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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini ditinjau menggunakan metode penelitian kuantitatif. Menurut 

Sugiyono (2013), metode penelitian kuantitatif berlandaskan filsafat positivisme 

yang digunakan untuk meneliti sesuatu. Analisis data yang dilakukan  bersifat 

statistik atau kuantitatif dan bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

Variabel yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu variabel bebas 

Motivasi (X1) dan Kepuasan Kerja (X2) terhadap variabel terikat Kinerja (Y). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi dan kepuasan kerja 

terhadap kinerja. 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Menurut Sugiyono (2013), populasi adalah objek atau subjek yang 

memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan 

oleh peneliti untuk diteliti dan diambil kesimpulannya. Dalam penelitian ini 

populasi yang digunakan adalah 150 daily worker yang bekerja di Indonesia 

Convention Exhibition. 

3.2.2 Sampel 

Sugiyono (2013) mengatakan bahwa sampel adalah jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan metode Non-Probability Sampling dengan Purposive Sampling 
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untuk cara pengambilan sampelnya. Non-Probability Sampling adalah teknik 

pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama untuk 

seluruh populasi yang telah terpilih (Sugiyono, 2013). Sedangkan Purposive 

Sampling merupakan sebuah cara pengambilan sampel dengan pertimbangan 

tertentu (Sugiyono, 2013). 

Adapun untuk mengetahui besaran sampel, peneliti menggunakan 

Rumus Slovin yaitu sebagai berikut : 

 
Gambar 3.1 Rumus Slovin  

Sumber : Data Diolah (2020) 

 

Jadi jumlah sampel dalam penelitian ini adalah : 

150 

1+150(0,05)2 

109 dibulatkan peneliti menjadi 110 sampel 

Dari perhitungan tersebut maka diperoleh besaran sampel yaitu 

sebesar 110 orang dengan perolehan data menggunakan kuesioner yang 

n : 

n : 

999

2,92

,3 
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dibagikan kepada daily worker Indonesia Convention Exhibition. Kriteria 

daily worker yang dipilih adalah daily worker yang sudah bekerja selama 

lebih dari enam bulan, karena daily worker tersebut dinilai sudah mengenal 

dan beradaptasi dengan lingkungan kerja yang ada di Indonesia Convention 

Exhibition. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Pada penelitian ini, peneliti hanya menggunakan data primer yang akan 

dijadikan acuan peneliti. Data primer merupakan data yang dikumpulkan sendiri 

oleh peneliti dari tempat objek penelitian dilakukan (Siregar, 2013). Menurut 

Sekaran (2011), data primer bisa didapatkan dari internet jika kuesioner 

disebarkan melalui internet. Pada penelitian ini, data primer diperoleh dengan cara 

penyebaran kuesioner melalui internet kepada daily worker Indonesia Convention 

Exhibition. 

3.4 Definisi Operasional Variabel 

Menurut Sugiyono (2013), variabel penelitian adalah segala sesuatu dalam 

bentuk apapun yang telah dipilih oleh peneliti untuk diteliti sehingga memperoleh 

informasi yang kemudian ditarik kesimpulannya. Pada penelitian ini terdapat dua 

kelompok variabel besar yaitu variabel bebas dan terikat.  

Variabel bebas atau independent variable adalah variabel yang 

mempengaruhi timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2013). Variabel bebas pada 

penelitian ini adalah Motivasi dan Kepuasan Kerja. Sedangkan variabel terikat 

atau dependent variable adalah variabel yang dipengaruhi dengan adanya variabel 
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bebas (Sugiyono, 2013). Pada penelitian ini variabel terikat yang digunakan 

adalah Kinerja. 

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

Variabel Indikator Pernyataan 

Motivasi (X1) 

 

Motivasi daily 

worker dalam 

bekerja di 

Indonesia 

Convention 

Exhibition 

Dorongan untuk 

mencapai tujuan 

(X1.1) 

Memiliki dorongan kuat untuk 

menghasilkan sesuatu yang dapat 

membantu tercapainya tujuan perusahaan 

Semangat kerja 

(X1.2) 

Terdorong untuk bekerja lebih giat lagi 

Inisiatif (X1.3a) 

Melakukan pekerjaan atas inisiatif diri 

sendiri  

Kreativitas (X1.3b) Menemukan suatu ide atau gagasan baru  

Tanggung jawab 

(X1.4) 

Adanya rasa tanggung jawab dalam 

menjalankan pekerjaan 
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Kepuasan 

Kerja (X2) 

 

 

Kepuasan kerja 

daily 

workerdalam 

bekerja di 

Indonesia 

Convention 

Exhibition 

Pekerjaan itu 

sendiri (X2.1) 

Pekerjaan yang diberikan sesuai dengan 

minat 

Pengawasan 

(X2.2) 

