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BAB 4 

LAPORAN PENELITIAN 

 

4.01. Orientasi Kancah Penelitian 

          Penelitian tentang hubungan motivasi kerja dengan kedisiplinan kerja 

karyawan diawali dengan memahami tempat penelitian dan melakukan persiapan 

penelitian. Tempat yang dipilih peneliti untuk melakukan penelitian adalah 

Perusahaan X. Perusahaan X tersebut adalah PT Apac Inti Corpora, Jl. 

Soekarno Hatta, Desa Harjosari, Bawen, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa 

Tengah. 

          PT Apac Inti Corpora merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 

tekstil yang memproduksi benang dan produk tenun, berawal dengan nama PT 

Kanindotex yang terbentuk pada tahun 1989 dan mulai beroperasi tanggal 8 

Agustus 1990. Seiring berjalannya waktu, Badan Konsorsium Bisnis melakukan 

akuisisi dari PT Kanindotex ke PT Apac Inti Corpora pada tanggal 2 oktober 

1995. Dalam kurun waktu 20 tahun PT Apac Inti Corpora berkembang pesat, 

awalnya hanya memiliki 1 sub unit usaha spinning berkembang menjadi 7 sub 

unit usaha spinning. Sub unit usaha spinning merupakan unit produksi yang 

mengolah serat kapas menjadi benang. 

          PT Apac Inti Corpora selalu menawarkan produk unggulan berkualitas 

tinggi ke pasar nasional maupun internasional, dengan mengekspor hasil 

produksinya sebesar 55% ke pelanggan seluruh dunia. PT Apac Inti Corpora 

menerapkan teknologi bersih serta ramah lingkungan pada fasilitas-fasilitas 

modern yang ada dan perusahaan ini selalu menghargai pelanggan. Hal tersebut 
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membuat PT Apac Inti Corpora diakui oleh dunia sebagai perusahaan tekstil 

nasional dan internasional yang terbesar di dunia. 

          Responden penelitian ini berjumlah 60 orang, merupakan karyawan tetap 

aktif yang bekerja di bidang produksi sub spinning 5 dan bekerja lebih dari 3 

tahun. Jumlah dari keseluruhan karyawan tetap Sub Spinning 5 sebanyak 466 

orang, terdiri dari bidang maintenance sebanyak 64 orang karyawan, sedangkan 

di bidang produksi sebanyak 402 orang karyawan.  Pertimbangan peneliti 

melakukan penelitian pada karyawan bidang produksi sub spinning 5 PT Apac 

Inti Corpora diantara lain: 

a. Kehendak dari perusahaan untuk peneliti melakukan penelitian di Sub 

Spinning 5.  

b. Berdasarkan data perusahaan, banyak karyawan yang mendapatkan SP 

(Surat Peringatan) pada September 2017 berjumlah 6041 orang. 

c. Belum ada penelitian tentang “Hubungan Motivasi Kerja dengan 

Kedisiplinan Kerja Karyawan” yang dilakukan pada karyawan PT Apac Inti 

Corpora 

d. Kesediaan PT Apac Inti Corpora untuk menjadi tempat penelitian 

e. Banyaknya subjek yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini. 

4.02. Persiapan Pengumpulan Data Penelitian 

          Persiapan penelitian ini diawali dengan penyusunan alat ukur serta 

permohonan ijin penelitian 

4.02.01. Penyusunan alat ukur 

          Alat ukur yang digunakan dalam penilitian ini terdiri dari dua macam yaitu 

skala motivasi kerja dan skala kedisiplinan kerja. Penyusunan skala diawali 

dengan menentukan aspek, indikator maupun ciri dari kedua teori tersebut yang 
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nantinya akan dijadikan items pernyataan. Penyusunan kedua skala adalah 

sebagai berikut: 

1. Skala Kedisiplinan Kerja 

          Skala kedisiplinan kerja disusun berdasarkan indikator kedisiplinan 

kerja menurut Soedjono (2002). Items pernyataan pada skala kedisiplinan 

berjumlah 8 pernyataan favourable dan 8 pernyataan unfavourable. 

