangan (X1.3), tunjangan hari raya (THR) yang diberikan 

perusahaan dapat memenuhi kebutuhan karyawan  pada saat 

hari raya. 

2) Disiplin kerja (X2) adalah ketaatan karyawan terhadap peraturan-

peraturan yang telah ditetapkan perusahaan. 

a) Ketaatan terhadap aturan waktu (X2.1), karyawan harus 

datang tepat waktu paling lambat 30 menit sebelum 

pekerjaan dimulai dan karyawan menyempatkan waktu 
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untuk kembali ke tempat kerja 15 menit sebelum jam 

istirahat berakhir. 

b) Ketaatan terhadap peraturan (X2.2), karyawan tidak boleh 

keluar/meninggalkan toko untuk keperluan pribadi selama 

jam kerja berlangsung dan karyawan harus izin terlebih 

dahulu kepada supervisor apabila tidak masuk kerja. 

c) Ketaatan  terhadap perilaku dalam pekerjaan (X2.3), 

karyawan selalu mengutamakan etika dalam bekerja dan 

bersedia mematuhi perintah/ arahan supervisor. 

 

E. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama 

baik individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil 

pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti (Umar, 

2001:99). Data primer yang diperoleh peneliti adalah data yang 

diperoleh langsung dari hasil pengisian kuesioner mengenai 

kompensasi, disiplin kerja dan kinerja oleh karyawan bagian 

merchandising Golden Swalayan Tulungagung. 

2. Data Sekunder 

Menurut Umar (2001:100) data sekunder merupakan data primer 

yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data 

primer atau oleh pihak lainnya. Data sekunder pada umumnya berupa 

bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, 
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baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Contoh data 

sekunder dalam penelitian ini adalah data absensi karyawan bagian 

merchandising, data pelanggaran kerja karyawan bagian 

merchandising dan data struktur organisasi Golden Swalayan 

Tulungagung. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Kuesioner 

Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara membagikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2017:199). 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode untuk mendapatkan data 

penunjang penelitian melalui dokumen-dokumen atau literatur yang 

terkait (Arikunto,2006). 

 

G. Teknik Pengukuran Variabel 

Item jawaban responden dalam penelitian ini diukur dengan 

menggunakan skala likert. Menurut Sugiyono (2017:134) skala likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat persepsi dan seseorang atau 

sekelompok tentang fenomena sosial. 
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Variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. 

Kemudian indikator dijadikan titik tolak untuk menyusun item-item yang 

dapat berupa pertanyaan-pertanyaan. Msing-masing jawaban memiliki 

skor yang berbeda. Dalam penelitian ini variabel kompensasi, disiplin 

kerja dan kinerja dinilai menggunakan skor 1 sampai dengan 5.                                      

                                          Tabel 3.1 

Skala Likert 

Skor Variabel 

Kompensasi Disiplin Kerja Kinerja 

5 Sangat Baik Sangat Tinggi Sangat Tinggi 

4 Baik Tinggi Tinggi 

3 Cukup Cukup Cukup 

2 Buruk Rendah Rendah 

1 Sangat Buruk Sangat Rendah Sangat Rendah 

       Data diolah : 2018 

 

H. Uji Instrumen 

1. Uji Validitas 

Uji validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan suatu instrumen (Arikunto, 2006 :158). Suatu instrumen 

akan dikatakan valid jika mempunyai validitas tinggi dan mampu 

mengukur variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya 

validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul 

tidak menyimpang dari gambaran validitas yang dimaksud. 

Penelitian ini menggunakan uji validitas dengan metode product 

moment (Arikunto, 2006:170) dengan rumus sebagai berikut : 

 
   

 ∑     (∑ ) (∑ )

√ ∑   (∑ )  √ ∑   (∑ )  
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Keterangan : 

rxy  = koefisien korelasi 

x  = skor butir 

y  = skor total 

n  = jumlah sampel 

 Instrumen dikatakan valid jika mempunyai r hitung lebih 

besar daripada r tabel, sebaliknya instrumen dinyatakan tidak valid 

jika r hitung kurang dari r tabel. 

2. Uji Reliabilitas 

Suatu instrumen dapat dipercaya untuk dapat digunakan sebagai 

alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik, reliabilitas 

menunjuk pada tingkat keterandalan sesuatu (Arikunto, 2006). Teknik 

yang digunakan untuk mengukur reliabilitas dalam penelitian ini yaitu 

dengan rumus Alpha Cronbach (Arikunto, 2006). Dengan rumus 

sebagai berikut: 

    (
 

   
)(  

∑   

   
) 

Keterangan:  

r11 = reabilitas instrumen 

k  = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

∑       = jumlah varian butir yang dikuadratkan 

    = jumlah variasi total yang dikuadratkan 
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 Apabila suatu instrumen nilai reliabilitasnya (Alpha Cronbach) > 

0,6 dikatakan reliable. Sebaliknya apabila suatu instrumen nilai 

reliabilitasnya (Alpha Cronbach) < 0,6 dikatakan tidak reliable. 

