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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

  Lokasi dalam penelitian ini dilakukan oleh peneliti di Badan 

Pengkajian Penerapan Teknologi Surabaya (BPPT).  

 

B. Jenis Penelitian 

  Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian survey dimana 

peneliti mengumpulkan informasi dari suatu sampel dengan menanyakan 

melalui angket atau interview agar dapat menggambarkan berbagai aspek 

dari populasi.  

 

C. Variabel Penelitian 

a. Variabel Terikat  

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi 

variabel dependen, baik secara positif atau negatif, jika terdapat 

variabel independen, variabel dependen juga hadir dengan setiap unit 

kenaikan variabel independen, terdapat pula kenaikan atau penurunan 

dalam variabel dependen (Sekaran, 2003).   

b. Variabel Bebas  

Sakaran (2003) mendefinisikan variabel dependen merupakan 

variabel yang menjadi perhatian utama peneliti, dengan kata lain 

melalui analisis terhadap variabel dependen adalah mungkin untuk 

menentukan solusi dari masalah yang ada. 
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c. Variabel Moderasi  

Variabel moderasi adalah variabel yang memperlemah atau 

memperkuat hubungan atau dampak dari hubungan variabel 

independen dan variabel dependen, (Ghozali, 2013). Variabel 

moderasi dalam penelitian ini adalah kepuasan kerja. 

 

D. Definisi Operasional Variabel 

a. Varabel Terikat (Y) 

   Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kinerja karyawan (Y). Kinerja karyawan adalah hasil kerja karyawan yang 

telah dicapai oleh karyawan bagian sarana teknik dan pelayanan jasa 

teknologi dalam melaksanakan tugasnya sesuai tanggung jawab yang telah 

diberikan kepadanya. Adapun indikator pada variabel kinerja yaitu : 

a) Kualitas         

Hasil kerja yang dicapai karyawan dengan hasil serta 

kesempurnaan yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang 

telah ditetapkan  perusahaan.  

b) Kuantitas        

Merupakan jumlah dari hasil kerja yang diselesaikan karyawan, 

biasanya dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit dalam 

penggunaan waktu tertentu. 

c) Ketepatan waktu        

Merupakan ketepatan waktu karyawan dalam menyeselesaikan 

pekerjaannya sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan.  
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a. Variabel Bebas (X) 

Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

motivasi kerja (X). Motivasi  kerja merupakan suatu dorongan untuk 

bekerja lebih baik dengan tujuan memuaskan sejumlah kebutuhan 

yang melekat pada diri setiap manusia yang terdiri dari :   

1) Dorongan kebutuhan eksistence (Keberadaan)         

Eksistensi meliputi kebutuhan fisiologis seperti lapar, rasa haus, 

seks, kebutuhan materi, lingkungan kerja, dan rasa aman. 

2) Dorongan kebutuhan relatedness (Kekerabatan)        

Menyangkut hubungan dengan orang-orang yang penting bagi 

kita, seperti anggota keluarga, sahabat, dan rekan kerja 

3) Dorongan kebutuhan growth (Pertumbuhan)         

Meliputi kebutuhan yang berkaitan dengan pengembangan 

potensi diri seseorang, seperti pertumbuhan kreativitas dan 

potensi pribadi  

b. Variabel Moderasi (Z) 

Variabel moderasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kepuasaan kerja (Z). Kepuasan kerja adalah perasaan puas atau tidak 

tidak puas ketika karyawan menghadapi pekerjaannya yang meliputi: 

1) Perasaan  tentang pekerjaan        

Meliputi rasa puas karyawan dengan kesesuaian pekerjaan 

dengan keinginan, tantangan dalam pekerjaan, dan tingkat 

kebosanan pekerjaan yang dihadapi.  
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2) Perasaan tentang promosi        

Merupakan rasa puas karyawan pada pemberian kesempatan 

kenaikan  posisi atau jabatan yang lebih tinggi. 

3) Perasaan tentang supervisi         

Mengenai rasa puas karyawan tentang supervisi dalam 

memberikan pengawasan, pengarahan, dan bimbingan dalam 

mengahadapi pekerjaannya. 

