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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian  

 Lokasi penelitian di Batu Paradise Hotel dengan alamat di Jl. 

Diponegoro 06. Kota Batu 

B. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini menurut Arikunto (2010 : 118) termasuk 

penelitian survey yaitu teknik riset dimana informasi dikumpulkan 

menggunakan penyebaran kuisioner. Penelitian melakukan wawancara 

dalama pengumpulan data, peneliti hanya mencatat data seperti adnya, 

menganalisis dan menafsirkan data tersebut. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

 Menurut Arikunto (2010 :123) populasi adalah kesulurahan 

dari banyaknya objek yang akan diteliti. Populasi yang digunakan 

dalam penelitian adalah seluruh karyawan di Batu Paradise Hotel 

yang berjumlah 45 orang. 

2. Sampel  

 Penelitian ini menggnakan teknik total sampling yaitu, 

dengan mengambil kesulurahan dari jumlah pegawai yang ada di 

Batu paradise Hotel yang berjumlah 45 orang. 
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D. Variabel Penelitian dan Definisi operasional Varabel 

1. Variabel Penelitian  

a. Variabel Independen  

 Variabel independen adalah variabel yang berdiri sendiri 

atau terpengaruh oleh varibel lainnya. Variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Motivasi kerja  

(X).motivasi kerja adalah suatu pendorong semangat kerja yang 

timbul karena adanya rangsangan dari luar diri untuk 

melkasanakan tugas guna memenuhi kebutuhan karyawan 

maupun organisasinya. Dengan indikator-indikator yang akan 

digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Kebutuhan Eksistensi, kebutuhan ini berkaitan dengan  

   kebutuhan biologis dan keamanan yang lebih terpuaskan  

   oleh kondisi material  

2. Kebutuhan untuk menjalin hubungan , kebutuhan ini  

   berkaitan dengan kebutuhan sosial yang terpuaskan melalui 

   adanya hubungan interpersonal. 

3. Kebutuhan Pertumbuhan, kebutuhan ini berkaitan dengan  

   keinginan untuk mengembangkan diri atau aktualisasi diri 

b. Variabel Moderasi 

 Variabel moderasi adalah variabel yang dapat memperkuat 

atau memperlemah hubungan atau pengaruh dari variabel 

independen dan variabel dependen. Variabel moderasi yang 
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digunakan dalam penelitian ini adalah kepuasan kerja (Z). 

kepuasan kerja erat kaitannya dengan keberlangsungan 

karyawan dalam suatu perusahaan. Karyawan yang merasa 

mendapatkan kepuasan kerja akan merasa senang dan bahagia 

dalam melakukan pekerjaan serta tidak berusaha mengevaluasi 

pekerjaan untuk mencari pekerjaan lain, sebaliknya karyawan 

yang merasa tidak puas dalam pekerjaannya akan cenderung 

memiliki pikiran untuk keluar, mengevaluasi pekerjaannya dan 

mencari pekerjaan lain, serta berkeinginan untuk keluar karena 

berharap mendapat pekerjaan yang dapat memuaskan.Dengan 

indikator-indikator yang akan digunakan dalam penelitian ini 

sebagai berikut : 

1. Perasaan tentang gaji, gaji yang diterima karyawan sesuai 

 dengan standart. 

2. Perasaan tentang promosi jabatan, merupakan perasaan 

 dimana karyawan bisa berkembang dalam bekerja menjadi 

 lebih baik/naik jabatan. 

3. Perasaan tentang rekan kerja, kondisi teman kerja yang 

 ramah 

4. Perasaan tentang pekerjaan,merupakan pekerjaan yang 

 diterima sesuai dengan bidang keahlian dari karyawan 

5.  Perasaan tentang Atasan, Atasan yang baik berarti mau 

 menghargai pekerjaan bawahannya.  
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c. Variabel Dependen 

 Variabel dependen adalah variabel yang tidak bisa berdiri 

sendiri atau variabel yang dipengaruhi oleh varibel lainya. 

Variabe dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kinerja (Y). kinerja karyawan ini adalah merupakan output dari 

penggabungan faktor-faktor penting, yakni kemampuan dan 

minat, penerimaan seorang pekerja atas penjelasan delegasi 

tugas dan peran serta tingkat motivasi seorang pekerja. Dengan 

indikator-indikator yang akan digunakan dalam penelitian ini 

sebagai berikut : 

1. Kuantitas kerja, merupakan pekerjaan yang dapat 

 diselesaikan karyawan dalam suatu periode tertentu 

2. Kualitas kerja, merupakan hasil kerja karyawan yang baik 

 sesuai dengan standart  

3. Ketepatan waktu, merupakan waktu penyelesaian suatu 

 pekerjaan yang diberikan kepada karyawan.  

E. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

 Dalam penelitiaan ini peneliti menggunakan data kuantitatif 

adalah data diperoleh dengan informasi yang didapat dari pihak 

lain atau organisasi pegawai di Hotel Batu paradise,serta informasi-

informasi yang diperoleh dari pihak lain yang sesuai dengan 

masalah yang diteliti. 
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2. Sumber Data 

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data 

primer dan data sekunder yakni : 

a. Data Primer 

 Data primer merupakaan data yang dikumpullkan, diolah 

dan disajikan oleh peneliti yang diperoleh peneliti melalui 

survei atau pengamatan langsung objek penelitian. Data 

tersebut berupa data jawaban kuisioner maupun wawancara 

secara langsung dengan pegawai Hotel Batu Paradise. 

b. Data Sekunder 

 Data sekunder merupakan sumber data yang dikumpulkan,  

dan disajikan oleh pihak lain, yang biasanya dalam bentuk 

tabel-tabel atau diagram. Data sekunder dalam peneltian ini 

adalah gambaran umum perusahaan, struktur organisasi dan 

data karyawan. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini didapat dari 

informasi yang diperoleh dari karyawan Hotel Batu Paradise dengan 

metode pengumpulan data yang menggnakan : 

a. Wawancara, yaitu proses memperoleh ketersangandengan tanya 

jawab langsung antara peneliti dengan responden meliputi 

deskripsi kerja karyawan Hotel Batu Paradise. 
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b. Kuesioner, yaitu pengumpulan data dengan membagi daftar 

pertanyaan kepada responden, penyebaran kuesioner ini dapat 

dijadikan ssebagai bukti tulis dalam pengolahaan data yang 

dilakukan peneliti. 

G. Teknik Pengukuran Variabel 

 Penelitian ini menggunakan skala likert, skala ini mengukur 

persetujuan atau ketidaksetujuan responden terhadap serangkain 

pertanyaan yang mengukur suatu item (sugiono, 2015), yang nantinya 

dapat menggunakan scoring/nilai perbutir dari jawaban berkisar antara: 

Tabel. 3.1 

 skoring kategori skala likert 

Jawaban  Skor Item Motivasi Kepuasan Kinerja 

Sangat Setuju (SS) 5 Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Setuju (S) 4 Tinggi Tinggi Tinggi 

Netral (N)  3 Cukup Cukup Cukup 

Tidak Setuju (TS) 2 Rendah Rendah Rendah 

Sangat Tidak 

Setuju (STS) 

1 Sangat 

Rendah 

Sangat 

Rendah 

Sangat 

Rendah 

 

 Berdasarkan tabel. 3.1 diatas menunjukan bahwa sangat setuju 

dengan keterangan menunjukan motivasi , kepuasan kerja sangat 
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mendukung pekerjaan karyawan. Penjelasan diatas menunjukan bawa 

skor 5 sangat setuju dengan keterangan menunjukan motivasi, 

kepuasan kerja dan kinerja sangat tinggi. skor 4 setuju dengan 

keterangan menunjukan motivasi, kepuasan kerja dan kinerja tinggi. 

skor 3 cukup setuju dengan keterangan menunjukan motivasi, 

kepuasan kerja dan kinerja cukup tinggi. skor 2 tidak setuju dengan 

keterangan menunjukan motivasi, kepuasan kerja dan kinerja  rendah. 

skor 1 sangat tidak setuju dengan keterangan menunjukan motivasi, 

kepuasan kerja dan kinerja sangat rendah. 

H. Pengukuran Instrumen Penelitian 

a. Uji Validitas 

 Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk 

mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut 

dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 

2011). Validitas yang digunakan dalam penelitian ini (content validity) 

menggambarkan kesesuaian sebuah pengukur data dengan apa yang akan 

diukur (Augusty Ferdinand, 2006). Dasar pengambilan keputusan yang 

digunakan untuk menguji validitas butir angket adalah : 

1. Jika r hitung positif dan r hitung> r table maka variable tersebut 

valid. 

2. Jika r hitung tidak positif serta r hitung < r table maka variable 

tersebut tidak valid. 

