
31 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan pada Hotel Selecta Kota Batu yang 

berlokasi di Jl. Raya Selecta No. 1, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, 

Kota Batu. 

 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian survey adalah jenis penelitian yang dilakukan dalam 

penelitian ini, seperti yang dikatakan oleh Singarimbun (2001), penelitian 

survey adalah penelitian yang megambil sampel dari satu populasi dan 

menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan data. 

 

C. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya 

berupa orang, objek, transaksi atau kejadian dimana peneliti tertarik 

untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian 

(Kuncoro,2013:103). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

karyawan yang bekeja di Hotel Selecta. Berdasarkan keterangan pihak 

perusahaan bahwa karyawan terdaftar Populasi  



32 
 

Menurut Sugiyono (2016:90) populasi adalah wilayah generalisasi 

yang  terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik 

tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi dari penelitian ini adalah karyawan hotel Selecta 

yang berjumlah 60 orang,dan hanya dikhususkan untuk karyawan yang 

bekerja dibidang housekeeping yaitu berjumlah 30 orang. 

2. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel adalah  bagian dari populasi yang mewakili populasi yang 

akan diambil (Notoatmodjo, 2005). Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini adalah total sampling yaitu pengambilan keseluruhan 

populasi yang ada. Total sampling adalah teknik pengambilan sampel 

dimana jumlah sampel sama dengan populasi (Sugiyono, 2007). Alasan 

mengambil total sampling karena menurut Sugiyono ( 2007) jumlah 

populasi yang kurang dari 100 seluruh populasi dijadikan sampel 

penelitian semuanya. Sampel pada penelitian ini adalah karyawan hotel 

selecta yang berkeja dibidang housekeeping. 

 

D. Definisi Operasional Variabel dan Indikator 

1. Motivasi Kerja (X1) 

  Motivasi adalah pemberian daya penggerak agar mempunyai 

kegairahan dalam bekerja, ada tiga kelompok kebutuhan utama 

existence, relatedness, growth. (ERG). Motivasi kerja diukur dengan 

menggunakan indikator: 
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1) Dorongan Kebutuhan eksistensi 

a) Kebutuhan fisiologis (Gaji) 

b) Kebutuhan rasa aman 

2) Dorongan Kebutuhan hubungan social 

a) Kebutuhan social 

3) Dorongan Kebutuhan pertumbuhan 

a) Kebutuhan penghargaan 

b) Kebutuhan aktualisasi diri  

2. Disiplin Kerja (X2) 

 Disiplin kerja yaitu kesediaan karyawan untuk mematuhi semua 

peraturan yang telah ditetapkan perusahaan, yang meliputi disiplin 

waktu dan disiplin peraturan. Disiplin kerja diukur dengan 

menggunakan indikator: 

4) Mentaati waktu kerja 

 Sikap atau tingkah laku yang menunjukkan ketaatan terhadap 

jam kerja. 

5) Mentaati peraturan perusahaan 

 Taat dan patuh dalam melaksanakan perintah dari atasan, 

peraturan yang telah ditetapkan.  

3. Kinerja (Y) 

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja diukur 

dengan menggunakan indikator: 



34 
 

1) Kuantitas  

Kuantitas pekerjaan adalah jumlah setiap pekerjaan yang 

dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan standar yang ditetapkan 

oleh Hotel Selecta. 

2) Kualitas  

Kualitas pekerjaan adalah kesesuaian kualitas pekerjaan 

yang diselesaikan oleh karyawan sesuai dengan standar dan dilihat 

dari segi ketelitian dan kerapian dari hasil kerja 

3) Ketepatan waktu  

Ketepatan waktu adalah penyelesaian pekerjaan sesuai 

dengan waktu yang telah ditentukan oleh Hotel Selecta. 

E. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

1) Data Kualitatif 

 Dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan hasil 

wawancara dengan HRD Hotel Selecta yang berkaian dengan 

masalah yang akan diteliti. Dimana data kulalitatif merupakan 

data bukan dalam bentuk angka yang dapat dihitung. 

2) Data kuantitatif 

 Data kuantitatif adalah data yang diperoleh dari dalam 

bentuk angka-angka yang dapat dihitung, diperoleh melalui 

kuisioner yang dibagikan dan berhubungan terhadap masalah 

yang diteliti. 
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2. Sumber Data 

1) Data Primer 

 Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli, data primer secara khusus 

dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan peneliti. 

Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data 

yang diperoleh secara langsung dari hasil observasi, pengisian 

kuisioner dan hasil wawancara pada karyawan hotel selecta. 

2) Data Sekunder 

 Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan atau 

laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, baik yang 

dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder 

dalam penelitian ini adalah berupa data absensi karyawa, data 

diri karyawan, serta pemberian gaji, upah dan bonus kepada 

karyawan taman rekreasi selecta. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono dalam Supriyanto (2010), Teknik pengumpulan data 

merupakan langkah yang paling strategis dalam melakukan penelitian, hal 

tersebut dikarenakan tujuan dari penelitian ialah mendapatkan sebuah data. 