 

E. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

   Populasi adalah suatu kesatuan individu atau subyek pada 

wilayah dan waktu serta dengan kualitas tertentu yang akan diamati 

atau diteliti (Supardi, 2005: 101). Populasi dalam penelitian ini 

meliputi seluruh karyawan Badan Pengkajian Penerapan Teknologi 

Surabaya berjumlah  30 karyawan.  

b. Sampel 

   Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan total sampling yaitu mengambil keseluruhan populasi 

yang ada. Menurut Sugiyono (2007) jumlah populasi yang kurang dari 

100 seluruh populasi dijadikan sampel penelitian semuanya. Maka 

peneliti menggunakan seluruh populasi sebagai sampel penelitian yaitu 

karyawan bagian sarana teknik dan pelayanan jasa teknologi sejumlah 

30 karyawan dengan masa kerja diatas 3 tahun. Pada bagian sarana 

teknik dan pelayanan jasa terbagi menjadi 3 bagian didalamnya, yaitu 

bagian saran dan fasilitas sejumlah 6 orang, bagian produksi sejumlah 

17 oranng, bagian pengujian sejumlah 7 orang. 
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F. Jenis Data 

a. Data Kualitatif 

  Data kualitatif dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan hasil 

wawancara dengan kepala bagian seksi sarana teknis dan pelayanan 

jasa Badan Pengkajian Penerapan Teknologi Surabaya, teori-teori, 

penelitian terdahulu dan informasi lain yang berkaitan dengan masalah 

yang akan diteliti. Dimana data kualitatif merupakan data bukan dalam 

bentuk angka dan tidak dapat dihitung. 

b. Data Kuantitatif 

  Data kuantitatif adalah data yang diperoleh dalam bentuk angka-

angka yang dapat dihitung, diperoleh dari kuisioner yang dibagikan 

dan berhubungan terhadap masalah yang diteliti. 

 

G. Sumber Data  

a. Data primer 

  Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data 

pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian (Bungin, 2008: 122). 

Sumber data pertama yaitu karyawan Badan Pengkajian Penerapan 

Teknologi Surabaya bagian sarana teknik dan pelayanan jasa teknologi.   

  Data ini diperoleh dengan menyebar kuesioner yang berkaitan 

dengan motivasi, kepuasan kerja, dan kinerja kepada beberapa 

karyawan bagian sarana teknik dan pelayanan jasa teknologi. Dengan 

demikian, data primer diperoleh dari sebuah data yang dihasilkan dari 

daftar pertanyaan yang diberikan oleh peneliti. 
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b. Data sekunder 

  Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau  

sumber sekunder dari data yang kita butuhkan (Bungin, 2008: 122). 

Data sekunder merupakan data yang secara tidak langsung 

berhubungan dengan responden yang diselidiki dan merupakan 

pendukung bagi penelitian yang dilakukan. Data yang dipergunakan 

meliputi data tentang Badan Pengkajian Penerapan Teknologi 

Surabaya, seperti gambaran umum organisasi, struktur organisasi, 

profil organisasi dan data karyawan lainnya. 

 

H. Teknik Pengumpulan Data 

  Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini didapat dari 

informasi yang diperoleh dari karyawan Badan Pengkajian Penerapan 

Teknologi Surabaya dengan metode pengumpulan data menggunakan: 

a. Wawancara yaitu sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab langsung  antara pewawancara 

dengan responden atau orang yang diwawancara (Bungin, 2008: 126). 

Peneliti melakukan tanya jawab secara langsung yang bersangkutan 

dengan hal-hal yang berhubungan dengan topik penelitian kepada 

karyawan Badan Pengkajian Penerapan Teknologi Surabaya. 

b. Kuesioner yaitu serangkaian atau daftar pertanyaan yang disusun 

secara sistematis, kemudian dikirim untuk diisi oleh responden 

(Bungin, 2008: 123). Dalam penelitian ini dengan membagikan 

pertanyaan kepada para karyawan sehingga memudahkan untuk 

mendapatkan data informasi. 
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c. Dokumentasi merrupakan metode untuk mendapatkan data penunjang 

penelitian yang diperoleh dari dokumen-dokumen terkait dan literatur 

yang memberikan informasi tentang motivasi kerja, kepuasaan kerja, 

dan kinerja karyawan. 

 

I. Pengukuran Variabel   

  Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan skala Likert. 

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi 

seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial (Riduan, 

2008: 12). Dengan menggunakan skala likert, maka variabel yang akan 

diukur dijabarkan lagi menjadi indikator-indikator yang dapat diukur. 

Akhirnya indikator-indikator yang terukur ini dapat dijadikan titik tolak 

untuk membuat item instrumen yang berupa pertanyaan atau pernyataan 

yang perlu dijawab oleh responden, jawaban responden dibagi menjadi 5 

tingkatan.  