 

I. Teknik Analisis Data 

1. Rentang Skala 

Rentang skala adalah alat yang digunakan untuk mengukur 

dan menilai variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini rentang skala 

digunakan untuk mengukur dan menilai variabel kompensasi,disiplin 

kerja dan kinerja karyawan bagian merchandising Golden Swalayan 

Tulungagung, menggunakan rumus rentang skala (Umar, 2001:225) 

sebagai berikut: 

   
 (   )

 
 

Keterangan: 

Rs = rentang skala 

n = jumlah sampel 

m = jumlah alternatif jawaban tiap item 

Berdasarkan rumus diatas maka dapat diperoleh rentang skala 

dengan perhitungan rumus sebagai berikut: 

   
  (   )
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Rentang skala yang diperoleh berdasarkan perhitungan 

tersebut sebesar 30, dengan demikian skala penilaian setiap kriteria 

sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Rentang Skala Variabel Kompensasi, Disiplin Kerja dan Kinerja 

Kriteria Kompensasi Disiplin Kerja Kinerja 

38-67 Sangat Buruk Sangat Rendah Sangat Rendah 

68-97 Buruk Rendah Rendah 

98-127 Cukup Cukup Cukup 

128-157 Baik Tinggi Tinggi 

158-187 Sangat Baik Sangat Tinggi Sangat Tinggi 

     Data diolah: 2018 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang 

akan digunakan dalam model regresi berdistribusi normal atau 

tidak (Ghozali,2011:160). Untuk menguji suatu data berdistribusi 

normal atau tidak, dapat diketahui dengan menggunakan uji 

Kolmogorof-Smirnov. Dengan kriteria pengujian sebagai berikut : 

1. Jika signifikansi perhitungan data (Sig) > 5% maka data 

berdristibusi normal. 

2. Jika signifikansi perhitungan data (Sig) < 5% maka data tidak 

berdristibusi normal. 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah variabel 

independen terdapat korelasi atau tidak, suatu model regresi yang baik 

merupakan suatu model yang tidak terjadi korelasi antara variabel 
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independennya. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas, 

dilakukan dengan menganalisis matrik korelasi variabel-variabel 

independen. Jika antar variabel independen terdapat korelasi yang 

cukup tinggi (umumnya diatas 0,90), maka hal tersebut adalah suatu 

indikasi bahwa terdapat multikolinieritas.  

Multikolinieritas dapat juga dilihat dari nilai tolerance dan 

variance inflation factor (VIF). Tolerance mengukur variabilitas 

variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh 

variabel independen lainnya. Nilai tolerance ≤ 0,10 atau sama 

dengan nilai VIF ≥ 10 adalah nilai cutoff yang digunakan untuk 

menunjukkan adanya multikolinieritas. Apabila hasil regresi 

memiliki nilai VIF ≤ 10 maka dapat disimpulkan tidak ada 

multikolinieritas dalam model regresi (Ghozali, 2011: 106). 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Tujuan uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2011: 139). 

Uji heteroskedastistas dalam penelitian ini menggunakan uji 

Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan meregresikan variabel bebas 

terhadap nilai absolut residual. Model regresi tidak mengandung 

heteroskedastisitas jika nilai signifikansi variabel bebas terhadap 

nilai absolut residual statistik diatas α = 0,05 atau diatas tingkat 

kepercayaan 5% (Ghozali, 2011: 143). 
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d. Uji Linieritas 

Uji linieritas digunakan untuk melihat sudah benar atau 

tidaknya spesifikasi model yang digunakan, dengan uji linieritas 

maka akan diperoleh informasi apakah model empiris sebaiknya 

linier, kuadarat, atau kubik (Ghozali, 2011: 166).  

Uji linieritas dalam penelitian ini menggunakan uji linieritas 

Via Anova dengan bantuan program SPSS Version 21 for 

Windows. Ada atau tidaknya liniearitas dapat dilihat dari  nilai sig. 

deviation from linearity dari setiap variabel bebas dengan variabel 

terikat dengan tingkat signifikansi 0,05 (Widiyanto, 2012).  

Apabila nilai sig. deviation of linearity > 0,05, maka regresi linier 

dapat dipergunakan untuk menjelaskan pengaruh antara variabel-

variabel yang ada (Widiyanto,2012). 

e. Uji Autokorelasi 

Model regresi yang baik tidak memperkenankan 

terjadinya autokorelasi. Akibat dari terjadinya autokorelasi adalah 

pengujian dalam uji F menjadi tidak valid dan jika diterapkan 

akan memberikan kesimpulan yang menyesatkan pada tingkat 

signifikansi dan koefisien regresi yang ditaksir. Cara mengetahui 

ada atau tidaknya autokorelasi, maka bisa dilakukan dengan Uji 

Run Test dengan bantuan program SPSS Versi 21. 

Model regresi yang baik yaitu model uji yang variabelnya 

tidak terjadi autokorelasi. Uji Run Test memiliki ketentuan 
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probabilitas Asymp.Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05. Apabila 

nilai dari probabilitas Asymp.Sig. (2-tailed) hasil uji SPSS Versi 

21 menunjukkan angka lebih besar dari 0,05 maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa model regresi tidak mengalami autokorelasi 

(Suliyanto,2011:140).   

