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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan 

dilakukan, yaitu mencakup proses penggalian data yang akan mendukung 

terlaksananya penelitian. Lokasi penelitian ini juga merupakan keadaan yang 

sebenarnya dari objek yang diteliti.Penelitian ini dilaksanakan di UD Sumber 

Jaya Grosir, yang bertempat di Jalan Raya Semanding DAU Malang.  

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian survey, menurut sugiyono (2005) 

penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar 

maupun populasi kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel 

yang diambil dari populasi tersebut sehingga ditemukan kejadian kejadian 

relatif, dstribusi atau hubungan-hubungan antar variabel..  

C. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang dikumpulkan 

sendiri oleh perorangan atau langsung melalui obyeknya. Pengumpulan data 

ini biasanya dilakukan dengan membagikan kuisioner kepada karyawan yang 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan.  

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

populasi adalah keseluruhan obyek penelitian atau keseluruhan dari 

unit, unsur individu atau obyek yang menjadi sampel untuk diteliti 
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keadaan dan sebabnya. Sedangkan menurut sugiyono (2010) populasi 

adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan kharakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi 

dalam penelitian ini adalah semua karyawan UD. Sumber Jaya yang 

berjumlah 32 orang. 

2. Sampel 

  Sampel adalah subset dari populasi, terdiri dari beberapa anggota 

populasi. Subset ini diambil karena dalam banyak kasus kita tidak 

mungkin meneliti seluruh anggota populasi, oleh karena itu kita 

membentuk sebuah perwakilan populasi yang di debut sampel (Ferdinan 

2011).  

  Arikunto (2002) menyatakan untuk sekedar perkiraan bila obyek di 

dalam populasi kurang dari seratus, lebih baik diambil semua sehingga 

penelitian ini merupakan penelitian populasi karena mengambil 

keseluruhan dari jumlah populasi.  

  Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah total 

sampling yaitu tekhik pengambilan sampel yang mana jumlah sampel yang 

diambil adalah seluruh jumlah populasi yang ada. Jumlah populasi 

sebanyak 32 karyawan 
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E. Metode Pengumpulan Data 

1. Studi Kepustakaan (Library Research)  

 Studi kepustakaan yaitu dengan cara mempelajari buku – buku , 

berbagai literature, artikel, serta bahan-bahan tulisan yang mempunyai 

hubungan dengan masalah yang dibahas. 

2. Riset Lapangan 

 Riset lapangan yaitu dengan meneliti langsung objek yang diteliti 

dengan cara melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat 

dengan masalah yang sedang dibahas serta memberikan kuisioner kepada 

karyawan. 

F. Variabel Penelitian  

Terdapat tiga variabel di dalam penelitian ini yaitu :. 

1. Variabel bebas (independen) 

Suhartanto (2014:57), mendefinisikan variabel independen merupakan 

variabel yang mempengaruhi variabel dependen baik secara positif 

maupun negatif. Pada penelitian ini terdapat dua variabel bebas, yaitu 

motivasi (X1) dan kepuasan kerja (X2). 

2. Variabel terikat (dependen) 

Suhartanto (2014:56), variabel dependen merupakan variabel yang 

menjadi fokus utama peneliti, dengan kata lain variabel dependen 

merupakan pusat perhatian peneliti. Pada penelitian ini terdapat satu 

variabel terikat, yaitu kinerja karyawan (Y). 
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G.  Definisi Operasional Variabel  

1. Variabel Motivasi (X1) 

 Motivasi kerja merupakan sesuatu yang dapat menimbulkan 

semangat atau dorongan bekerja individu atau kelompok terhadap 

pekerjaan guna mencapai tujuan. Indikator yang digunakan dalam variable 

motivasi merujuk pada teori ERG Adelfer yaitu: 

a. Dorongan kebutuhan eksistensi (extistence)  

b. Dorongan kebutuhan keterhubungan (relatedness) 

c. Dorongan kebutuhan pertumbuhan (growth)  

2. Variabel Kepuasan Kerja (X2) 

  Kepuasan kerja merupakan bentuk perasaan seseorang terhadap 

pekerjaannya, situasi kerja dan hubungan dengan rekan kerja. Kepuasan 

juga kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. 

