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BAB III                                                                                       

METODE PENELITIAN 

3.01. Metode Penelitian yang Digunakan 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017) penelitian kuantitatif adalah 

penelitian yang datanya berupa angka dan dianalisis dengan teknik statistik. 

Dalam penelitian kuantitatif, hasil penelitiannya akan dapat diinterprestasikan 

dengan tepat apabila kesimpulan yang diambil didasarkan pada data yang telah 

diperoleh lewat proses pengukuran yang tinggi validitas, reliabilitas, dan 

objektifitas. Metode kuantitatif ini disebut sebagai metode ilmiah karena metode 

kuantitatif telah dapat memenuhi kaidah ilmiah yaitu konkrit, obyektif, terukur, 

rasional, dan sistematis. 

Penelitian ini menggunakan skala. Skala dalam penelitian ini digunakan 

untuk mencapai tingkat objektivitas yang tinggi. Skala merupakan suatu 

perangkat pertanyaan atau pernyataan yang telah disusun guna mengungkap 

data mengenai atribut psikologis yang dikategorikan sebagai variabel 

kemampuan kognitif dan variabel kepribadian afektif (Azwar, 2014). 

 

3.02. Identifikasi Variabel Penelitian 

Identifikasi variabel dalam suatu penelitian harus ditentukan terlebih 

dahuluuntuk menetapkan rancangan penelitian. Dalam Dalam penelitian ini 

variabel- variabel yang digunakan adalah : 

1. Variabel Tergantung : Motivasi Kerja Karyawan 

2. Variabel Bebas : Kepuasan Kerja Karyawan  
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3.03. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Untuk menghindari kesalahpahaman mengenai data yang akan 

dikumpulkan, maka diperlukan definisi operasinal dari variabel penelitian untuk 

dijadikan pedoman suatu kegiatan atau pekerjaan, misal penelitian. Dalam 

penelitian ini definisi operasional dari variabel yang digunakan adalah : 

 

3.03.01. Motivasi Kerja 

Motivasi kerja merupakan suatu kondisi yang menimbulkan serta 

membangkitkan semangat kerja yang dapat mempengaruhi perilaku kerja pada 

karyawan untuk melakukan serangkaian kegiatan yang mengarah pada 

tercapainya suatu tujuan tertentu. Tinggi rendahnya motivasi kerja diukur 

menggunakan skala motivasi kerja yang sudah disusun berdasarkan aspek 

motivasi kerja, yaitu membangkitkan, mengarahkan, dan memelihara. Semakin 

tinggi skor yang diperoleh dari skala motivasi kerja maka semakin tinggi pula 

tingkat motivasi kerjanya, dan begitu juga sebaliknya. 

 

3.03.02. Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja adalah suatu bentuk keadaan emosional, respon afeksi 

atau perasaan yang timbul pada seorang karyawan yang dipengaruhi oleh 

terpenuhinya kebutuhan terhadap rangkaian pekerjaan dan pengalaman kerja 

yang dimilikinya. Tinggi rendahnya kepuasan kerja subjek tersebut diukur 

dengan menggunakan skala kepuasan kerja yang disusun berdasarkan aspek 

kepuasan terhadap gaji, pekerjaan itu sendiri, promosi, supervisi, rekan kerja, 

dan lingkungan kerja. Semakin tinggi skor pada skala mengenai kepuasan kerja 
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yang diperoleh maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan kerja, atau 

sebaliknya. 

 

3.04. Subyek Penelitian 

 
3.04.01. Populasi 

 

Dalam suatu penelitian penentuan subjek menjadi hal yang sangat penting, 

karena dengan menentukan subjek tersebut penelitian menjadi lebih terarah. 

Penentuan subjek yang berkaitan dengan metode penelitian tersebut digunakan 

untuk memecahkan suatu permasalahan di dalam penelitian. Menurut (Azwar, 

2014) populasi adalah kelompok subjek yang akan dikenai generalisasi hasil 

penelitian. penelitian. Selanjutnya, Nazir (2005) menyatakan bahwa populasi 

adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah 

ditetapkan. Kualitas tersebut dinamakan variabel. Populasi terbagi menjadi dua 

yaitu finit, dan infinit. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan populasi finit, 

dimana salah satu ciri dari populasi finit ini adalah sebuah populasi dengan 

jumlah individu tertentu.   