3. Regresi Linier Berganda 

Regresi linier berganda merupakan suatu alat analisis peramalan 

nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat 

untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsi atau 

hubungan antara dua variabel bebas atau lebih dengan satu variabel 

terikat (Riduwan,2004). Teknik analisis regresi linier berganda ini 

dipergunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas tehadap 

variabel terikat.  

Peneliti menggunakan analisis ini untuk mengetahui pengaruh 

antara variabel bebas yaitu kompensasi dan disiplin kerja dengan 

variabel terikat yaitu kinerja karyawan, apakah masing-masing 

variabel bebas berpengaruh positif atau negatif serta untuk 

memprediksi nilai dari variabel terikat apabila nilai variabel bebas 

mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya 

berskala interval atau rasio. Adapun rumus dari regresi linier berganda 

yang digunakan adalah: 

Y= a + b1X1 + b2X2 + e 
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Keteragan: 

Y  = Kinerja karyawan 

a  = Nilai konstanta 

b1  = Koefisien regresi kompensasi 

b2  = Koefisien regresi disiplin kerja 

X1  = Variabel kompensasi 

X2  = Variabel disiplin kerja 

e  = Error/ variabel pengganggu 

4. Uji Koefisien Determenasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mungukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai 

koefisien determinasi adalah nol atau satu. Nilai R
2
 yang kecil berarti 

kemampuan variabel- variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel-

variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi variabel terikat (Ghozali, 2011: 97). 

 

J. Pengujian Hipotesis 

Berdasarkan hipotesis yang telah disajikan, penelitian ini menguji 

hipotesis sebagai berikut: 

a) Uji Hipotesis 1 

Hipotesis 1 menyatakan bahwa variabel kompensasi dan disiplin kerja 

berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja, diuji dengan uji F dan 

uji t sebagai berikut: 
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1) Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel kompensasi dan 

variabel disiplin kerja mempunyai pengaruh secara simultan 

terhadap variabel kinerja dengan kriteria uji sebagai berikut : 

a) Apabila probabilitas < 0,05 atau Fhitung > Ftabel maka hipotesis 

nol (Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima, artinya 

variabel bebas yaitu kompensasi dan disiplin kerja secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu 

kinerja karyawan pada kesalahan 5% (α = 5%). 

b) Apabila probabilitas ≥ 0,05 atau Fhitung ≤ Ftabel maka hipotesis 

nol (Ho) diterima dan hipotesis alternatif (Ha) ditolak, artinya 

variabel bebas yaitu kompensasi dan disiplin kerja secara 

simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat 

yaitu kinerja karyawan pada kesalahan 5% (α = 5%). 

2) Uji t 

Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh secara 

parsial variabel kompensasi dan variabel disiplin kerja terhadap 

variabel kinerja. Adapun kriteria uji t yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

a) Apabila probabilitas < 0,05 atau thitung > ttabel atau -thitung > -ttabel 

maka hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) 

diterima, artinya variabel bebas yaitu kompensasi secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu kinerja 

karyawan pada kesalahan 5% (α = 5%). 
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b) Apabila probabilitas ≥ 0,05 atau thitung ≤ ttabel atau -thitung ≤ -ttabel 

maka hipotesis nol (Ho) diterima dan hipotesis alternatif (Ha) 

ditolak, artinya variabel bebas yaitu kompensasi secara parsial 

tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu 

kinerja karyawan pada kesalahan 5% (α = 5%). 

c) Apabila probabilitas < 0,05 atau thitung > ttabel atau -thitung > -ttabel 

maka hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) 

diterima, artinya variabel bebas yaitu disiplin kerja secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu kinerja 

karyawan pada kesalahan 5% (α = 5%). 

d) Apabila probabilitas ≥ 0,05 atau thitung ≤ ttabel atau -thitung ≤ -ttabel 

maka hipotesis nol (Ho) diterima dan hipotesis alternatif (Ha) 

ditolak, artinya variabel bebas yaitu disiplin kerja secara parsial 

tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu 

kinerja karyawan pada kesalahan 5% (α = 5%). 

b) Uji Hipotesis 2 

Untuk mengetahui variabel mana yang lebih kuat berpengaruh 

dari kompensasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan bagian 

merchandising Golden Swalayan Tulungagung yaitu dengan 

melakukan perbandingan koefisien regresi masing-masing variabel. 

Variabel yang memiliki koefisien tertinggi maka variabel tersebut 

mempunyai pengaruh dominan terhadap kinerja karyawan. 
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Adapun kriteria untuk mencari variabel yang paling bepengaruh 

adalah sebagai berikut : 

1) Jika b1 > b2 maka b1 paling berpengaruh terhadap Y, artinya

variabel bebas kompensasi (b1) paling berpengaruh terhadap

varibel terikat kinerja karyawan (Y).

2) Sebaliknya jika b2 > b1 maka b2 paling berpengaruh terhadap Y,

artinya variabel disiplin kerja (b2) paling berpengaruh terhadap

variabel terikat kinerja karyawan (Y).


