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BAB IV                                                                                

LAPORAN PENELITIAN 

4.01. Orientasi Kancah 

 
Penelitian tentang hubungan antara kepuasan kerja karyawan dengan 

motivasi kerja karyawan ini diawali dengan tahap awal yaitu mempersiapkan 

segala sesuatu yang akan digunakan saat penelitian berlangsung dan mengetahui 

sekaligus memahami terkait lokasi penelitian. Lokasi untuk melaksanakan 

penelitian berada di Sisingamangaraja Guest House yang tepatnya berada di Jl. 

Sisingaangaraja No.4, Kaliwiru, Kec. Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah 

dengan total karyawan 40. 

Sisingamangaraja Guest House merupakan badan usaha yang bergerak 

pada bidang akomodasi. Perusahaan ini menyediakan pelayanan bagi masyarakat 

umum dengan fasilitas jasa penginapan, penyedia makanan dan minuman, dan 

jasa layanan kamar. Namun tidak hanya berhenti disitu saja, Sisingamangaraja 

Guest House juga menyediakan pelayanan untuk berbagai acara seperti 

pernikahan (wedding service), gathering, dan    meeting. Adapun 

Standar Operasioanl Prosedur (SOP) dalam menjalankan kinerjanya dapat kita 

lihat sebagai berikut : 

1. Masuk pagi jam 08.00 WIB, karyawan harus datang 10 menit sebelum 

pergantian shift 

2. 10 menit sebelum pergantian shift atau sebelum jam kerja karyawan 

diharuskan sudah berada dalam area hotel dalam keadaan siap. 

3. Karyawan harus memberikan greeting pada tamu secara ramah 

(khususnya bagian front office).
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4. Karyawan harus melayani kebutuhan pengunjung secara cekatan. 

5. Menyambut tamu hotel dengan ramah dan memberikan ucapan selamat 

datang. 

6. Karyawan harus memberikan senyum dan sapa kepada pengunjung 

7. Tidak di perbolehkan sibuk dengan urusan pribadi saat jam kerja terlebih 

saat ada berhadapan dengan pengunjung. 

8. Apabila karyawan datang terlambat diberikan toleransi keterlambatan 10 

menit. 

9. Karyawan hanya diperbolehkan datang terlambat 4x dalam satu 

bulan. 

10. Karyawan tidak diperkenankan cuti melebihi jatah cuti sampai pada 

bulan dimana cuti diajukan, kecuali dalam keadaan emergency dan harus 

dengan persetujuan atasan/HRD. Pengambilan cuti adalah maksimal 3 hari 

 

 

4.02. Persiapan Penelitian 

Hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum akhirnya peneliti mengambil 

data penelitian dari subjek yang sudah ditentukan, adapun syarat- syarat yang 

harus dipenuhi yaitu mengajukan permohonan ijin untuk pengumpulan pada 

pihak-pihak instansi secara tertulis. Sesuai dengan prosedur yang sudah di 

tetapkan, maka peneiti mengajukan permohonan ijin untuk dapat melaksanakan 

penelitian kepada Kepala Program Studi Fakultas Unika Soegijapranata 

Semarang untuk mengajukan permohonan penelitian kepada pihak 

Sisingamangarjaa Guest House Kota Semarang. 
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4.02.01. Penyusunan Alat Ukur 

4.02.03.01. Skala Motivasi Kerja 

Skala ini mencakup ketiga aspek yaitu menggerakkan, mengarahkan, dan 

memelihara. Jumlah item dalam skala terdapat 30 pernyataan yang harus diisi 

semua oleh subjek penelitian. Skala ini dapat dilihat pada lampiran A.1. 

Tabel 4. 1. Sebaran Item Skala Motivasi Kerja 

 

 

 

4.02.03.02. Skala Kepuasan Kerja 

Skala ini mencakup dari kelima aspek yaitu gaji, pekerjaan itu sendiri, 

promosi, supervisi, dan rekan kerja. Jumlah item dalam skala terdapat 30 

pernyataan yang harus diisi semua oleh subjek penelitian. Skala ini dapat dilihat 

pada lampiran A.2 

Tabel 4. 2. Sebaran Item Skala Kepuasan Kerja 
 

Aspek 
  Nomor Item  

Total 
Favorable Unfavorable 

Gaji 1,3,5 2,4,6 6 

Pekerjaan itu sendiri 7,9,11 8,10,12 6 

Promosi 13,15,17 14,16,18 6 

Supervisi 19,21,23 20,22,24 6 

Rekan kerja 25,27,29 26,28,30 6 

Total 30 30 30 

 
 
 
 
 

Aspek 
  Nomor Item  

Total 
Favorable Unfavorable 

Menggerakkan 1,3,5,7,9 2,4,6,8,10 10 

Mengarahkan 11,13,15,17,19 12,14,15,18,20 10 

Menjaga 21,23,25,27,29 22,24,26,28,30 10 

Total 15 15 30 
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4.02.02. Perijinan Penelitian 

Peneliti sudah melakukan perijinan kepada Kepala Program Studi 

Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang untuk 

mengajukan penelitian. Surat ijin penelitian yang dikeluarkan oleh Fakultas 

Psikologi Unika Soegijapranata dengan nomor surat 0395/B.7.3/FP/IV/2021 

tertanggal 15 April 2021yang ditujukan kepada HRD Hotel X (Lampiran F.1 ). 

