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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian

Peneltian dilakukan pada Perusahan Kayu PT. Gresik Prima Utama di Gresik. 

B. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian survey, dimana peneliti melakukan 

observasi dalam pengumpulan data, peneliti hanya mencatat data seperti apa adanya, 

menganalisis data dan menafsirkan data tersebut. Menurut Singarimbun (2002:3) penelitian 

survey adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan 

kuisioner sebagai alat pengumpulan yang pokok. 

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Widayat dan Amirullah (2002:58) yang dimaksud populasi adalah 

merupakan keseluruhan dari kumpulan elemen yang memiliki sejumlah karakteristik 

umum, yang terdiri dari bidang – bidang yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang 

menjadi populasi adalah keseluruhan karyawan tetap bagian produksi di PT. Gresik 

Prima Utama yang berjumlah 40 orang. 

2. Sampel

Pengertian sampel menurut Sugiyono (2008:57) adalah sebagian dari seluruh 

individu yang menjadi obyek penelitian. Selain itu adanya pengambilan sampel 

dimaksudkan untuk memperoleh keterangan mengenai obyek – obyek penelitian 

dengan cara mengamati sebagian populasi. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan 
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karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, dalam penelitian ini jumlah sampel 

yang diambil yaitu 40 orang karyawan.  

3. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki 

dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi. Menurut Arikunta (1998:107) 

menyatakan bahwa untuk menentukan besarnya sampel adalah apabila populasi dalam 

jumlah yang besar atau lebih dari 100 responden, maka sampel yang diambil antara 

10%-15% atau 20%-25% atau lebih. Jumlah karyawan tetap dalam penelitian ini 

sebanyak 40 karyawan, sehingga teknik yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan Total sampling dengan mengambil keseluruhan dari dari jumlah 

karyawan. 

D. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel (yang diungkap dalam 

definisi konsep) tersebut,  secara operasional, secara praktik, secara riil, secara nyata dalam 

lingkup obyek penelitian/obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini Variabel yang diteliti 

adalah kepuasan Kerja Karyawan yang merupakan perasaan karyawan baik 

menyenangkan atau tidak menyenangkan dari penilaian pekerjaan atau pengalaman kerja. 

Indikator : 

1. Faktor hygiene (Dissatisfier) adalah semua faktor yang menciptakan rasa aman, tenang 

dalam bekerja.  Faktor hygiene  diukur dengan : 

a. Kebijakan perusahaan dan administrasi (company policies).  

b. Supervisi (supervision).  

c. Hubungan interpersonal dengan rekan kerja.  

d. Hubungan interpersonal dengan atasan.  

e. Gaji perbulan (salary).  
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f. Keamanan kerja (security).  

g. Kondisi kerja (working conditions).   

2. Faktor motivator (Satisfier)  adalah faktor yang membuat karyawan terdorong untuk 

bekerja lebih baik . Faktor motivator diukur dengan : 

a. Persati yang dicapai (achievement).  

b. Penghargaan yang diterima(recognition).  

c. Ketersediaan peluang promosi jabatan (advancement).  

d. Tantangan dalam bekerja (work it self).  

e. Tanggung jawab dalam pekerjaan (responsibility).  

3. Kepuasan Kerja merupakan Perasaan emosional yang menyenangkan yang dirasakan 

pegawai dalam pekerjaannya. Kepuasan Kerja Karyawana diukur dengan : 

a. Perasaan senang  atas prestasi yang dicapai 

b. Perasaan senang  atas penghargaan yang diberikan perusahaan 

c. Perasaan senang  atas kesempatan kenaikan jabatan 

d. Perasaan senang  atas tantangan dalam pekerjaan  

e. Perasaan senang  atas tanggungjawab yang diemban 

4. Ketidakpuasan Kerja merupakan Perasaan emosional yang tidak menyenangkan yang 

dirasakan pegawai dalam pekerjaannya. Ketidakpuasan Kerja Karyawana diukur 

dengan : 

a. Perasaan tidak senang atas kebijakan perusahaan. 

b. Perasaan tidak senang atas pengawasan yang dilakukan 

c. Perasaan tidak senang atas Hubungan interpersonal dengan rekan kerja. 

d. Perasaan tidak senang atas Hubungan interpersonal dengan atasan 

e. Perasaan tidak senang atas gaji yang diberikan perusahaan 

f. Perasaan tidak senang  atas keamaan kerja.  



30 
 

g. Perasaan tidak senang  atas kondisi kerja. 

E. Jenis dan Sumber Data 

1) Data primer 

      Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari peneliti. Data ini 

dikumpulkan dengan jalan menyebarkan kuesioner kepada beberapa karyawan PT. 

