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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.01. Hasil penelitian 

5.01.01. Uji asumsi 

          Setelah mendapatkan data penelitiaan, selanjutnya peneliti melakukan uji 

asumsi. Uji asumsi terdiri dari uji normalitas dan uji linearitas. 

a. Uji Normalitas 

          Uji normalitas pada penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui 

apakah data berdistribusi normal atau tidak. Setiap variabel pada penelitian 

ini diuji menggunakan program Statistical Package for Social Science (SPSS) 

versi 16 dengan teknik Kolmogorov-Smirnov Test. Hasil uji normalitas pada 

variabel kedisiplinan kerja menunjukkan nilai K-S Z sebesar 0,969 dengan 

p>0,05. Sedangkan hasil uji normalitas pada variabel motivasi kerja 

menunjukkan nilai K-S Z sebesar 0,822 dengan p>0,05. Hal ini dapat 

diartikan bahwa kedua variabel memiliki sebaraan data yang normal. 

b. Uji Linieritas 

          Uji linieritas dilakukan untuk mengetahui hubungan atau korelasi kedua 

variabel. Hasil uji linieritas hubungan antara motivasi kerja dengan 

kedisiplinan kerja menunjukkan Flin sebesar 29,403 dengan p<0,05 maka 

terdapat hubungan yang linier antara kedua variabel. 

5.01.02. Uji Hipotesis 

          Tahap selanjutnya setelah melakukan uji asumsi ialah melakukan uji 

hipotesis yang dibantu dengan komputer menggunakan program Statistical 
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Package for Social Science (SPSS) versi 16. Hasil analisis Product Moment 

diperoleh hasil rxy=0,624 dengan taraf signifikan p<0,01. 

          Berdasarkan hasil uji korelasi tersebut maka hipotesis diterima dan dapat 

diartikan bahwa adanya korelasi yang sangat signifikan antara kedua variabel 

tersebut. Maka semakin besar motivasi kerja yang diberikan maka semakin besar 

pula kedisiplinan kkerja karyawan dan begitu pula sebaliknya. 

5.02. Pembahasan 

          Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis awal dimana adanya 

hubungan positif antara motivasi kerja dengan kedisiplinan kerja karyawan, 

dimana semakin tinggi motivasi kerja yang diberikan maka semakin tinggi pula 

kedisiplinan kerja karyawan tersebut. Begitu pula sebaliknya, jika semakin 

rendah motivasi maka semakin rendah pula kedisiplinan karyawan tersebut. Dari 

hasil uji korelasi nilai rxy=0,624 (p<0,01) dapat diartikan bahwa adanya korelasi 

yang sangat signifikan antara motivasi kerja dengan kedisiplinan kerja. 

          Sumbangan efektif yang diperoleh dari motivasi kerja karyawan pada 

perusahaan ini sebesar 38,93% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lainnya, 

maka dianggap bahwa karyawan di PT Apac Inti ini memiliki kedisiplinan kerja 

yang salah satu faktornya adalah motivasi kerja. Seperti penelitian yang 

dilakukan oleh Widayat (2017) menunjukkan bahwa adanya hubungan positif 

yang sangat signifikan antara motivasi kerja dengan kedisiplinan kerja. Selain itu 

Saputra (2014) hasil penelitiannya mengemukakan bahwa adanya korelasi yang 

signifikan antara hubungan motivasi kerja dengan kedispilina kerja karyawan. 

Seperti yang dikemukakan oleh Singodimedjo (dalam Surtrisno, 2017) yang 

menyatakan bahwa salah satu faktor kedisiplinan kerja adalah ada tidaknya 
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motivasi kerja untuk karyawan. Keterkaitan antara ciri-ciri motivasi kerja dengan 

kedisiplinan kerja karyawan dapat dilihat sebagai berikut. 

          Perusahaan memberikan kesempatan untuk karyawannya 

mengembangkan potensi yang dimiliki oleh karyawan, hal tersebut termasuk 

dalam ciri-ciri motivasi yang pertama yaitu suka bekerja yang ada kaitannya 

dengan prestasi. Seperti yang di kemukakan oleh Rifky (2014) bahwa motivasi 

kerja merupakan salah satu aspek untung meningkatkan prestasi kerja. 

Karyawan yang memiliki prestasi kerja yang baik maka karyawan tersebut 

merupakan karyawan yang disiplin. Bagi karyawan yang berprestasi maka 

perusahaan akan memberikan kesempatan untuk mengembangkan kariernya 

sehingga dapat masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari 

hasil penelitian dengan menggunakan skala yang mana karyawan PT Apac Inti 

Corpora sebagian besar sudah mencurahkan segala kemampuannya untuk 

mencapai prestasi kerja yang baik di perusahaan, maka kedisiplinan kerja 

karyawan akan meningkat agar karyawan dapat mengembangkan kariernya. Ciri-

ciri ini menunjukkan hasil koefisinen korelasi senilai (rx1y=0,534), (p<0,01) 

menunjukkan bahwa suka bekerja yang ada kaitannya dengan prestasi sangat 

signifikan dengan kedisiplinan kerja. 