Indikator yang digunakan dalam pengukuran variabel kepuasan kerja 

menurut (Luthans dan Spector dalam Robins, 2006) adalah: 

a. Kepuasan terhadap pekerjaan  

b. Kepuasan terhadap gaji 

c. Kepuasan terhadap supervisor 

d. Kepuasan terhadap rekan sekerja  

3. Kinerja (Y) 

 Kinerja karyawan merupakan Hasil kerja yang dicapai oleh karyawan 

dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Beberapa indikator 

untuk  
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\mengukur sejauh mana pegawai mencapai suatu kinerja secara individual 

menurut Mathis Dan Jackson (2006: 378) yaitu:  

a. kualitas kerja  

b. kuantitas kerja 

c. ketepatan waktu  

Selanjutnya, indikator dan item untuk masing-masing variabel penelitian 

adalah sebagai berikut 

Tabel 3.1 

 Indikator Variabel Penelitian 

No 
Variabel 

penelitian 
Indikator Item 

Sumber 

(literature) 

1 Motivasi 

(X1) 
 Extistence needs 

 

 

 

 relatedness 

Needs 

 

 

 

 

 growth needs 

 Karyawan merasa dorongan 

kebutuhan fisiknya terpenuhi 

 Karyawan dapat memenuhi 

dorongan kebutuhan akan 

rasa aman  

 Karyawan memiliki 

hubungan komunikasi yang 

baik dengan rekan kerja 

 Karyawan memiliki 

hubungan yang baik dengan 

atasan 

 Karyawan merasa 

pekerjaannya di hargai oleh 

atasan 

 Karyawan merasa ide atau 

gagasan mengenai pekerjaan 

dapat di terima atasan 

 

 

Aldefer 

dalam 

Robbins 

(2006:221) 

2 Kepuasan 

Kerja 

(X2) 

 pekerjaan  

 

 

 

 

 gaji 

 

 

 kepuasan terhadap pekerjaan 

yang dilakukan 

 kepuasan terhadap 

penempatan kerja dibidang 

yang sesuai dengan 

kemampuan yang dimiliki 

 kesesuaian antara gaji yang 

diterima dengan pekerjaan 

Luthans dan 

Spector 

dalam 

Robins, 

(2006) 



51 
 

 

H. Skala pengukuran Variabel  

Skala likert menurut Sugiyono (2010:93) Skala Likert digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok 

orang tentang fenomena sosial. 

 

 

 Rekan  

Kerja 

 

 

 Supervisor 

yang dilakukan  

 kepuasan adanya tunjangan 

kerja yang cukup 

 kepuasan terhadap kerja sama 

yang dilakukan dengan rekan 

kerja  

 kepuasan akan hubungan baik 

dengan rekan kerja 

 Kepuasan atas perhatian yang 

diberikan pimpinan kepada 

bawahan  

 Kepuasan atas dukungan 

supervisor terhadap bawahan 

No Variabel 

penelitian Indikator Item 
Sumber 

(literature) 

3 Kinerja 

(Y) 
 kualitas kerja 

 

 

 

 

 kuantitas kerja 

 

 

 

 

 ketepatan waktu 

 karyawan mampu 

menyelesaikan semua 

pekerjaan yang menjadi tugas 

pokoknya 

 Karyawan mampu 

menyelesaikan tugas 

tambahan yang diberikan 

 

 Hasil kerja karyawan selalu 

sesuai dengan standar kerja 

yang telah ditetapkan 

 Hasil kerja karyawan sesuai 

dengan tujuan yang 

ditetapkan 

 

 Karyawan tidak menunda 

pekerjaan yang telah di 

berikan 

 Dapat menyelesaikan tugas 

sesuai waktu yang ditentukan 

 

Mathis dan 

Jackson 

(2006:387) 
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Setiap pilihan jawaban diberi skor, maka responden harus 

menggambarkan, mendukung pernyataan. Untuk digunakan jawaban yang 

dipilih dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan 

menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai 

titik tolak ukur menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan 

atau pernyataan. 

Tabel 3.2 

Skala Likert 

NO Pilihan Jawaban Skala 

1 Sangat setuju (SS) 5 

2 setuju (S) 4 

3 Cukup Setuju (CS) 3 

4 Tidak Setuju (TS) 2 

5 Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

 

 Tabel 3.2  dapat disimpulkan bahwa sangat setuju  Menjelaskan 

bahwa motivasi, kepuasan kerja, dan kinerja sangat tinggi, setuju menjelaskan  

bahwa motivasi, kepuasan kerja, dan kinerja tinggi, ccukup setuju 

menjelaskan bahwa motivasi, kepuasan kerja, dan kinerja cukup tinggi, tidak 

setuju bahwa motivasi, kepuasan kerja, dan kinerja rendah, dan sangat tidak 

setuju menjelaskan bahwa motivasi, kepuasan kerja, dan kinerja sangat 

rendah. 
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I. Uji Instrumen Penelitian  

1. Uji validitas  

  Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat validasi 

atau kesahan suatu instrumen, sebuah instrument dikatakan valid apabila 

mampu mengukur apa yang ingin diukurnya.  Uji validitas digunakan 

untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner 

dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan 

sesuatu yang akan diukur untuk kuesioner tersebut (Ghozali, 2006). 

