
 

 

BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas, ditemukan data yang 

valid dari item skala disiplin kerja dan motivasi kerja, kemudian langkah 

selanjutnya adalah melakukan uji terhadap hipotesis penelitian dengan 

menggunakan teknik analisis korelasi Product Moment. Sebelum 

melakukan uji hipotesis, uji asumsi (normalitas penelitian dan uji 

linieritas hubungan variabel bebas dan variabel tergantung) dilakukan 

terlebih dahulu. 

1. Uji Asumsi 

a. Uji Normalitas 

Data setiap variabel diuji normalitasnya dengan menggunakan 

program Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) Release 

13.0. Penghitungan normalitas dilakukan dengan menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov Test (K-S Z). Hasil uji normalitas pada 

variabel disiplin kerja menunjukkan nilai K-S Z sebesar 0,694 

dengan nilai p= 0,722 (p>0,05). Uji normalitas pada variabel 

motivasi kerja menghasilkan K-S Z sebesar 0,734 nilai p= 0,654 

(p>0,05). Berdasarkan uji asumsi yang telah dilakukan ini, 

menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki sebaran 

data yang normal. Hasil uji normalitas selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran E-1. 



 
 

 

 

b. Uji Linieritas 

Uji linieritas ini dilakukan untuk melihat hubungan antara 

variabel yang ada. Variabel disiplin kerja dan motivasi kerja 

memiliki hubungan dengan nilai F lin sebesar 16,123 nilai p= 

0,000 (p<0,01) yang berarti bahwa hubungan antara motivasi 

kerja dengan disiplin kerja adalah hubungan linier. Hasil uji 

linieritas selengkapnya dapat dilihat pada lampiran E-2. 

2. Uji Hipotesis 

 Setelah dilakukan uji asumsi, maka selanjutnya dilakukan uji 

hipotesis. Perhitungan pada tahap ini untuk menguji hubungan antara 

motivasi kerja dengan disiplin kerja menggunakan teknik korelasi 

Product Moment dengan menggunakan program Statistical Packages 

for Social Sciences (SPSS) Release 13.0. Hasil uji korelasi product 

moment yang menguji hubungan antara motivasi kerjadengan 

disiplin kerja menghasilkan nilai korelasi sebesar 0,573 nilai p= 

0,000 (p<0,01), artinya hipotesis yang diajukan pada penelitian ini 

diterima pada taraf signifikansi 1%, yaitu ada hubungan positif yang 

sangat signifikan antara motivasi kerja dengan disiplin kerja. 

Semakin tinggi motivasi kerja maka semakin tinggi disiplin kerja, 

demikian juga sebaliknya. 

 

 

 

 



 
 

 

 

B. Pembahasan 

Berdasarkan penghitungan terhadap uji hipotesis, menunjukkan 

bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima, yaitu ada 

hubungan positif antara motivasi kerja dengan disiplin kerja, semakin 

tinggi motivasi kerja maka semakin tinggi disiplin kerja, demikian juga 

sebaliknya. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Yoesana (2013, 

h.25), yang menemukan bahwa terdapat korelasi antara kedua variabel 

(motivasi kerja dengan disiplin kerja), dengan demikian hipotesis yang 

diajukan diterima. Hasil ini berarti terdapat hubungan antara motivasi 

kerja dengan disiplin kerja pada subjek. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Notoatmodjo (2009, 

h.125) yang mengatakan bahwa motivasi di dalam suatu organisasi 

mempunyai maksud dan tujuan yang sangat luas dalam rangka 

pengembangan organisasi tersebut, antara lain meningkatkan 

kedisiplinan karyawan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Fathoni 

(2006, h.131-132), bahwa peran motivasi kerja dalam menggerakkan 

fungsi manajemen sumber daya manusia adalah membuat manusia 

untuk bertindak atau berperilaku dalam cara-cara menggerakkan arah 

tertentu kepada tenaga kerja sampai pada tujuan yang telah ditentukan. 

Motivasi berasal dari kata motif yang artinya sesuatu yang 

mendorong dari dalam diri untuk melaksanakan sesuatu (gerak), 

sedangkan motivasi artinya sesuatu yang membuat orang untuk 

bertindak atau berperilaku dalam cara-cara tertentu yang didasari dari 



 
 

 

 

motif. Sedangkan motif sumber daya manusia menunjukkan arah dan 

tujuan tertentu yang dilakukan oleh manusia untuk berperan memastikan 

bahwa manusia tersebut menuju dan bergerak ke arah yang telah 

ditentukan (Fathoni, 2006, h.132). 

Berdasarkan pendapat Fathoni (2006, h.131-132) di atas 

menunjukkan bahwa karyawan yang memiliki motivasi kerja akan 

bersedia melakukan pekerjaan dan mematuhi aturan yang sudah menjadi 

ketentuan. Karyawan yang bersedia mengikuti ketentuan dari 

perusahaan merupakan karyawan yang disiplin. Seperti yang 

dikemukakan oleh Siagian (2010, h.305), bahwa disiplin merupakan 

tindakan manajemen untuk mendorong para anggota organisasi 

memenuhi tuntutan berbagai ketentuan. 

Upaya untuk mendorong para pegawai untuk mematuhi peraturan-

peraturan memerlukan strategi dan kebijakan manajemen yang tepat. 