  Untuk Kuisioner variabel motivasi kerja dan kepuasaan kerja 

dibuat dalam pernyataan positif dengan pengukuran sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Kriteria Penilaian Jawaban Positif dan Skor 

Symbol Keterangan Skor 

Indikasi skor 

Motivasi kerja 

(MK) 

Kepuasan kerja 

(KK) 

SS Sangat setuju 5 Sangat tinggi Sangat tinggi 

ST Setuju 4 Tinggi Tinggi 

RG Ragu-ragu 3 Cukup tinggi Cukup tinggi 

TS Tidak setuju 2 Rendah Rendah 

STS Sangat tidak setuju 1 Sangat rendah Sangat rendah 

 

Sedangkan untuk variabel Kinerja dibuat dalam pernyataan negatif 

dengan pengukuran sebagai berikut : 
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Tabel 3.2 Kriteria Penilaian Jawaban Negatif dan Skor 

Symbol Keterangan Skor 
Indikasi skor 

Kinerja (K) 

SS Sangat setuju 1 Sangat rendah 

ST Setuju 2 Rendah 

RG Ragu-ragu 3 Cukup tinggi 

TS Tidak setuju 4 Tinggi 

STS 
Sangat tidak 

setuju 
5 Sangat tinggi 

 

J. Teknik Pengujian Instrumen 

1. Uji Validitas Data 

Suatu instrumen dinyatakan valid jika mempunyai validitas tinggi 

dan mampu mengukur variabel yang diteliti secara tepat. Arikunto, 

(2006) uji validitas adalah ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat 

kevalidan suatu instrumen. Tinggi rendahnya variabel instrument 

menjukan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang tentang 

validitas yang dimaksud, penelitian ini menggunakan uji validitas dengan 

metode product moment Arikunto (2006).  

Yaitu Apabila         lebih besar dari        pada alpha tertentu 

maka dikatakan signifikan dan disimpulkan bahwa butir pernyataan 

adalah valid, dan apabila         lebih kecil dari         maka instrument 

tersebut tidak valid. Kriteria yang ditetapkan adalah r hitung (koefesien 

korelasi) lebih besar dari r tabel (nilai kritis) pada taraf signifikasn ∞ = 

0,05. Dengan rumus sebagai berikut: 

   
         

√                         
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Keterangan: 

r = Koefesien korelasi 

x = Skor tiap butir pertanyaan 

y = Skor total 

n = Jumlah sampel 

2. Uji Reliabilitas 

Alat ukur dikatakan reliabel jika alat ukur tersebut dapat 

dipercaya, konsisten, atau stabil. Menurut Arikunto (2006: 179) 

instrument yang reliabel adalah instrument yang bila dipakai untuk 

mengukur beberapa kali suatu objek yang sama akan diperoleh data yang 

sama. Adapun pengujian reliabilitas yang digunakan yaitu dengan 

memakai rumus Alpha: 

   (
 

     
) (

      
 

  
 ) 

Dimana: 

r  = reliabilitas instrument 

k  = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal  

   
   = jumlah varians butir 

  
   = varian total  

 

K. Teknik Analisis Data  

1. Analisis Rentang Skala 

Untuk mendeskripsikan motivasi kerja yang telah diberikan, 

kepuasan kerja karyawan dan kinerja karyawan Badan Pengkajian dan 

Penerapan Teknologi, rentang skala menggunakan rumus sebagai berikut : 
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Dimana : 

RS = Rentang Skala 

n = Jumlah Sampel 

m = Jumlah Alternatif Jawaban 

Dari rumus tersebut, maka diperoleh hasil rentang skala dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

   
         

 
 

   
   

 
    

Dari hasil perhitungan skala dapat dibuat skala penilaian sebagai 

berikut : 

Tabel 3.3 Penilaian Variabel Berdasarkan Rentang Skala 

Rentang 

Skala 
Motivasi Kepuasan Kerja 

Kinerja 

Karyawan 

30  53 Sangat rendah Sangat tidak puas Sangat Rendah 

54  77 Rendah Tidak puas Rendah 

78  101 Cukup Cukup Cukup 

102  125 Tinggi Puas Tinggi 

126  149 Sangat tinggi Sangat Puas Sangat Tinggi 

 

2. Analisis Regresi - Moderasi 

        Analisis regresi-moderasi dilakukan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya hubungan antara untuk menguji pengaruh (variabel bebas) 

motivasi kerja terhadap (variabel terikat) kinerja dengan 

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

kerja (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 motivasi kerja 

X = motivasi kerja 

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 berdasarkan nilai variabel motivasi kerja (X) dikalikan 

dengan variabel kepuasan kerja (Z), serta taksiran perubahan 

variabel Y untuk setiap satuan perubahan variabel X yang dikalikan 

dengan variabel Z. Moderating Regression Analysis dinyatakan 
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dalam bentuk regresi berganda dengan persamaan mirip regresi 

polynomial yang menggambarkan pengaruh nonlinier yang 

dinyatakan dalam bentuk model persamaan sebagai berikut: 