Tabel 4. Sebaran Nomor Items Skala Kedisiplinan Kerja 

Indikator Kedisiplinan Kerja 
Nomor Item 

TOTAL 
Favourable Unfavourable 

Ketepatan waktu 1, 2 9, 10 4 

Pemanfaatan sarana 3, 4 11, 12 4 

Tanggung jawab 5, 6 13, 14 4 

Ketaatan terhadap aturan kantor 7, 8 15, 16 4 

TOTAL 8 8 16 

2. Skala Motivasi Kerja 

          Skala motivasi kerja disusun berdasarkan ciri-ciri kedisiplinan kerja 

menurut Mc. Clelland (dalam Riyadi, 2011). Items pernyataan pada skala 

motivasi kerja berjumlah 12 pernyataan favourable dan 12 pernyataan 

unfavourable. 

Tabel 5. Sebaran Nomor Items Skala Motivasi Kerja 

Ciri-ciri Motivasi Kerja 
Nomor Item 

TOTAL 
Favourable Unfavourable 

Suka bekerja yang ada kaitannya 
dengan prestasi 

1, 2 13, 14 4 

Suka mengambil resiko yang 
sederhana 

3, 4 15, 16 4 

Suka pekerjaan yang mana individu 
bertanggungjawab terhadap 

keberhasilan pekerjaan tersebut 
5, 6 17, 18 4 

Suka mendapat kemudahan tentang 
pekerjaan tersebut 

7, 8 19, 20 4 

Lebih mementingkan masa depan 
daeipada masa sekarang dan masa 

lalu 
9, 10 21, 22 4 

Tabah bila mengalami kegagalan 11, 12 23, 24 4 

TOTAL 12 12 24 
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4.02.02. Permohonan Ijin Penelitian 

          Sebelum memulai sebuah penelitian salah satu syarat yang harus dipenuhi 

yaitu mengajukan surat ijin penelitian pada instansi terkait. Oleh karena itu 

peneliti mengajukan permohonan ijin kepada Ketua Program Studi Sarjana 

Psikologi Universitas Katotik Soegijapranata untuk meminta ijin melakukan 

penelitian di PT Apac Inti Corpora, Bawen, Semarang, Jawa Tengah. Surat ijin 

penelitian yang di keluarkan dan disetujui oleh Ketua Program Studi Sarjana 

Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata dengan nomor 

0558/B.7.3/FP/XI/2018, kemudian surat tersebut diajukan kepada pihak PT Apac 

Inti Corpora. Setelah itu PT Apac inti menanggapi surat permohonan ijin 

penelitian dengan mengeluarkan surat pada tanggal 16 November 2018 dengan 

nomor 447/AIC-HRD/XI/2018, barulah peneliti dapat memulai penelitian di PT 

Apac Inti Corpora, Bawen, Semarang, Jawa Tengah. 

4.03. Pelaksanaan Penelitian 

          Peneliti melakukan penelitian pada tanggal 19-22 November 2018 di PT 

Apac Inti Corpora, khususnya dibagian produksi Sub Spinning 5. Peneliti 

menggunakan sistem try out terpakai, yaitu pengambilan data hanya dilakukan 

satu kali dan digunakan untuk uji validitas serta uji reliabilitas skala skaligus 

sebagai data penelitian. Data-data yang sudah valid kemudian akan digunakan 

untuk uji asumsi serta analisis data. Alasan peneliti menggunakan metode try out 

terpakai adalah pertimbangan waktu, efisiensi biaya serta tenaga dan 

menyesuaikan keadaan lapangan yang cukup sibuk. 