  Faktor-faktor yang mengurangi validitas data antara lain kepatuhan 

responden mengikuti petunjuk pengisian kuesoner dan tidak tepatnya 

formulasi alat pengukur yakni bentuk dan isi kuesoner. Pengujian validitas 

dalam penelitian ini menggunakan teknik validasi dan korelasi Product 

moment karena skor item bukan dikotomi (pembagian atas dua kelompok 

yang saling bertentangan). Setiap pertanyaan dikatakan valid apabila skor 

pertanyaan berkorelasi positif dengan skor totalnya. Angka korelasi yang 

di peroleh dari perhitungan kemudian dibandingkan dengan nilai kritisnya 

pada tingkat signifikansi tertentu (r-Tabel). Apabila angka korelasi yang 

diperoleh lebih besar dari nilai kritisnya, maka instrumen yang digunakan 

dinyatakan valid. 

 Untuk menguji validitas dapat dilakukan dengan rumus : 

𝑟 =  
𝑛∑𝑥𝑦 − (∑𝑥)(∑𝑦)

√𝑛∑𝑥2 − (∑𝑥)2(𝑛∑𝑦2 − (∑𝑦)2
 

Keterangan : 
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r  : korelasi nilai 

n  : jumlah responden 

x  : skor pertanyaan ke – n 

y  : skor total 

 

Validitas diperoleh dengan membandingkan probabilitas nilai r 

hitung dengan alphanya. Apabila probabilitas ≤ 0,05 maka alat ukur tersebut 

dikatakan valid. Selain itu dapat digunakan perbandingan antara 

rhitungdengan rtabel dengan kriteria sebagai berikut : 

a. Jika rhitung >rtabel, maka butir atau variabel tersebut valid. 

b. Jika rhitung <rtabel, maka butir atau variabel tersebut tidak valid. 

 

2. Uji Reliabilitas  

Reliabilitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa tinggi 

suatu instrument dapat dipercaya atau dapat diandalkan, artinya reliabilitas 

menyangkut ketepatan alat ukur (Zainal, 2009:224). Untuk mendapatkan 

data sesuai dengan tujuan pengukuran maka dilakukan uji reabilitas 

dengan menggunakan metode alpha cronbach. Alpha cronbach adalah 

koefisien keandalan yang menunjukkan seberapa baik item dalam suatu 

kumpulan secara positif berkorelasi satu sama lain (Umar, 2008:170). 

Koefisien alpha cronbach dihitung dengan menggunakan rumus : 

 

𝑟 = (
𝑘

𝑘 − 1
) (1 −  

∑ 𝑠𝑏2

𝑠𝑡2
) 
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Keterangan : 

r  : Reliabilitas instrument 

k  : Banyaknya butir pertanyaan 

st2  : Deviasi standar total 

∑sb2 : Jumlah butir deviasi standar  

Jika koefisien reabilitas hasil perhitungan menunjukkan angka ≥ 

0,6, maka dapat disimpulkan bahwa instrument yang bersangkutan 

dinyatakan reliabel (Ghozali, 2006:41). 

J. Metode Analisis Data  

1. Rentang  Skala 

Rentang skala adalah alat yang digunakan untuk mengukur dan 

menilai variabel yang diteliti. Berikut ini adalah rumus untuk menentukan 

rentang skala: 

𝑅𝑠 =  
𝑛 (𝑚 − 1)

𝑚
 

Keterangan : 

Rs = rentang skala 

n = jumlah sampel 

m = jumlah alternative jawaban 

Berdasarkan rumus di atas, maka dapat diperoleh rentang skala 

dengan perhitungan sebagai berikut: 

𝑅𝑆 =  
32(5 − 1)

5
 = 26 
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 Berdasarkan perhitungan rentang skala diperoleh sebesar 26, 

dengan demikian skala penelitian setiap kriteria adalah: 