Y = a + b1X + b2Z+b3XZ+ e 

Keterangan: 

Y  = Kinerja 

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

b1 = Arah koefisien regresi motivasi kerja 

b2 = Arah koefisien regresi kepuasan kerja 

XZ  = Interaksi  motivasi kerja 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 : 2006). Variabel perkalian 

antara motivasi kerja dengan kepuasan kerja (Z) merupakan  variabel 

pemoderasi. Oleh karena menggambarkan pengaruh variabel (Z) 

terhadap hubungan  variable (X) dan variabel (Y). 

 

L. Uji Hipotesis 

a. Uji Hipotesis 1 

  Hipotesis 1 menyatakan bahwa motivasi kerja (X) berpengaruh 

signifikan terhadap  kinerja karyawan  (Y) . Tujuan pengujian hipotess 

ini adalah untuk menguji motivasi kerja berpengaruh signifikan 
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terhadap kinerja karyawan pada Badan Pengkajian Penerapan 

Teknologi Surabaya digunakan uji F. Hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini yaitu: 

Ho : Motivasi kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan 

Ha  : Motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

1) Jika F hitung > F tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima artinya 

motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan  

2) Jika F hitung < F tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak artinya  

motivasi kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan 

b. Uji Hipotesis 2 

  Hipotesis yang menyatakan bahwa kepuasan kerja memoderasi 

pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pada karyawan Badan 

Pengkajian dan Penerapan Teknologi Surabaya, diuji sebagai berikut: 

1) Uji F 

  Tujuan pengujian hipotesis ini adalah untuk menguji 

variabel kepuasan kerja memoderasi pengaruh motivasi kerja 

terhadap kinerja karyawan Badan Pengkajian Penerapan Teknologi 

Surabaya. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu: 

Ho : kepuasan kerja tidak memoderasi pengaruh motivasi kerja 

terhadap Kinerja Karyawan 

Ha  : kepuasan kerja memoderasi pengaruh motivasi kerja 

terhadap Kinerja Karyawan 
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a) Jika          ≤         maka Ho diterima dan Ha ditolak, 

artinya kepuasan kerja tidak memoderasi pengaruh motivasi 

kerja terhadap Kinerja Karyawan 

b) Jika          ≥         maka Ho ditolak dan Ha diterima, 

artinya kepuasan kerja memoderasi pengaruh motivasi kerja 

terhadap Kinerja Karyawan 

2) Uji t 

Uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

variabel kepuasan kerja sebagai variabel moderating pada pengaruh 

variabel motivasi kerja terhadap variabel kinerja secara individual. 

Dengan pernyataan hipotesis sebagai berikut : 

Ho : kepuasan kerja tidak memoderasi pengaruh motivasi  kerja 

terhadap  kinerja karyawan 

Ha : kepuasan kerja  memoderasi pengaruh motivasi kerja 

terhadap kinerja karyawan 

1) Jika                                  dan Ha ditolak, 

artinya kepuasan kerja tidak memoderasi pengaruh motivasi 

kerja terhadap  kinerja karyawan  

2) Jika                                   dan Ha diterima, 

artinya kepuasan kerja  memoderasi pengaruh motivasi kerja 

terhadap kinerja karyawan 

3) Uji Moderasi 

  Uji moderasi digunakan untuk melihat apakah kepuasan kerja 

memoderasi pengaruh motivasi kerja terhadap Kinerja Karyawan 
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dengan membandingkan koefisien determinasi dari hipotesis ke-1 

dan ke-2. dengan pernyataan hipotesis sebagai berikut: 

Ho : kepuasan kerja tidak memoderasi pengaruh motivasi kerja 

terhadap Kinerja Karyawan 

Ha  : kepuasan kerja memoderasi pengaruh motivasi kerja 

terhadap Kinerja Karyawan 

a) Jika    (hipotesis ke-2) ≤    (hipotesis ke-1) maka Ho 

diterima, artinya kepuasaan kerja tidak memoderasi pengaruh 

motivasi kerja terhadap kinerja Karyawan 

b) Jika    (hipotesis ke-2) ≥    (hipotesis ke-1) maka Ho 

ditolak, artinya kepuasan kerja  memoderasi pengaruh 

motivasi kerja terhadap kinerja Karyawan. 




