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BAB III

METODE PENELITIAN

1.1 Lokasi Penelitian dan Waktu Peneltian

Lokasi Penelitian dilaksanakan di PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera

1912 Cabang Sukajadi Pekanbaru dan waktu penelitian ini direncanakan selama 3

bulan  terhitung sejak proposal penelitian diseminarkan dilanjutkan dengan penulisan

skripsi sampai dengan ujian sarjana.

1.2 Jenis Penelitian

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif

kuantitatif. Tujuan utamanya adalah memberikan gambaran secara sistematis tentang

keadaan yang sedang berlangsung pada objek penelitian. Sebagaimana dikemukakan

oleh Sugiyono, (2010 : 7). Mengatakan penelitian deskriptif kuantitatif adalah

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable

atau lebih (Independen) tampa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara

variable sati dengan variable lainnya.

1.3 Populasi dan Sampel Penelitian

1.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono, (2010 : 90). Mengatakan Populasi adalah wilayah

generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan

karaktristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian

ditarik kesimpulan. Adapun populasi pada penelitian ini adalah Karyawan PT.
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Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Cabang Sukajadi Pekanbaru sebanyak 82

orang karyawan.

1.3.2 Sampel

Sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono, (2010 : 62). Sampling jenuh adalah

tekhnik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil. Adapun sampel yang

ditetapkan dalam penelitian ini adalah seluruh Karyawan PT. Asuransi Jiwa Bersama

Bumi Putera 1912 Cabang Sukajadi Pekanbaru sebanyak 82 orang karyawan.

1.4 Variabel penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Berdasarkan uraian masalah, tinjauan teoritis dan hipotesis maka variabel

dalam penelitian ini adalah :

1) Variabel bebas (X) : Kepemimpinan (X1), Kepuasan Kerja (X2), dan

Pengawasan (X3)

2) Variabel terikat (Y) : Disiplin Kerja (Y)

Konsep penelitian variabel dalam penelitian ini sebagai dasar dalam

penyusunan kuesioner secara rinci diuraikan berikut ini :

Tabel 3.1 Konsep Oprasional Variabel Penelitian

Variabel Definisi Indikator Skala
Disiplin

Kerja (Y)
Disiplin kerja adalah Kondisi yang
tercipta dan terbentuk melalui
proses dari serangkaian perilaku
yang menunjukkan nilai-nilai
ketaatan kepatuhan, kesetiaan,
keteraturan, atau ketertiban
Sumber : (Tulus, 2004:31)

1. Kesadaran diri
2. Pengikutan dan ketaatan
3. Alat pendidikan

Sumber : (Tulus, 2004:23).
Skala
Likert
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Variabel Definisi Indikator Skala
Kepemimpi

nan (X1)
Kepemimpinan adalah bagian
penting manajemen, tetapi tidak
sama dengan manajemen.

Sumber : (Handoko, 2008 : 294).

1. Kemampuan
2. Kebutuhan akan prestasi
3. Kecerdasan
4. Ketegasan
5. Kepercayaan diri
6. Inisiatif
Sumber : (Handoko, 2008 :
297).

Skala
Likert

Kepuasan
Kerja (X2)

Kepuasan kerja adalah keadaan
emosi yang senang atau emosi
positif yang berasal dari penilaian
pekerjaan atau pengalaman kerja
seseorang.

Sumber : (Luthans, 2009:243).

1. Pekerjaan itu sendiri
2. Gaji
3. Promosi
4. Pengawasan
5. Kelompok kerja
6. Kondisi kerja
Sumber : (Luthans,
2009:244).

Skala
Likert

Pengawasan
(X3)

Pengawasan adalah sebagai proses
untuk menjamin bahwa tujuan-
tujuan organisasi dan manajemen
tercapai.

Sumber : (Handoko, 2008 : 359).

1. Perubahan lingkunan
organisasi

2. Peningkatan kompleksi
organisasi

3. Kesalahan-kesalahan
4. Kebutuhan manajer untuk

mendelegasikan wewenag
Sumber : (Handoko, 2008 :
366).

Skala
Likert

1.5 Jenis dan Sumber Data

Data ini terdiri dari :

1. Data primer, yaitu data yang penulis peroleh secara langsung dari responsen

yang terdiri dari identitas responden dan juga hasil tanggapan responden

tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja karyawan PT.

Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Cabang Sukajadi Pekanbaru.

2. Data sekunder, yaitu data-data yang penulis peroleh dari buku-buku, laporan-

laporan dan lain sebagainya yang tentunya berkaitan dengan penelitian ini,
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antaranya profil PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Cabang

Sukajadi Pekanbaru.

1.6 Teknik Pengumpulan Data

Alat yang digunakan untuk menjaring data tentang kepuasan kerja karyawan

dan disiplin kerja karyawan adalah angket (kuesioner) :

a. Kuesioner (Angket) adalah kuesioner merupakan teknik pengumpulan data

yang dilakukan dengan cara member seperangkat pertanyaan atau pernyataan

tertulis kepada responden untuk dijawabnya, Sugiyono, (2010 : 162). Adapun

angket yang disusun disesuaikan dengan indikator penelitian yaitu tentang

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Disiplin Kerja Karyawan PT.

Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Cabang Sukajadi Pekanbaru yang

berjumlah 82 orang.

b. Wawancara adalah yaitu digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila

peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan

diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah

menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang

altenatif jawabannya pun telah disipakan, Sugiyono, (2010 : 157).

c. Observasi adalah peneliti terlibat dengan sehari-hari orang yang sedang

diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian, dengan observasi

partisipan ini maka daya yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam dan sampai

mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang Nampak, Sugiyono,

(2010 : 166). Adapun gunanya untuk mengetahui secara langsung Analisis
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Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Disiplin Kerja Karyawan PT. Asuransi

Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Cabang Sukajadi Pekanbaru.

Adapun skala pengukuran dalam penelitian ini menggunakan Skala Likert.

Menurut Riduwan, (2008 : 12). Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap,

pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok tentang kejadian atau gejala sosial.

Maka dalam penelitian ini hanya digunakan lima kategori diantaranya :

1. Sangat Setuju (SS) dengan Skor 5

2. Setuju (S) dengan skor 4

3. Netral (N) dengan skor 3

4. Kurang Setuju (KS) dengan skor 2

5. Tidak Setuju (TS) dengan skor 1

1.7 Teknik Analisa Data

1.7.1 Metode Analisis Deskriptif

Suatu metode analisis statistik deskriftif adalah statistik yang digunakan untuk

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah

tekumpul sebagaimana adanya tampa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku

untuk umum atau generalisasi menurut Sugiyono, (2010 : 169).

1.7.2 Metode Analisis Kuantitatif

Dalam penelitiaan ini Model dan Teknik Analisa data menggunakan

pendekatan Analisis Regresi Ganda. Sebelum dilakukan analisis regresi terlebih

dahulu dilakukan uji kualitas instrumen penelitian dan uji asumsi klasik yang diolah

menggunakan program SPSS (Statistic product and service solution) versi 17 for

windows.
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a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner

mampu untuk mengungkap sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner

tersebut. (Prayitmo, 2009 : 119). Uji validitas dapat dilakukan dengan

melihat korelasi antara skor masing-masing item dalam kuesioner dengan

total skor yang ingin diukur, yaitu dengan menggunakan Coefficient

Correlation Pearson dalam SPSS 17. Jika nilai signifikansi (P Value) >

0,05, maka tidak terjadi hubungan yang signifikan. Sedangkan, apabila nilai

signifikansi (P Value) < 0,05, maka terjadi pengaruh yang signifikan.

b. Uji Reliabilitas

Untuk mendapatkan kehandalan alat ukur secara utuh atau reliabilitas

instrumen dari angket tersebut, dicari koefisien korelasi dan dimasukkan

dalam rumus Spearman Brown (Riduwan, 2005 : 102).

r11 =
rb

rb

1

2

r11 = Koefisien reliabilitas internal seluruh item

rb = Korelasi Product Moment antara belahan pertama dan kedua

c. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan uji kolmogorof Smirnov, karena tipe data

yang digunakan adalah skala ordinal. Tujuan uji normalitas ini adalah untuk

memeriksa atau mengetahui apakah data populasi berdistribusi normal.
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Menurut Prayitmo, (2009 : 187). Pedoman dalam pengambilan keputusan

dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov adalah jika nilai Sig. atau

nilai probabilitas (p) lebih kecil dari 0,05 disimpulkan populasi tidak

berdistribusi normal. Jika nilai Sig. lebih besar dari 0,05 populasi

berdistribusi normal.