Tabel 3.3 

Rentang Skala Variabel Motivasi, Kepuasan dan Kinerja 

Rentang Skala Motivasi Kepuasan kerja Kinerja 

32 – 57 Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah 

58 – 83 Rendah Rendaha Rendah 

84 – 109 Cukup Tinggi Cukup Tinggi Cukup Tinggi 

110 – 135 Tinggi Tinggi Tinggi 

136 – 161 Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi 

 

2. Regresi Linier Berganda  

Yaitu untuk mengukur seberapa jauh pengaruh kepuasan kerja 

dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan, dengan analisa yang 

digunakananalisa regresi linear berganda dengan menggunakan aplikasi 

SPSS maka dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Y = a + b1 X1 + b2 X2 

Dimana: 

Y  = Variabel kinerja 

X1  = Variabel motivasi 

X2  = Variabel Kepuasan Kerja 

a  = konstanta 

b1, b2 = koefisien regresi 

3. Pengujian Hipotesis 

a. Hipotesis Simultan (Uji f) 
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 Pengujian pengaruh variabel independen secara bersama-sama 

(simultan) terhadap perubahan nilai variabel dependen, dilakukan 

melalui pengujian terhadap besarnya perubahan nilai variabel 

dependen yang dapat dijelaskan oleh perubahan nilai semua variabel 

independen, untuk itu perlu dilakukan uji F. Uji F atau ANOVA 

dilakukan dengan membandingkan tingkat signifikasi yang ditetapkan 

untuk penelitian dengan probability value dari hasil penelitian 

(Ghozali, 2006). 

 

Keterangan : 

F = nilai uji signifikan secara serentak 

R = nilai koefisien determinasi 

K = jumlah variabel independen 

N = jumlah populasi 

 

Untuk melaksanakan Uji F terlebih dahulu harus menyusun hipotesis 

statistic, adalah sebagai berikut : 

Dimana :  

1.)  Ho = 0, menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan 

antara variabel bebas atau motivasi (X1) dan Kepuasan karyawan 

(X2) terhadap kinerja (Y) 
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2.)  Ha ≠ 0, menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara 

variabel bebas atau motivasi (X1) dan Kepuasan karyawan (X2) 

terhadap kinerja (Y) 

 

Kriteria Keputusan Uji F yaitu jika F hitung > F table maka Ho ditolak 

atau Ha diterima. Artinya motivasi dan kepuasan kerja secara simultan 

terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di UD. 

Sumber Jaya Grosir Malang. Pengujian ini akan di bantu dengan 

Program SPSS Statistics 16. 

Gambar 3.1 

Kurva UJI F ( Uji Simultan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Hipotesis secara parsial (Uji t) 

 Pengujian ini digunakan untuk menentukan apakah dua sampel 

tidak berhubungan, memiliki rata-rata yang berbeda. Uji t dilakukan 

dengan cara membandingkan perbedaan antara nilai dua nilai rata-rata 

dengan standar error dari perbedaan rata-rata dua sampel (Ghozali, 

2006). 

0 F tabel 

Daerah Ho 

diterima 

Daerah Ha 

diterima 
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Dimana rumus t test (hitung) sebagai berikut : 

 

Keterangan :  

b = Koefisien Regresi 

Sb  = Standar Error atau Standar deviasi 

 

Pengujian dilakukan dengan cara membandingkan nilai t hitung dan t 

table, dengan tingkat signifikansi 5% dan pada derajat bebas sebagai 

berikut: 

1.) H0 : b1 : b1 = 0 ; artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan antara variabel (X1) atau motivasi dan (X2) Kepuasan 

karyawan terhadap kinerja (Y) 

2.) Ha : b1 : b2 ≠ 0 ; artinya secara parsial terdapat pengaruh signifikan 

antara variabel bebas atau motivasi (X1) dan (X2) Kepuasan 

karyawan terhadap kinerja (Y) 

 

Kriteria 1 : Keputusan Uji t yaitu jika t hitung ≥ t table atau Ho ditolak 

atau Ha diterima. Artinya motivasi dan kepuasan kerja secara parsial 

terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di UD 

sumber jaya grosir Malang.  

Kriteria 2 : Keputusan Uji t yaitu jika t hitung < t table atau Ho 

diterima atau Ha ditolak. Artinya motivasi dan kepuasan kerja secara 
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parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di UD 

sumber jaya grosir Malang.  

 

Gambar 3.2 

Kurva Uji t (Parsial) 
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0 t tabel 

Daerah Ha 

diterima 

 