Adanya bantuan teknis dan motivasi yang 

diterima dari atasan 

Gaji (X2.3) 

Gaji sesuai dengan tanggung jawab yang 

dipikul 

Promosi (X2.4) 

Berkesempatan untuk diangkat menjadi 

karyawan, baik tetap atau kontrak 

Rekan kerja (X2.5) 

Hubungan antar rekan kerja terjalin 

dengan baik 

Kinerja (Y) 

 

Kinerja daily 

worker dalam 

bekerja di 

Indonesia 

Convention 

Exhibition 

Kualitas kerja 

(quality) (Y1) 

Kualitas pekerjaan yang dihasilkan 

terpenuhi sesuai dengan yang diharapkan 

Kuantitas kerja 

(quantity) (Y2) 

Kuantitas pekerjaan yang dihasilkan 

terpenuhi sesuai dengan yang diharapkan 

Jangka waktu 

(timeliness) (Y3) 

Pekerjaan selesai dalam kurun waktu 

sesuai dengan harapan 

Efektivitas biaya 

(cost efectiveness) 

(Y4) 

Mampu menghasilkan pekerjaan yang 

maksimal dengan meminimalisasikan 

kerugian perusahaan 

Sumber : Data Diolah (2020) 
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3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data 

penelitian agar penelitian dapat dilakukan dengan lebih sistematis dan data dapat 

diolah dengan lebih mudah (Arikunto, 2014). Pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Menurut Sugiyono (2013) 

kuesioner adalah pengambilan data penelitian dengan cara membagikan 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada sampel terpilih. Peneliti akan 

menyebarkan kuesioner kepada daily worker yang bekerja di Indonesia 

Convention Exhibition melalui online (Google Form) dengan tujuan mengetahui 

pengaruh motivasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja daily worker Indonesia 

Convention Exhibition. 

Untuk mempermudah pengukuran dan perhitungan data jawab yang sudah 

terkumpul, peneliti menggunakan skala likert. Skala likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang 

mengenai fenomena sosial. Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan skala 

likert dari 1 sampai 4. Hal tersebut dikarenakan menurut Hadi (dalam Hertanto, 

2017) skala likert dari 1 sampai 5 dapat menimbulkan arti ganda pada skala ke-3.  

Dalam penelitian ini, pengisian kuesioner mengenai pengaruh motivasi dan 

kepuasan kerja terhadap kinerja dengan penilaian sebagai berikut : 

a. Jawaban Sangat Setuju (SS)   : nilai 4 

b. Jawaban Setuju (S)    : nilai 3 

c. Jawaban Tidak Setuju (TS)   : nilai 2 

d. Jawaban Sangat Tidak Setuju (STS)  : nilai 1 
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3.6 Metode Analisis Data 

3.6.1 Uji Validitas 

Uji validitas adalah uji instrumen data untuk mengetahui ketepatan 

antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada 

obyek yang diteliti (Sugiyono, 2013). Menurut Ghozali (2013), uji validitas 

digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Sebuah 

kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner tersebut 

dapat mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut. 

Uji validitas dapat diukur dengan rumus korelasi sebagai berikut : 

 

Keterangan : 

rxy = koefisien korelasi antara variabel X dan Y 

X = nilai variabel X 

Y  = nilai variabel Y 

n  = jumlah sampel 

Kriteria pengujian yaitu apabila r hitung > r tabel dengan α = 0,05 maka 

alat ukur tersebut dinyatakan valid. Sebaliknya, apabila r hitung < r tabel maka 

alat ukur tersebut dinyatakan tidak valid. 

3.6.2 Uji Reliabilitas 

Menurut Sugiyono (2013), uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui 

seberapa jauh konsistensi hasil pengukuran jika dilakukan pengukuran untuk 
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kedua kalinya atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat 

ukur yang sama. Untuk mengetahui andal atau tidaknya suatu alat ukur bila 

digunakan kembali, maka dibutuhkan pendekatan secara statistika. 

Pendekatan secara statistika yang dilakukan yaitu melalui Cronbach’s Alpha 

atau koefisien realibitias dan apabila koefisien realibilitasnya lebih besar dari 

0,6, maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan pernyataan dinyatakan 

reliabel. 

