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b. Pada introduction, telah dideskripsikan mengapa studi ini perlu ditakukan, deskripsi

setting penelitian, dan tujuan. Motivasi, kedisiplinan, kompensasidan produkivitas
kerja menjadi isu utama studi ini.

c. Literature reviews dijelaskan secara khusus dalam sub bab dalam artikel ini,
Konsepkonsep utama telah dijelaskan beserta model penelitiannya.
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3. Keankupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi
a. Kecukupan data dan infomasi dalam studi sebagai basis temuan ditunjukan

dengan kelangkapan dimensi pengukuran, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.
b. Kemutakhiran data dan informasi dapat dicermati dari sumber referensi yang

dalam studi ini paling akhir adalah referensi laporan penelitian tahun 2010 dan
sebagian besar telah berasal dari buku dan penelitian tidak dipuuikasikan.
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digunakan. Terkail pengukuran variabel, artikel ini telah menyampaikan skala
pengukuran, uji validilas, uji asumsi, dan analisisnya dengan jelas.

e. Pada sesi pembahasantemuan telah di elaborasi dan didiskusikan masing-masing
hipotesis dengan lebih menonjoln pada makan temuan penelilian..

f. Pada bagian akhir yailu kesimpulan telah disampaikan kesimpulan utama studi ini,

sekalipun tidak disertakan rekomndasi bagi prahisi medik sebagai implikasi
manajerial, implikasi bagi penelitian selanjutnya dan limitasi penelitian.