          Pelaksanaan penelitian pada 19 November 2018, peneliti diberikan arahan 

oleh pembimbing lapangan mengenai lokasi Sub Spinning 5. Kemudian peneliti 

mendatangi lokasi penelitian untuk membagikan kuesioner pada karyawan 
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produksi Sub Spinning 5. Pemilihan subjek dilakukan secara acak berdasarkan 

absensi yang ada, dan yang dirasa memiliki waktu senggang untuk mengisi skala 

tersebut (insidental sampling). Skala yang di sebar oleh peneliti berjumlah 60 

kuesioner yang dibagikan pada saat itu juga. Kemudian kuesioner diambil lagi 

oleh peneliti pada tanggal 22 November 2018. Kuesioner yang kembali pada 

peneliti berjumlah 48 kuesioner. 

          Hambatan yang ditemukan pada saat penelitian berlangsung diantaranya 

adalah jarak tempuh yang sangat jauh dari kantor utama PT Apac Inti Corpora 

menuju kantor Sub Spinning 5 dan tidak diperbolehkan untuk membawa 

kendaraan bermotor di area pabrik. Selain itu terbatasnya akses keluar masuk 

pabrik, sehingga kuesinoer hanya dapat di titipkan kepada kepala manager Sub 

Spinning 5 sehingga tidak dapat memastikan angket yang di sebar kembali lagi 

dengan utuh, oleh karena itu awalnya peneliti menyebar 60 kuesioner dan hanya 

kembali 48 kuesioner saja. 

          Setelah pengumpulan data selesai, peneliti melakukan skoring pada skala 

guna dilakukan penghitungan validitas dan reliabilitas dengan alat bantu 

komputer menggunakan program Statistical Package for Social Science (SPSS) 

versi 16.0. 

4.04. Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

          Perhitungan validitas items pada skala Kedisiplinan Kerja dan Motivasi 

Kerja menggunakan teknik Product Moment yang selanjutnya dikoreksi dengan 

Part Whole. Sedangkan penghitungan reliabilitasnya menggunakan teknik 

analisis Alpha Cronbach. Hasil analisis validitas dan reliabilitas alat ukur yang 

dibuat adalah sebagai berikut: 
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4.04.01. Uji validitas 

          Berdasarkan hasil perhitungan validitas terhadap skala kedisiplinan kerja 

diperoleh hasil bahwa dari 16 item tidak terdapat item gugur. Dengan demikian 

terdapat 16 item valid dengan koefisien validitas antara 0,368 – 0,703. Hasil 

perhitungan dapat dilihat di lampiran C 

          Sedangkan hasil perhitungan validitas terhadap skala motivasi kerja 

diperoleh hasil bahwa dari 24 item terdapat 2 item yang gugur, dengan demikian 

terdapat 22 item valid dengan koefisien validitas antara 0,289 – 0,610. Hasil 

perhitungan dapat dilihat di lampiran C. 

Tabel 6. Sebaran Items Valid dan Gugur Skala Motivasi Kerja 

Ciri-ciri Motivasi Kerja 
Nomor Item 

TOTAL 
Favourable Unfavourable 

Suka bekerja yang ada kaitannya 
dengan prestasi 

1, 2 13, 14 4 

Suka mengambil resiko yang sederhana 3, 4 15, 16 4 

Suka pekerjaan yang mana individu 
bertanggungjawab terhadap 

keberhasilan pekerjaan tersebut 
5, 6 17, 18 4 

Suka mendapat kemudahan tentang 
pekerjaan tersebut 

7, 8 19, 20* 4 

Lebih mementingkan masa depan 
daeipada masa sekarang dan masa lalu 

9, 10 21, 22 4 

Tabah bila mengalami kegagalan 11, 12 23*, 24 4 

TOTAL 12 12 24 

Keterangan (*) : Item gugur 

4.04.02. Uji Reliabilitas 

          Uji reliabilitas pada penelitian ini dilakukan dengan alat bantu komputer 

menggunakan program Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 16. 

Pengujian serta penghitungan skala kedisiplinan kerja maupun skala motivasi 

kerja menggunakan teknik Alpha Cornbach berdasarkan item-item yang 

dinyatakan valid. Koefisiensi reliabilitas pada skala kedisiplinan kerja adalah 

sebesar 0,912 sedangkan pada skala motivasi kerja adalah sebessar 0,827. 
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