Jika hasil menunjukkan nilai yang signifikan maka masing-masing 

indicator pertanyaan adalah valid.  
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Keterangan : 

 = banyaknya sampel 

X = skor item variabel X 

Y = skor item variabel Y  

r = koefisien korelasi 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas memiliki pengertian tingkat kepercayaan data yang 

tinggi terjadi jika fakta yang telah dikumpulkan tidak berubah 

apabila diadakan pengamatan ulang. Kehandalan ini terutama 

berhubungan dengan kemampuan peneliti untuk mencari data 

,kemampuan responden dalam menjawab pertanyaan yang 

diajukan, serta kemampuan peneliti dalam menginterpretasikan 

jawaban yang diberikan responden (Sonny Sumarsono, 2004).  

 

  Dalam penelitiani ni pengukuran reliabilitas kuesioner melalui uji 

statistic Cronbach Alpha (α) dengan program SPSS for windows. 

Menurut Nunnally (dalam Imam Ghozali, 2006)) suatu konstruk atau 

variable dapat dikatakan reliable jika memberikan nilaiCronbach 

Alpha > 0,60pada hasil pengujian. 
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Keterangan : 

r11 = Reliabilitas instrumen 

k = banyaknya butir pertanyaan 

∑ 2
b = jumlah varian butir di kuadratkan 

     
2

t = jumlah varian total dikuadratkan 

I. Teknik Analisis Data  

 Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis dalam 

beberapa tahap yaitu:  

a. Analisis Rentang Skala 

 Dilakukan untuk mendiskripsikan masing-masing variabel 

yaitu (variabel bebas) Motivasi, (variabel terikat) kinerja, dan (variabel 

moderating)kepuasan kerja. Pendeskripsian masing-masing variabel 

dengan cara menyusun tabel frekuensi distribusi untuk mengetahui 

apakah perolehan nilai (skor) tabel penelitian masuk dalam kategori 

sangat tinggi, tinggi, cukup , rendah, sangat rendah, dengan rumus 

yang digunakan sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

Rs    =  Rentang Skor 

n      =  Jumlah responden 
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m     =  Jumlah alternatif jawaban tiap item 

     

Berdasarkan perhitungan rentang skala diperoleh sebesar 36,dengan 

demikian penentuan skala penelitian tiap kriteria adalah : 

Tabel 3.2 

Rentang Skala Motivasi, Kepuasan Kerja dan Kinerja 

Rentang 

Skala 
Motivasi Kepuasan Kerja Kinerja 

45-80 Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah 

81-116 Rendah Rendah Rendah 

117-152 Cukup Cukup Cukup 

153-188 Tinggi Tinggi Tinggi 

189-225 Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi 

 

b. Analisis Regresi  

        Analisis Regresi dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

hubungan antara untuk menguji pengaruh (variabel bebas) Motivasi 

terhadap (variabel terikat) kinerja dengan mempertimbangkan 

(variabel moderasi) kepuasan kerja : 
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1) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh signifikan motivasi (X) 

terhadap kinerja (Y) menggunakan persamaan regresi sederhana 

sebagai berikut: 

Y = a + bX + e 

Keterangan: 

Y = Kinerja 

a = Konstanta, yaitu besarnya nilai Y ketika nilai X = 0 

b = Arah koefisien regresi 

X = Motivasi 

e  = Standart Error 

Jika koefisien b bernilai positif, maka dapat diartikan bahwa 

antara variabel bebas dan variabel terikat terdapat korelasi positif 

atau searah. Dengan kata lain, peningkatan atau penurunan variabel 

bebas diikuti dengan kenaikan atau penurunan variabel terikat. 

Sedangkan jika koefisien b bernilai negatif, maka menunjukan arah 

yang berlawanan antara variabel bebas dengan variabel terikat. 

Dengan kata lain, setiap peningkatan variabel bebas akan diikuti 

dengan penurunan variabel terikat atau sebaliknya. 

2) Analisis regresi moderasi (moderate analysis regretion) 

  Analisis moderat digunakan untuk menaksir nilai variabel 

kinerja (Y) berdasarkan nilai variabel motivasi (X) dikalikan 

dengan variabel kepuasan kerja (Z), serta taksiran perubahan 

variabel Y untuk setiap satuan perubahan variabel X yang dikalikan 



41 
 

 
 

dengan variable Z. Moderating Regression Analysis dinyatakan 

dalam bentuk regressi berganda dengan persamaan mirip regresi 

polynomial yang menggambarkan pengaruh nonlinier yang 

dinyatakan dalam bentuk model persamaan sebagai berikut: 

Y = a + X +  Z + XZ+ e 

Keteranga: 