d. Uji Homogenitas

Uji Homogenitas digunakan dengan uji One Way Anova, Uji ini digunakan

untuk mengetahui apakah kedua kelompok memiliki tingkat varians data

yang sama atau tidak. Untuk menguji kesamaan dua varians data dari kedua

kelompok rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:F =
Nilai F yang diperoleh dari perhitungan dikonsultasikan dengan Ftabel yang

mempunyai taraf signifikansi = 5%. Ho diterima jika Fhitung < Ftabel dan

Ho ditolak jika Fhitung > Ftabel. Uji ini dimaksudkan untuk menguji kesamaan

varians populasi yang dberdistribusi normal (Prayitmo, 2009 : 82.).

e. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel

bebas. Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya
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multikolonieritas adalah nilai Tolerance < 0.10 atau sama dengan

nilai VIF > 10 (Prayitmo, 2009 : 153).

2) Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model

regresi terjadi ketidaksamaan variance residual satu pengamatan ke

pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan

ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan

jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik

tidak terjadi heteroskedastisitas (Prayitmo, 2009 : 160).

3) Auto Korelasi

Untuk mengetahui apakah variabel bebas  berpengaruh terhadap

variabel tidak bebas Dengan hipotesa sebagai berikut:

Ho     :  bi = 0

Ha     :  bi ≠ 0

Kriteria keputusan:

Ho diterima jika thit > -ttab
α/2 ; n-k dan thit < ttab

α/2 ; n-k

Ho ditolak jika thit < -ttab
α/2 ; n-k dan thit > ttab

α/2 ; n-k

Artinya: bila Ho diterima, maka tidak ada pengaruh yang signifikan

antara variabel bebas dengan variabel tidak bebas. Sebaliknya, bila

Ho ditolak berarti Ha diterima, yaitu ada pengaruh antara variabel

bebas dengan variabel tidak bebas.
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4) Uji t

Uji parsial digunakan untuk melihat “keberartian” variabel bebas

dengan terikat bila salah satu variabel bebas. Uji t, yaitu pengujian

hipotesis variabel X terhadap variabel Y secara parsial atau satu per

satu , dengan rumus sebagai berikut : (Sugiyono, 2010 : 214)

Dimana:

t = Nilai t

r = Koefisien korelasi

n = Jumlah sampel

Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

1. t hit > t tabel signifikan

2. t hit < t tabel tidak signifikan

5) Uji F

Untuk melihat apakah variabel bebas secara simultan berpengaruh

terhadap variabel tidak bebas. Adapun kriteria yang digunakan pada

uji F, yaitu:

Ho diterima jika F hitung < F tabel ( Fα (k-1) (n-k) )

Artinya: variabel bebas tidak mempengaruhi variabel tidak bebas.

Ho ditolak jika F hitung > F tabel ( Fα (k-1) (n-k) )

Artinya : variabel bebas mempengaruhi variabel tidak bebas.
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6) Regresi Linier Berganda

Teknik Analisa data menggunakan pendekatan Analisis Regresi

Linier ganda (Sugiyono, 2010 : 243). Persamaan regresinya adalah :

Y  = a + b1 X1 +b2 X2 + b3 X3 + e

Diman :

Y = Disiplin Kejra

a = Konstanta

b1,b2,b3 = Koefisien Regresi Berganda

X1 = Variabel Kepemimpinan

X2 = Variabel Kepuasan Kerja

X3 = Variabel Pengawasan

e = Tingkat Kesalahan (eror)

7) Kofisien Determinasi

Yaitu pengujian dengan kontribusi pengaruh dari semua variabel

bebas secara bersama-sama terhadap variabel tidak bebas. Dimana

R2 nilainya adalah 0 < R2 < 1 semakin mendekati 1 nilai koefisien

determinasinya (R2) maka akan semakin kuat pengaruh antara kedua

variabel tersebut. Dalam penelitian ini digunakan α = 0,1, artinya

kesalahan dari analisis sebesar 10%. Dengan perkataan lain, tingkat

kepercayaan dari estimasi terhadap populasi adalah sebesar 90%.