Adapun Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah sebagai 

berikut : 

 

 



36 
 

1. Wawancara 

Teknik pengumpulan data dengan wawancara yaitu salah satu 

teknik pengumpulan data dengan cara peneliti melakukan tanya 

jawab secara langsung dengan pihak yang bersangkutan yang ada 

hubungannya dengan permasalahan yang diteliti di Hotel Selecta. 

Wawancara dibutuhkan untuk mendapatkan data mengenai gaji 

karyawan, kinerja karyawan dan tingkat absensi karyawan. 

2. Kuisioner (angket) 

Menurut Sugiyono (2009:162) kuisioner merupakan 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepadaresponden untuk dijawabnya. 

Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien untuk 

mengetahui hasil dari pengukuran variabel disiplin kerja dan budaya 

kerja terhadap kinerja karyawan.  

 

G. Teknik Pengukuran Data 

Penelitian ini menggunakan Skala Likert sebagai pengukuran 

variabel. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena, Sugiyono 

(2016:107). Dengan skala likert variabel motivasi kerja dan disiplin 

kerja akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel dan dari 

indikator tersebut dijadikan item-item intstrumen pernyataan, Sugiyono 

(2016:107). Adapun scoring/nilai perbutir dari jawaban berkisar antara : 
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Tabel 3.1 

Penentuan Skor Jawaban Responden 

Skor Motivasi kerja Disiplin Kerja Kinerja 

5 Sangat tinggi Sangat tinggi Sangat tinggi 

4 Tinggi Tinggi Tinggi 

3 Cukup tinggi Cukup tinggi Cukup tinggi 

2 Rendah Rendah Rendah 

1 Sangat rendah Sangat rendah Sangat rendah 

 

H. Pengujian Instrumen Penelitian 

1. Uji validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 

kuesioner mampu untuk mengungkap sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut (Lupiyoadi dan Ikhsan, 2015 :36). 

Dalam uji validitas dapat digunakan SPSS ( Statistical Product 

and Service Solutions ). Uji validitas dapat dilakukan dengan melihat r 

hitung (koefisien korelasi) lebih  > r tabel (nilai kritis) pada taraf 

signifikan α = 0,05, jika koefisien korelasi lebih besar dari nilai kritis 

maka alat tersebut dikatakan valid, Ghozali (2002), adapun rumusnya: 

r  =
         (   )(   )

√(         (    )) (         (    ))
 

Keterangan:  

r = koefisien korelasi 

x = skor tiap butir pertanyaan 

y = skor total  

n = jumlah sampel 
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2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan 

reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan 

adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu, (Lupiyoadi dan 

Ikhsan, 2015 : 54). Selain menggunakan dengan bantuan SPSS uji 

reliabilitas dapat dilakukan dengan menngunakan koefisien alpha (α) 

dari cronbach menurut Umar (2003). Tingkat reliabilitas suatu 

konstruk dapat dilihat dari hasil uji statistik Cronbach Alpha. Suatu 

konstruk dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 

0.60, menurut Imam Ghozali (2002), adapun rumusnya : 

    (
 

   
)(   

     

   
) 

Keterangan: 

    = Reliabilitas instrumen 

k  = Banyaknya butir pertanyaan 

       = Jumlah varian butir di kuadratkan 

I. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan uji distribusi data yang dilakukan 

untuk mengetahui apakah penyebarannya normal atau tidak. 

Pengujian normalitas menggunakan uji Kolmogorov – Smirnov, 

data dikatakan normal apabila nilai sign > 0,05. 
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2. Uji Heterokedastisitas  

Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variasi residual dari satu 

pengamatan kepengamatan lainnya. Adapun cara untuk mengetahui 

suatu model terbebas dari heteroskedastisitas atau tidak dilakukan 

uji Glejser. Gejala heteroskedastisitas terjadi apabila nilai 

signifikannya < 0,05. 

3. Uji Multikolinearitas 

Multikolinieritas adalah suatu kondisi di mana terjadi 

korelasi atau hubungan yang kuat diantara variabel bebas yang 

diikut sertakan dalam pembentukan model regresi linier. Suatu 

model harus terbebas dari model multikolinieritas dengan cara 

melihat nilai VIF (Variance Inflation Factor) yang menghasilkan 

nilai < 10, maka dapat disimpulkan terbebas dari gejala 

multikolinieritas. 