          Ciri-ciri motivasi kerja yang kedua yaitu suka mengambil resiko yang 

sederhana. Seperti yang dikemukakan oleh Tartika, dkk. (2017) bahwa 

pengambilan resiko merupakan tindakan yang berkonsekuensi pada kejadian 

yang akan datang. Berdarkan hasil angket yang telah dibagikan dapat dilihat 

bahwa karyawan PT Apac Inti Corpora suka mengambil resiko yang sederhana 

untuk mengurangi kesalahan yang dilakukan saat bekerja. Serta menyelesaikan 

masalah pekerjaan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sementara itu hasil 
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perhitungan ciri-ciri ini menunjukkan koefisien korelasi sebesar (rx2y=0,412), 

(p<0,01) menunjukkan bahwa ciri-ciri suka mengambil resiko yang sederhana 

sangat signifikan dengan kedisiplinan kerja. 

          Berikutnya ciri-ciri motivasi kerja yang ketiga ialah suka dengan pekerjaan 

yang mana individu bertanggungjawab terhadap keberhasilan pekerjaan 

tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Ersina (2012) kinerja yang baik 

dilakukan dengan wewenang dan tanggung jawab oleh individu guna mencapai 

tujuan yang organisasi. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian yang 

lakukan menunjukkan sebagian besar karyawan PT Apac Inti Corpora selalu 

menyelesaikan pekerjaannya karena hal tersebut sudah merupakan 

tanggungjawab karyawan. Setelah menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan 

baik maka karyawan merasa puas dengan hal itu. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa karyawan PT Apac Inti Corpora merupakan karyawan yang disiplin, 

karena perilaku bertanggung jawab merupakan indikator kedisiplinan kerja. Dari 

hasil perhitungan, ciri-ciri ini menunjukkan koefisien korelasi (rx3y=0,537), 

(p<0,01) maka dapat diartikan bahwa suka dengan pekerjaan yang mana 

individu bertanggung jawab terhadap keberhasilan pekerjaan tersebut sangat 

signifikan dengan kedisiplinan kerja. 

          Selanjutnya ciri-ciri yang ke empat yaitu suka mendapat kemudahan 

tentang pekerjaan tersebut. Menurut Mamarimbing (2014) kemudahan dalam 

bekerja merupakan salah satu yang menunjang keberhasilan dalam mencapai 

tujuan perusahaan, karyawan PT Apac Inti Corpora sebagian besar senang saat 

mendapatkan kemudahan tentang pekerjaan tersebut. Salah satunya adalah 

dukungan dari atasan berupa arahan dalam menyelesaikan pekerjaan yang sulit 

maupun berupa apresiasi berbentuk pujian hal tersebut merupakan motivasi 
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kerja yang menunjang kedisiplinan kerja karyawan. Dari hasil perhitungan suka 

mendapat kemudahan tentang pekerjaan tersebut mendapatkan koefisien 

korelasi (rx4y=0,485), (p<0,01) sehingga ciri-ciri ini sangat signifikan dengan 

kedisiplinan kerja. 

          Ciri-ciri motivasi kerja yang kelima yaitu lebih mementingkan masa depan 

daripada masa sekarang dan masa lalu. Suryaratri, dkk. (2017) mengatakan 

bahwa pekerjaan sangat penting untuk membangun masa depan yang lebih baik. 

Contohnya dari karyawan yang mementingkan masa depan daripada masa lalu 

dan masa sekarang dengan memperhatikan keselamatan mereka saat bekerja. 

Namun hal tersebut tidak terbukti pada penelitian ini karena hasil perhitungan 

yang dilakukan menunjukkan koefisien korelasi (rx5y=0,209), (p>0,05) yang 

menjelaskan bahwa ciri-ciri motivasi kerja lebih mementingkan masa depan 

daripada masa lalu dan masa sekarang tidak memiliki korelasi yang signifikan 

pada kedisiplinan kerja. 

          Ciri-ciri yang terakhir yaitu tabah bila mengalami kegagalan, dalam hal ini 

dapat dilihat dari karyawan yang tabah bila mengalami kegagalan. Menurut 

Amalini, dkk. (2016) seseorang yang memiliki keyakinan bahwa dirinya memiliki 

potensi yang besar salah satunya memiliki ciri-ciri tabah apabila mengalami 

kegagalan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan di PT 

Apac Inti Corpora bahwa karyawan di perusahaan tersebut merupakan karyawan 

yang mau menerima kritik dan saran dari atasan maupun teman-teman. 

Penerimaan kritik dan saran dirasa merupakan salah satu bentuk kesadaran diri 

karyawan akan kesalahan yang mereka lakukan, sehingga karyawan tersebut 

melakukan perbaikan agar menjadi karyawan yang lebih disiplin lagi sehingga 

memiliki kinerja yang lebih baik. Hasil perhitungan dari ciri-ciri ini memiliki hasil 
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koefisien korelasi (rx6y=0,59), (p<0,01) menunjukkan bahwa ciri-ciri motivasi kerja 

ini memiliki korelasi yang sangat signifikan dengan kedisiplinan kerja. 