Peneliti melaksanakan penelitian di Hotel X. Kemudian, setelah penelitian selesai, 

peneliti meminta surat keterangan bahwa peneliti telah melakukan penelitian 

kepada HRD Hotel X, dan peneliti memperoleh surat keterangan penelitian 

tersebut dengan nomor surat 01020/20.5/2021. 

 

4.02.03. Uji Coba Alat Ukur 

Uji coba alat ukur yaitu untuk menguji validitas dan reliabilitas alat ukur 

yang digunakan dalam penelitian ini. Penghitungan validitas dan reliabilitas dengan 

menggunakan alat bantu komputer yaitu program Statistical Package for Social 

Science (SPSS) for Windows Release 16.0. 

Penghitungan validitas item pada skala motivasi kerja dan skala kepuasan 

kerja menggunakan teknik korelasi product moment yang kemudian dikoreksi 

dengan menggunakan teknik korelasi Part Whole. 

Penghitungan reliabilitas menggunakan item Alpha Cronbach. Hasil 

analisis validitas dan reliabilitas data alat ukur yang dibuat adalah sebagai berikut 

 

4.02.03.01. Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Motivasi Kerja 

Uji validitas pada variabel motivasi kerja dilakukan peneliti menggunakan 

teknik korelasi product moment Pearson dengan menggunakan SPSS 16.0. 
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Tabel 4. 3. Sebaran Item Skala Motivasi Kerja 
 

Aspek 
  Nomor Item  

Total 
Favorable Unfavorable 

Menggerakkan 1,3,5,7,9 2,4,6,8,10 10 

Mengarahkan 11,13,15,17,19 12,14,15,18,20 10 

Menjaga 21,23,25,27,29 22,24,26,28,30 10 

Total 15 15 30 

Keterangan : nomor item dengan tanda bintang (*) adalah 
item yang gugur 

 
Berdasarkan analisis uji validitas pada skala motivasi kerja diperoleh bahwa 

dari 30 pernyataan tersebut terdapat 2 item yang gugur, yaitu pada nomor 8 dan 

12 dan 28 item valid. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran B-1. Berikut 

adalah tabel sebaran item valid dan gugur pada skala motivasi kerja. 

Tabel 4. 4. Item Valid pada Skala Motivasi Kerja 
 

Aspek 
  Nomor Item  

Jumlah 
Favorable Unfavorable 

Membangkitkan 1,3,5,7,9 2,4,6,10 9 

Mengarahkan 11,13,15,17,19 14,15,18,20 9 

Menjaga 21,23,25,27,29 22,24,26,28,30 10 

Total 15 13 28 

 
Uji reliabilitas skala motivasi kerja menggunakan teknik Alpha Cronbach, 

didapatkan hasil sebesar 0,927 artinya alat ukur skala motivasi kerja memiliki 

tingkat reliabilitas yang tinggi. 
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4.02.03.02. Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Kepuasan Kerja 

 
Uji validitas pada variabel kepuasan kerja dilakukan peneliti 

menggunakan teknik korelasi product moment Pearson dengan menggunakan 

SPSS 16.0. 

Tabel 4. 5. Sebaran Item Valid dan Gugur Pada Skala Kepuasan Kerja 
 

 

Berdasarkan analisis uji validitas pada skala kepuasan kerja diperoleh 

bahwa dari 30 pernyataan tersebut dengan dua kali putaran terdapat 3 item yang 

gugur, yaitu pada nomor 1,13, dan 20 dan 27 item yang valid. Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran B-2. Berikut adalah tabel sebaran item 

valid dan gugur pada skala motivasi kerja. 

Tabel 4. 6. Item Valid pada Skala Kepuasan Kerja 
 
 

Aspek 
  Nomor Item  

Jumlah 
Favorable Unfavorable 

Gaji 3,5 2,4,6 5 

Pekerjaan itu sendiri 7,9,11 8,10,12 6 

Promosi 15,17 14,16,18 5 

Supervisi 19,21,23 22,24 5 

Rekan kerja 25,27,29 26,28,30 6 

Total 13 14 27 

 
Uji reliabilitas skala kepuasan kerja menggunakan teknik Alpha Cronbach, 

didapatkan hasil sebesar 0,942 artinya alat ukur skala kecerdasan emosi memiliki 
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tingkat reliabilitas yang tinggi. 

4.03. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan di Sisingamangaraja 

GuestHouse pada tanggal 27 April 2021 dan berakhir pada tanggal 30 April. 

Peneliti menggunakan kuisioner yang diserbarkan 40 subjek penelitian, yang 

terdiri dari 14 karyawan tetap dan 26 karyawaan kontrak.  

Tabel 4. 7. Status Karyawan 
 

 
No 

 
Status 

  Karyawan  

 
Jumlah 

1 Tetap 14 

2 Kontrak 26 

 Total 40 

 
Berdasarkan tabel 4.7 di atas, diketahui bahwa mayoritas subjek berstatus 

karyawan kontrak dengan jumlah 26 orang dari 40 total subjek dan karyawan tetap 

sebanyak 14 subjek. 