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan yaitu menggunakan 

seluruh populasi yang ada, populasi yang ada berjumlah 40 orang dengan 

jumlah karyawan tetap sebanyak 14 karyawan, dan karyawan kontrak sebanyak 

26 karyawan. Hal tersebut berdasarkan pada pernyataan Arikunto (2013) 

apabila jumlah populasi hanya meliputi 100-150 orang maka jumlah sampelnya 

diambil secara keseluruhan, jika dalam pengumpulan data penelitian 

menggunakan angket.  Tetapi apabila pengumpulan datanya menggunakan 

teknik wawancara, pengamatan dan jumlah populasinya lebih besar dari 100 
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orang maka bisa diambi l 10%-15% dari jumlah populasi atau dikurangi menurut 

teknik pengambilan sampel sesuai kemampuan. 

Hal tersebut berdasarkan pada pernyataan Arikunto (2013) apabila 

jumlah populasi hanya meliputi 100-150 orang maka jumlah sampelnya 

diambil secara keseluruhan, jika dalam pengumpulan data penelitian 

menggunakan angket. Tetapi apabila pengumpulan datanya 

menggunakan teknik wawancara, pengamatan dan jumlah populasinya 

lebih besar dari 100 orang maka bisa diambi l 10%-15% dari jumlah 

populasi atau dikurangi menurut teknik pengambilan sampel sesuai 

kemampuan. 

 
3.05. Metode Pengumpulan Data 

 
3.05.01. Alat Pengumpulan Data 

 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk memperoleh data yang 

dibutuhkan dalam penelitian adalah skala. Skala merupakan suatu perangkat 

pertanyaan atau pernyataan yang telah disusun guna mengungkap data 

mengenai atribut psikologis yang dikategorikan sebagai variabel kemampuan 

kognitif dan variabel kepribadian afektif (Azwar, 2014). 

Penelitian ini menggunakan dua skala yaitu skala motivasi kerja dan skala 

kepuasan kerja. Skala motivasi kerja dan kepuasan kerja diberikan dalam bentuk 

pilihan jawaban yang didasarkan atas pertimbangan item. Aspek dalam skala ini 

terdapat item-item berupa pernyataan favorable (pernyataan mendukung) dan 

unfavorabel (pernyataan yang tidak mendukung). Jawaban dalam skala 

penelitian ini merupakan jawaban yang diberikan secara langsung, yaitu 

responden mengisi sendiri skala tentang dirinya. Peneliti menyediakan jawaban 
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yang dapat digunakan oleh responden untuk mengisi skala. Setiap item 

mempunyai empat alternatif jawaban yaitu sangat sesuai (SS), sesuai (S), tidak 

sesuai (TS), dan sangat tidak sesuai (STS). 

 

3.05.02. Blueprint dan Cara Penilaian 

Penelitian ini menggunakan dua buah macam skala, yaitu skala 

motivasi kerja dan skala kepuasan kerja. 

1. Skala Motivasi Kerja 

Dalam penelitian ini skala digunakan untuk mengukur motivasi kerja pada 

karyawan, skala ini disusun berdasarkan aspek membangkitkan, mengarahkan, 

dan menjaga. Pada penelitian ini skala motivasi kerja dalam setiap itemnya 

mempunyai empat alternatif jawaban yaitu sangat sesuai (SS), sesuai (S), tidak 

sesuai (TS), dan sangat tidak sesuai (STS). Pada item favorabel semakin sesuai 

jawaban yangdiberikan maka semakin besar skor yang akan didapatkan, 

pernyataan positif skor jawaban akan bergerak antara empat sampai dengan 

satu. Sedangkan pada itemunfavorabel skor yang diberikan akan semakin besar 

untuk jawaban yang semakinsangat tidak sesuai, pernyataan negatif skor jawaban 

bergerak antara satu sampaidengan empat. Tabel 3.1 dibawah ini akan 

memperlihatkan blue print kuesioner motivasi kerja 

Tabel 3. 1. Blue print Skala Motivasi Kerja 
 
 

Aspek 
Item  

Jumlah 

 Favorable Unfavor 
able 

 

Menggerakkan 5 5 10 

Mengarahkan 5 5 10 

Menjaga 5 5 10 

Total 15 15 30 
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2. Skala Kepuasan Kerja 

Skala kepuasan kerja digunakan untuk mengukur kepuasan kerja pada 

karyawan. Skala kepuasan kerja disusun berdasarkan aspek kepuasan 

terhadapgaji, pekerjaan itu sendiri, promosi, rekan kerja, dan lingkungan kerja. 