 

J. Metode Analisis Data 

1. Rentang Skala 

Rentang skala adalah alat yang digunakan untuk 

menggambarkan bagaimana motivasi kerja dan disiplin kerja pada 

Hotel Selecta. Menurut Umar Husein (2010) menentukan rentang 

skala dengan rumus: 

        
 (   )
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Keterangan: 

RS = Rentang Skala 

n = Jumlah Sampel 

m = Jumlah Alternatif Jawaban 

Berdasarkan rumus diatas, maka dapat diperoleh rentang skala 

dengan perhitungan sebagai berikut: 

RS = 
  (   )

 
 

RS = 
   

 
 

RS = 24 

Berdasarkan perhitungan diatas, maka diperoleh rentang skala 24. 

Dengan demikian skala penelitian setiap kriteria sebagai berikut : 

Tabel 3.2 

Rentang Skala dan Pengukuran variabel 

Rentang 

Skala 

Motivasi Kerja Disiplin kerja Kinerja 

30-53 

54-77 

78-101 

102-125 

126-149 

Sangat Rendah 

Rendah 

Cukup Tinggi 

Tinggi 

Sangat Tinggi 

Sangat Rendah 

Rendah 

Cukup Tinggi 

Tinggi 

Sangat Tinggi 

Sangat Rendah 

Rendah 

Cukup Tinggi 

Tinggi 

Sangat Tinggi 

 

2. Regresi Liniear Berganda 

Analisis regresi linier berganda adalah merupakan analisis 

statistik yang menghubungkan  antara dua variabel independen (X1, 

X2,........Xn) dengan variabel dependen (Y).(Lupiyoadi dan Ikhsan, 

2015 : 157). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan anatara 

variabel independen dengan variabel dependen apakah masing – 
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masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan 

untuk memprediksi nulai dari variabel dependen apabila nilai variabel 

independen mengalami kenaikan atau penurunan. Rumus persamaan 

linier regresi berganda adalah sebagai berikut : 

Y   = a +  b1.x1 + b2.x2 +E 

Keterangan : 

Y   = Kinerja karyawan 

a    =  konstanta 

b
1, ..b4, = koefisien regresi variabel bebas  

X1    = Motivasi Kerja 

X2    = Disiplin kerja 

E    = Standart error 

K. Uji Hipotesis 

1. Uji F 

Uji statistik F pada penelitian ini digunakan untuk menguji 

apakah semua variabel independen atau bebas yang di masukan 

dalam model mempunyai pengaruh secara bersama – sama 

terhadap variabel dependen. 

3. Formulasi hipotesis : 

a) Ha : motivasi kerja dan disiplin kerja berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan hotel Selecta. 

b) Ho : motivasi kerja dan disiplin kerja tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan hotel Selecta. 



42 
 

4. Kriteria pengujian : 

a) F. Hitung > F. Tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima 

yang artinya motivasi kerja dan disiplin kerja berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan pada hotel Selecta. 

b) F. Hitung < F. Tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak, 

artinya motivasi kerja dan disiplin kerja tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan pada hotel Selecta. 

2. Uji t 

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh atau variabel bebas 

secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Uji terhadap nilai statistik t merupakan uji signifikansi parameter 

individual. Nilai statistik t menunujukan seberapa jauh pengaruh 

variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. 

1) Formulasi hipotesis 1 : 

a) Ho : Motivasi Kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan Hotel Selecta. 

b) Ha : Motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

terhadap kinerja karyawan Hotel Selecta. 

2) Kriteria pengujian : 

a) t. Hitung > t. Tabel atau - t Hitung > - t Tabel, maka Ho ditolak dan 

Ha diterima yang artinya motivasi kerja tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan Hotel Selecta. 
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b) t. Hitung < t. Tabel atau - t Hitung < - t Tabel, artinya Ho diterima

dan Ha ditolak motivasi kerja berpengaruh signifikan

terhadap kinerja karyawan Hotel Selecta.

3) Formulasi hipotesis 2 :

a) Ho : Disiplin Kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap

kinerja karyawan Hotel Selecta.

b) Ha :Disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja

terhadap kinerja karyawan Hotel Selecta.

4) Kriteria pengujian :

a) t. Hitung > t. Tabel atau - t Hitung > - t Tabel, maka Ho ditolak dan

Ha diterima yang artinya disiplin kerja tidak berpengaruh

signifikan terhadap kinerja karyawan Hotel Selecta.

b) t. Hitung < t. Tabel atau - t Hitung < - t Tabel, artinya Ho diterima

dan Ha ditolak disiplin kerja berpengaruh signifikan

terhadap kinerja karyawan Hotel Selecta.

3. Uji Paling Berpengaruh

Dalam penelitian ini cara untuk menetukan variabel bebas 

yang berpengaruh dominan terhadap variabel terikat adalah dengan 

menggunakan standar koefisien regresi dengan kriteria penilaian, 

dimisalkan nilai koefisien regresi Motivasi Kerja (X2) > nilai 

koefisien regresi disiplin kerja (X1), maka dikatakan bahwa 

variabel motivasi kerja adalah variabel yang paling dominan 

pengaruhnya terhadap variabel terikat. 