Gresik Prima Utama. Tergolong data primer adalah data kualitatif berupa jawaban 

responden dari daftar pertanyaan yang diberikan. 

2) Data sekunder 

      Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak perusahaan yang    masih 

berkaitan dengan tujuan penelitian. Adapun sumber datanya secara langsung diperoleh 

dari observasi atau terjun langsung ke obyek penelitian yaitu PT. Gresik Prima Utama. 

Tergolong data sekunder adalah jumlah karyawan, tingkat pendidikan, jam kerja 

karyawan, sistem penggajian, Turnover, tingkat absensi 

F.  Teknik Pengumpulan Data 

1. Kuesioner 

Kuesioner adalah alat paling umum digunakan untuk mengumpulkan data 

primer, kuesioner berisi sekumpulan pertanyaan yang diajukan kepada karyawan untuk 

dijawab. Dalam penelitian ini kuisioner yang digunakan bersifat tertutup artinya 

responden diharapkan menjawab semua pertanyaan yang ada dan tidak diberi 

kesempatan untuk menjawab di luar jawaban yang disediakan. Kuesioner ini 

dilaksanakan untuk memperoleh tanggapan tentang fenomena – fenomena yang diteliti 

mengenai pelaksanaan pemberian kompensasi terhadap kepuasan  kerja karyawan. 

Dengan memberikan angket-angket kepada karyawan yang hasilnya akan terwujud 

dalam bentuk angka. 

2. Dokumntasi 
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     Dokumenatsi Yaitu pengumpulan data dengan mengambil, menyalin, dan mengutip 

dari catatan-catatan dokumen dan arsip-arsip yang ada, yang sesuai dengan topik dan 

subjek yang  akan diambil. Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder 

berupa dokumen-dokumen yang ada, baik berupa arsip, statistik, tabel dan data lainnya 

yang ada di PT. Gresik Prima Utama. Data-data tersebut berupa profil lengkap 

perusahaan, jumlah karyawan, jam kerja karyawan, sistem penggajian, tingkat absensi.  

 
G. Pengukuran Variabel 

  Data yang diperoleh pada penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif yang 

diubah menjadi kuantitatif dengan menggunakan skala likert. Skala likert merupakan 

metode yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau 

kelompok orang tentang fenomena sosial, Jumlah alternatif  respon yang ada dalam  skala 

Likert ada 5  jenis  (sangat setuju, setuju, cukup setuju, tidak setuju, sangat setuju ) 

(Sugiyono 2008:93). Untuk mengurangi kecenderungan responden  menjawab  pilihan  

ragu-ragu,  karena  obyek  penilaian  yang  cukup sensitif,  maka  pada  penelitian  ini  

pilihan  jawaban  ragu-ragu  sengaja  tidak diberikan sebagai alternatif jawaban bagi 

responden. Dalam penelitian ini jawaban responden dibagi menjadi dalam lima kategori 

sebagai berikut :  

Tabel 3.1 
Kategori Jawaban Responden 

 
Pilihan 

Jawaban 
Skor Faktor 

hygiene 
(Dissatisfier) 

Faktor 
motivator 
(Satisfier) 

Kepuasan 
Kerja 

Ketidakpuasan 
Kerja 

Sangat Setuju 5 Santa Baik Santa Baik Sangat 
tinggi 

Sangat tinggi 

Setuju 4 Baik  Baik  Tinggi Tinggi 
Netral 3 Cukup  Cukup  Cukup Cukup 

Tidak Setuju 2 Buruk Buruk Rendah Rendah 
Sangat Tidak 

Setuju 
1 Sangat 

Buruk 
Sangat 
Buruk 

Sangat 
Rendah 

Sangat 
Rendah 
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H. Teknik pengujian Instrumen 

      Adapun Teknik pengujian Instrumennya adalah sebagai berikut ; 

1. Uji Validitas 

 Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat valid atau kesahihan 

suatu instrument. Untuk menguji validitas angket maka digunakan teknik korelasi 

product moment. Rumusnya adalah 

r =                

Dimana : 

r    =  Korelasi produk moment 

∑XY   =  Jumlah perkalian antara skor item dengan skor total 

∑X    =  Jumlah skor kuadrat skor item 

∑Y    =  Jumlah skor kuadrat skor total 

n   =   Jumlah sampel 

Untuk menguji validitas instrument maka dilakukan dengan cara mengkorelasikan 

antara skala yang diperoleh pada masing – masing item dengan skor totalnya. Skor total 

ini merupakan hasil penjumlahan semua skor item dan semua di atas angka kritis. 