Dalam skala kepuasan kerja, skala disusun dengan menggunakan empat 

Unfavorable jawaban, yaitu SS (sangat sesuai) dengan nilai empat, S (sesuai) 

dengan nilai tiga, TS (tidak sesuai) dengan nilai dua, dan STS (sangat tidak 

sesuai) dengan nilai 1. Skor untuk item favorable semakin puas maka akan 

semakin besar nilai yang diberikan. Skor untuk item unfavorable, semakin tidak 

puas maka semakin besar nilai yang diberikan. Pada tabel 3.2 dapat dilihat lebih 

jelasnya mengenai rancangan skala kepuasan kerja 

Tabel 3. 2. Blue print Skala Kepuasan Kerja 

 

 
 

 
3.06. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

 

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data yang berkualitas tentu saja 

dibutuhkan alat ukur yang berkualitas pula. Oleh sebab itu alat ukur yang 

digunakan harus memenuhi syarat validitas dan reliabilitas. 

Aspek 
Item  

Jumlah 
Favorable Unfavorable 

Gaji 3 3 6 

Pekerjaan itu sendiri 3 3 6 

Promosi 3 3 6 

Supervisi 3 3 6 

Rekan Kerja 3 3 6 

Total 15 15 30 
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3.06.01. Validitas alat ukur 

 
Validitas merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui 

sejauhmana skala tersebut dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan 

sebagaimana mestinya. Validitas berasal dari kata Validity yang memiliki arti 

sejauhmana alat ukur mampu mengukur apa yang seharusnya diukur (Azwar 

2014). 

Validitas kepuasan kerja dan motivasi kerja dapat dilakukan dengan cara 

mengkorelasikan skor item dengan skor total. Untuk mendapatkan koefisien 

korelasi antar item yang dicari maka uji penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan teknik korelasi Product Moment dari Carl Pearson (Azwar, 2014). 

Koefisien korelasi yang sudah diperoleh masih perlu dikoreksi kembali 

mengingat adanya kelebihan bobot pada koefisien tersebut, untuk mengoreksi 

korelasi kelebihan bobot tersebut maka dikoreksi dengan teknik Part Whole. 

 
3.06.02. Reliabilitas alat ukur 

 

Salah satu ciri alat ukur yang berkualitas adalah reliabilitas. Relialitas yaitu 

instrumen yang mampu menghasilkan skor yang cermat dengan errorpengukuran 

yang kecil (Azwar, 2014). Reliabilitas adalah sejauhmana hasil suatu proses alat 

ukur dapat dipercaya. 

Penelitian ini teknik yang digunakan adalah teknik pengukuran reliabilitas 

dengan satu kali pengukuran yaitu uji ini dilakukan dengan menggunakan 

koefisien Alpha Cronb 
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3.07. Metode Analisis Data 

Data yang didapatkan dalam penelitian ini tidak dapat langsung 

dipergunakan, perlu adanya pengolahan data guna mendapatkan hasil yang 

jelas, dan mudah untuk dimengerti. Analisis data yang digunaan dalam adalah 

teknik korelasi Product Moment sebagai alat untuk menguji hipotesis. Teknik ini 

sesuai untuk mengelola data karena teknik ini bertujuan guna mencari tahu ada 

tidaknya hubungan antara dua variabel dan memiliki data yang menghasilkan skor 

interval (Azwar, 2014). Penelitian ini digunakan guna menguji hubungan antara 

kepuasan kerja dengan motivasi kerja. Perhitungan dalam penelitian ini 

menggunakan program Statistic Package Social Science (SPSS) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