Y = Kinerja 

a = Konstanta, yaitu besarnya nilai Y ketika nilai X = 0 

 –   = arah koefisien regresi 

XZ = Interaksi  motivasi dan kepuasan kerja 

e  = Standart error 

 Uji interaksi atau sering disebut dengan Moderated Regresion 

Analysis (MRA) merupakan aplikasi khusus  dimana  dalam 

persamaan regresinya mengandung unsur interaksi  (perkalian dua 

atau lebih variabel independen) (Ghozali,2011 : 213). Variabel 

perkalian antara motivasi (X) dengan kepuasan kerja (Z) 

merupakan  variabel pemoderasi. Oleh karena menggambarkan 

pengaruh variabel (Z) terhadap hubungan  variable (X) dan variabel 

(Y). 

J. Uji Hipotesis 

 Penelitian ini menguji hipotesis yang menggunakan uji yang 

berbeda-beda, sebagai berikut: 

a. Hipotesis 1 
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H0 = Tidak ada pengaruh signifikan antara motivasi kerja terhadap 

kinerja karyawan di Hotel Batu Paradise 

Ha = ada pengaruh signifikan antara motivasi kerja terhadap kinerja 

karyawan di Hotel Batu Paradise 

        Hipotesis yang menyatakan bahwa motivasi memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap kinerja pada karyawan Hotel Batu Paradise, 

diuji dengan menggunakan Uji t sebagai berikut: 

1. Jika Ho 

diterima 

2. Jika maka Ho 

ditolak 

        Jika Ho ditoak, maka bahwa variabel motivasi mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap variabel kinerja, sebaliknya jika Ho 

diterima  berarti variabel motivasi tidak mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap variabel kinerja  

b. Hipotesis 2 

 Hipotesis yang menyatakan bahwa kepuasan kerja 

memoderasi pengaruh motivasi terhadap kinerja pada karyawan hotel 

Batu Paradise, diuji dengan menggunakan Uji F, Uji T dan uji 

signifikansi sebagai berikut: 

1) Uji F 

H0 = kepuasan kerja tidak memoderasi pengaaruh motivasi 

 terhadap kinerja  
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Ha = kepuasan kerja memoderasi pengaaruh motivasi 

 terhadap kinerja  

 Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

kepuasan kerja memoderasi pengaruh variabel motivasi terhadap 

variabel  kinerja, dengan mepertimbangkan; 

a. Jika Ho diterima 

b. Jika Ho ditolak 

        Jika Ho ditolak, berarti bahwa variabel kepuasan kerja 

memoderasi pengaruh variabel motivasi terhadap variabel 

kinerja,jika Ho di terima berarti variabel kepuasan kerja tidak 

memoderasi hubungan variabel pengaruh motivasi terhadap 

variabel kinerja. 

2) Uji t 

H0 = kepuasan kerja tidak memoderasi pengaruh variabel motivasi 

terhadap variabel kinerja 

Ha = kepuasan kerja memoderasi pengaruh variabel motivasi 

terhadap variabel kinerja 

  Uji t digunakan untuk menunjukan seberapa jauh pengaruh 

variabel kepuasan kerja sebagai variabel moderating pada pengaruh 

variabel motivasi terhadap variabel kinerja secara individual. 

Dengan mempertimbangkan jika : 

a.  

b.  maka H0 ditolak  
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       Jika Ho diterima maka variabel kepuasan kerja tidak 

memoderasi pengaruh variabel motivasi terhadap variabel kinerja, 

sebaliknya, Jika Ho ditolak maka variabel kepuasan kerja 

memoderasi pengaruh variabel motivasi  terhadap variabel kinerja. 

3) Uji Moderating

Uji moderating dilakukan untuk melihat apakah variabel 

kepuasan kerja memoderasi pengaruh  variabel motivasi terhadap 

variabel kinerja dengan membandingkan koefisien determinasi dari 

hasil hipotesis ke -2 dan hipotesis ke-3, sebagai berikut: 

a. Jika  (hipotesis ke-3) ≤  (hipotesis ke-2) maka Ho di terima 

b. Jika  (hipotesis ke-3) ≥  (hipotesis ke-2) maka Ho di tolak 

        Jika Ho diterima maka variabel kepuasan kerja tidak 

memoderasi pengaruh variabel motivasi terhadap variabel kinerja, 

sebaliknya, Jika Ho ditolak maka variabel kepuasan kerja 

memoderasi pengaruh variabel motivasi terhadap variabel. 