          Motivasi kerja yang didapatkan karyawan seperti di atas merupakan 

penunjang karyawan dalam melakukan kedisiplinan kerja karyawan. Indikator 

kedisiplinan kerja karyawan menurut Soedjono (2002) ialah karyawan yang 

memiliki ketepatan waktu, karyawan yang dapat memanfaatkan sarana dan 

prasarana kantor secara baik dan benar, karyawan yang memiliki tanggung 

jawab dalam pekerjaan yang tinggi, serta karyawan yang taat terhadap aturan 

kantor. 

          Karyawan PT Apac Inti Corpora sebagian besar sudah memiliki ketepatan 

waktu yang baik, hal tersebut dapat dilihat dari sebagian karyawan datang dan 

pulang tepat pada waktunya. Selain itu sebagian besar karyawan perusahaan 

dapat menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu sesuai dengan waktu yang 

sudah di tentukan. Karyawan perusahaan juga paham dan mampu 

menggunakan fasilitas kantor dengan baik demi kelancaran pekerjaannya. 

Tanggung jawab yang dimiliki karyawan perusahaan dapat dilihat dari karyawan 

selalu mencapai target yang ditetapkan oleh atasan untuk menyelesaikan 

pekejaan tersebut.  

          Kedisiplinan kerja karyawan juga dapat dilihat dari ketaatan karyawan 

tersebut dalam mematuhi peraturan, karyawan PT Apac Inti Corpora sebagian 

besar sudah mentaati peraturan yang ada. Hal tersebut dapat dilihat dari 

pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) pada karyawan serta pemakaian atribut 

seragam yang lengkap. Dilihat dari hasil survey lapangan, karyawan PT Apac Inti 

Corpora juga mematuhi peraturan yang ada salah satunya adalah mematuhi 

larangan untuk merokok di area pbrik. Karywan PT Apac Inti Corpora sadar betul 
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bahwa merokok di lingkungan pabrik sangat berbahaya dan dapat memicu 

terjadinya kebakaran. 

          Total keseluruhan responden yang dipakai dalam penelitian ini berjumlah 

48 responden. Semua responden adalah karyawan PT Apac Inti Corpora bagian 

produksi Sub Spinning 5. 

          Dari hasil analisis data yang dilakukan oleh peneliti diketahui dalam 

variabel motivasi kerja diperoleh nilai Mean Empirik (Me) sebesar 67,12 dengan 

standard deviasi sebesar 5,79 yang pada kenyataannya tingkat motivasi kerja 

karyawan cenderung rendah bila dibandingkan dengan karyawan yang memiliki 

motivasi tinggi sebanyak 20 orang dari keseluruhan sampel, sedangkan yang 

memiliki motivasi rendah sebanyak 28 orang dari keseluruhan responden. Hal ini 

dapat diartikan bahwa motivasi kerja karyawan pada penelitian ini cenderung 

rendah. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan PT Apac Inti kurang memiliki 

motivasi kerja yang tinggi, sehingga motivasi karyawan perlu ditingkatkan. 

          Kedisiplinan kerja pada karyawan PT Apac Inti Corpora memiliki Mean 

empiric (Me) sebesar 51,54 dengan besaran Standart Deviasinya sebesar 6,05 

yang pada kenyataannya tingkat kedisiplinan kerja karyawan cenderung rendah 

bila dibandingkan dengan karyawan yang memiliki kedisiplinan kerja tinggi 

sebanyak 21 orang dari keseluruhan sampel, sedangkan yang memiliki 

kedisiplinan kerja yang rendah sebanyak 27 orang dari keseluruhan sampel. 

Maka dapat disimpulkan bahwa kedisiplian kerja karyawan PT Apac Inti Corpora 

ini dalam kategori rendah. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan PT Apac Inti 

Corpora memiliki tingkat kedisiplinan kerja yang rendah, karena dilihat dari hasil 

penelitian masih ada beberapa karyawan yang kurang disiplin. 

 



43 
 

5.03. Keterbatasan Penelitian 

          Dalam penelitian ini, peneliti tidak lepas dari keterbatasan-keterbatasan. 

Keterbatasan tersebut diantara lain adalah 

a. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sistem try out terpakai yang 

mana dalam pengambilan data hanya dilakukan satu kali, dan data 

tersebut digunakan untuk melakukan uji validitas, uji reliabilitas serta 

digunakan sebagai data penelitian, maka item-item yang tidak valid atau 

item-item yang gugur tetap dikerjakan oleh responden, 

b. Responden dalam penelitian ini merupakan karyawan di bidang produksi 

yang memiliki jam kerja padat. Oleh itu hal tersebut menyebabkan lama 

nya proses pengisian angket yang diberikan oleh peneliti sehingga hal 

tersebut memperlambat proses penelitian. 

c. Pengisian skala tidak bisa diawasi, karena peneliti tidak dapat 

berhadapan langsung dengan responden. Sehingga peneliti lain dapat 

memperbaiki. 

 

 

 

 

 

 


	depan.pdf
	tengah.pdf
	LAMPIRAN.pdf