Adapun nilai kritisnya adalah pada tingkat signifikan 5%, jika koefisien korelasi lebih 

besar dari nilai kritis maka alat ukur tersebut dikatakan valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas Adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat 

dipercaya atau diandalkan. Menurut Arikunto (2002: 142) reliabilitas menunjukkan pada 
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suatu pengertian bahwa suatu instrument cukup dapat dipercaya untuk dapat dijadikan 

sebagai alat pengukur data karena instrument tersebut sudah baik. Instument yang baik 

tidak akan tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban tertentu, 

instrument yang sudah dipercaya akan menghasilkan data yang dapat dipercaya pula. 

Adapun pengujian reliabilitas instrument dilakukan dengan  rumus Cronbach alpha. 

Hasil pengujian dikatakan reliabil atau handal jika memberikan nilai Cronbach alpha  > 

0,60. Adapun rumus Cronbach alpha seperti berikut ini : 

r11=[ ] [k- ]  

  Dimana 

      r11   =   Reliabilitas instrumen 

      k     =  Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

      =   Jumlah varians butir 

     =  Jumlah varians total 

I.  Teknik Analisis Data 

1. Analisis Statistik Deskriptif  

Analisis ini digunakan untuk mendeskriptifkan variabel penelitian tanpa menarik 

generalisasi. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya di Edit dan ditabulasikan dalam 

tabel dan dilakukan pembahasan secara deskriptif. Pengukuran yang dilakukan dengan 

memberikan angka, baik dalam jumlah responden maupun dalam angka presentase (%). 

 

2. Rentang skala  

Rentang skala adalah alat yang digunakan untuk menetahui faktor motivator, faktor 

hygiene dan kepuasan kerja karyawan Bagian Produksi Pada PT. Gresik Prima Utama, 

dengan menggunkan rumus rentang skala (Umar,2001:225) : 
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k

2
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 Rs =  

 Dimana : 

      Rs  =  Rentang skala 

      n    =  Jumlah sampel 

      m   =  Jumlah alternatif tiap item pertanyaan 

 Rs =  = 32       

Berdasarkan perhitungan rentang skala diperoleh sebesar 30 dengan demikian skala 

penilaian tiap kriteria adalah : 

Tabel 3.2 
Nilai Rentang Skala 

 
Rentang 

Skala 
Faktor hygiene 
(Dissatisfier) 

Faktor 
motivator 
(Satisfier) 

Kepuasan Kerja Ketidakpuasan 
Kerja 

40 – 72 
73 – 104 
105 – 136 
137 – 168 
169 - 200 

Sangat Buruk 
Buruk 
Cukup  
Baik 

Sangat Baik 

Sangat Buruk 
Buruk 
Cukup  
Baik 

Sangat Baik 

Sangat rendah 
Rendah 
Cukup  
Tinggi 

Sangat Tinggi 

Sangat rendah 
Rendah 
Cukup  
Tinggi 

Sangat Tinggi 
 

 

 

3. Analisis  Regresi Sederhana 

a. Hygiene terhadap ketidakpuasan kerja 

 Persamaan regresi linier dari Y terhadap X dirumuskan sebagai berikut : 

 Y= a + b1 X1 

 Dimana: 

 Y  =  Ketidakpuasan kerja 

 X1  =  Variabel faktor hygiene 

m
mn )1( −

5
)15(40 −
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 a  =  intersep 

 b1  =  koefisien regresi X1 

b.Motivasi terhadap kepuasan kerja 

 Persamaan regresi linier dari Y terhadap X dirumuskan sebagai berikut: 

 Y= a + b2 X2 

 Dimana: 

 Y  =  Kepuasan kerja 

 X2   =  Variabel faktor motivator 

 A  =  intersep 

 b   = koefisien regresi x2 

 

 

 

 

4. Uji Hipotesis 

a. Uji t 

Sedangkan untuk mengetahui kebermaknaan pengaruh masing-masing   

koefisien dilakukan dengan uji t dimana rumus yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

Uji t =  

Dimana : bi      = koefisien regresi variabel bebas ke i. 

Se(bi)     =  koefisien standart error ke i. 

Ho = tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas (X) yang terdiri 

faktor motivator dan faktor hygiene langsung terhadap variabel terikat 

(Y). 

)(biSe
bi
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Ha = ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas (X) yang terdiri dari 

faktor motivator dan faktor hygiene terhadap variabel terikat (Y). 

Pengujian hipotisis berdasarkan signifikan 95%, kriterianya adalah: 

- Apabila nilai t dihitung ≤ t tabel maka, Ho diterima dan Ha ditolak, yang 

artinya tidak ada pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel 

bebas terhadap variabel terikat. 

- Apabila t hitung > t tabel maka, Ho ditolak dan Ha diterima, yang artinya 

ada pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel bebas terhadap 

variabel terikat. 

 

 
 
 