Salah satu strateginya yang tepat adalah dengan meningkatkan motivasi 

terhadap para pegawainya (Yoesana, 2013, h.15). Lebih lanjut, Yoesana 

(2013, h.21) mengatakan bahwa motivasi kerja dan disiplin kerja 

merupakan dua hal yang berbeda akan tetapi keduanya memiliki 

keterkaitan dalam kegiatan suatu organisasi. Motivasi kerja sangat 

penting dalam upaya untuk menegakkan dan meningkatkan disiplin 

kerja para pegawai guna mencapai hasil kerja yang maksimal. 

Pengaruh variabel motivasi kerja terhadap variabel disiplin kerja 

dapat dilihat pada sumbangan efektif (SE) yang diberikan sebesar 

32,8%, sisanya 67,2% merupakan faktor-faktor lain seperti kompensasi 



 
 

 

 

yang diberikan, keteladanan dari pemimpin, kepastian dari aturan yang 

berlaku di sebuah perusahaan, pengambilan keputusan dari pimpinan 

secara tepat dan benar, perhatian dari pimpinan kepada karyawan, dan 

kesejahteraan karyawan. 

Hubungan antara motivasi kerja dengan disiplin kerja dapat dilihat 

pada masing-masing aspek motivasi kerja dalam pengaruhnya terhadap 

disiplin kerja. Ada tiga aspek dalam motivasi kerja, yaitu komitmen 

tujuan, keefektifan diri, dan budaya nasional. Berikut akan diuraikan 

hasil korelasi secara perhitungan statistik pada masing-masing aspek 

dengan variabel disiplin kerja. 1) Pada aspek komitmen tujuan memiliki 

nilai korelasi dengan disiplin kerja sebesar 0,525 dengan nilai p= 0,001 

(p<0,01). 2) Pada aspek keefektifan diri memiliki nilai korelasi dengan 

disiplin kerja sebesar 0,583 dengan nilai p= 0,000 (p<0,01). 3) Pada 

aspek budaya nasional memiliki nilai korelasi dengan disiplin kerja 

sebesar 0,437 dengan nilai p= 0,004 (p<0,01). 

Berdasarkan perhitungan ini maka diketahui bahwa semua aspek 

motivasi kerja memiliki hubungan yang sangat signifikan dengan 

variabel disiplin kerja. Aspek motivasi kerja yang korelasinya paling 

kuat adalah pada aspek keefektifan diri. Aspek keefektifan diri pada 

variabel motivasi kerja memungkinkan karyawan untuk meningkatkan 

keyakinan agar berhasil mencapai tujuan yang diharapkan (Robins, 

dalam Suwarto, 1999, h.102). Hal ini membuat karyawan memiliki 

kesediaan mematuhi peraturan yang berlaku di tempat kerjanya. 



 
 

 

 

Hasil mean hipotetik (MH) motivasi kerja adalah sebesar 42,5 

dengan SD= 8,5 dan mean empirik (ME) adalah sebesar 46,60 dengan 

SD= 7,345. Hasil ini menunjukkan bahwa ME lebih besar dari MH, 

yang berarti bahwa motivasi kerja termasuk kategori sedang (cenderung 

tinggi). Hasil ini menunjukkan bahwa subjek memiliki motivasi 

kerjayang cenderung tinggi, yang ditandai dengan memiliki komitmen 

tujuan, keefektifan diri, dan budaya nasional. 

Hasil mean hipotetik (MH) disiplin kerja adalah sebesar 45 dengan 

SD= 9 dan mean empirik (ME) adalah sebesar 51,11 dengan SD= 8,098. 

Hasil ini menunjukkan bahwa ME lebih besar dari MH, yang berarti 

bahwa disiplin kerja pada subjek penelitian termasuk kategori sedang 

(cenderung tinggi). Hasil ini menunjukkan bahwa subjek memiliki 

disiplin kerja yang cenderung tinggi, yang ditandai dengan penggunaan 

waktu secara efektif, ketaatan terhadap peraturan yang telah ditetapkan, 

dan tanggungjawab dalam melaksanakan pekerjaan. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas diketahui bahwa disiplin kerja 

karyawan (subjek) cenderung tinggi, sementara jika dilihat pada hasil 

wawancara kepada pemilik bengkel (yang tertera di bab I) disiplin kerja 

cenderung rendah. Perbedaan hasil ini diduga dikarenakan pada saat 

pengisian skala oleh subjek, dilakukan secara berkelompok dalam suatu 

ruangan, dan pada saat itu ada orang kepercayaan pemilik bengkel yang 

berada di ruangan pengisian skala. Hal ini dapat memengaruhi 

kecenderungan karyawan (subjek) dalam mengisi skala untuk 



 
 

 

 

menampilkan kesan dirinya baik, yaitu memiliki disiplin kerja yang 

bagus. 

Penelitian ini memiliki beberapa kekurangan yang tidak disadari 

peneliti dari awal, yaitu subjek kurang fokus dalam mengisi skala karena 

banyak pekerjaan yang masih tertunda serta adanya atasan yang 

menjaga juga didalam ruangan. Selain itu, pengisian skala dilakukan 

oleh subjek secara bersama-sama sehingga memungkinkan subjek satu 

dengan yang lainnya bertanya jawab. Selain pada saat pengisian 

kekurangan penelitian ini adalah lamanya saat wawancara awal pertama 

kali melakukan penelitian sehingga ada beberapa struktur serta 

kebijakan yang telah dirubah dari pihak bengkel yang seperti telah 

peniliti sempat memberikan masukan saat datang.