3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda adalah analisis yang digunakan untuk 

mengetahui besaran pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel 

terikat (Sugiyono, 2013). Pada penelitian ini, analisis regresi linear berganda 

digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas, yaitu motivasi dan 

kepuasan kerja terhadap variabel terikat yaitu kinerja. Rumus analisis regresi 

linear berganda yang digunakan adalah sebagai berikut : 

 

Y = α + β1X1 + β2X2 + e 

Keterangan : 

Y = kinerja   e  = margin of error 

X1 = motivasi    β1 = koefisien motivasi 

X2 = kepuasan kerja   β2 = koefisien kepuasan kerja 

α = koefisien konstanta 

Jika semakin besar X1, maka semakin besar pula Y. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa variabel bebas berpengaruh positif terhadap variabel 
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terikat; namun dengan catatan X2 konstan. Sebaliknya, variabel bebas 

dikatakan tidak berpengaruh pada variabel terikat jika X1 semakin besar 

namun Y semakin kecil atau X2 semakin kecil namun Y semakin besar. 

3.6.4 Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan analisis regresi linear berganda, maka perlu 

terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik atas data yang perlu diolah 

sebagai berikut : 

1. Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2013), uji normalitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi variabel residual memiliki 

distribusi normal. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk 

uji normalitas adalah dengan menggunakan uji One Sample 

Kolmogorov-Smirnov dengan dasar pengambilan keputusan sebagai 

berikut : 

a. Jika nilai signifikansi > 0,05, maka data tersebut berdistribusi 

normal 

b. Jika nilai signifikansi < 0,05, maka data tersebut tidak 

berdistribusi normal  

2. Uji Multikolinieritas 

Menurut Santoso (2012), uji multikolinieritas digunakan 

untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antar variabel bebas. 

Model regresi yang baik adalah tidak adanya korelasi antar variabel 
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bebas, jika ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas maka 

sebaiknya ada penggantian variabel bebas.  

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dapat 

menggunakan VIF (Variance Inflation Factor). Batas VIF adalah 

10, jika VIF < 10 maka tidak terdapat multikolinieritas. 

3. Uji Autokorelasi 

Santoso (2012) mengatakan uji autokorelasi digunakan untuk 

mengetahui apakah pada model regresi terdapat korelasi antara 

kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada 

periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi 

yang bebas dari autokorelasi. Pengujian menggunakan Durbin 

Watson dengan syarat du < d < 4-du. 

3.6.5 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat. Pengujian hipotesis yang digunakan adalah 

uji t dan uji F.  

a. Uji Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial (Ghozali, 

2013). Pengujian hipotesis akan dilakukan dengan tingkat margin 

of error sebesar 5% atau 0,05 dan tingkat keyakinan sebesar 0,95 

atau 95%.  
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Jika Ho : β ≤ 0, maka variabel bebas tidak memiliki pengaruh 

positif terhadap variabel terikat. Namun jika Ha : β > 0, maka 

variabel bebas memiliki pengaruh positif terhadap variabel terikat. 

Kriteria pengujian berdasarkan signifikansi pada penelitian ini 

yaitu : 

a. Jika tingkat signifikansi ≤ 5%, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Hal tersebut menunjukkan secara parsial variabel bebas 

berpengaruh terhadap variabel terikat. 

b. Jika tingkat signifikansi > 5%, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

Hal tersebut menunjukkan secara parsial variabel bebas tidak 

berpengaruh terhadap variabel terikat. 

b. Uji Simultan (Uji F) 

Uji F digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat secara 

bersama-sama (Ghozali, 2013). Pengujian hipotesis akan dilakukan 

dengan tingkat margin of error sebesar 5% atau 0,05 dan tingkat 

keyakinan sebesar 0,95 atau 95%.  

Jika Ho : β1 = β2 = 0, maka tidak ada pengaruh X1 dan X2 

terhadap Y. Namun jika Ha : β1 ≠ β2 ≠ 0, maka ada pengaruh X1 

dan X2 terhadap Y. Kriteria pengambilan keputusan uji F adalah 

sebagai berikut : 
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a. Jika tingkat signifikansi ≤ 5%, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Hal tersebut menunjukkan secara simultan variabel bebas 

berpengaruh terhadap variabel terikat. 

b. Jika tingkat signifikansi > 5%, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

Hal tersebut menunjukkan secara simultan variabel bebas tidak 

berpengaruh terhadap variabel terikat. 

3.6.6 Uji Koefisien Korelasi (r) dan Determinasi (R2) 

Koefisien korelasi (r) pada hakikatnya berkisar antara -1 dan 1. Bila r 

mendekati -1, maka dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang erat 

antara variabel bebas dengan variabel terikat. Namun jika r mendekati 0, 

maka dapat dikatakan bahwa hubungan antara variabel bebas dengan variabel 

terikat terbilang lemah atau bahkan tidak berhubungan sama sekali (Ghozali, 

2013).  

Jika sudah ditemukan koefisien korelasi antara masing-masing 

variabel bebas dengan variabel terikat, maka dapat menentukan koefisien 

determinasi (R2). Koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa 

besar tingkat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial 

(Ghozali, 2013). Rumus yang digunakan untuk menentukan koefisien 

determinasi adalah sebagai berikut : 

R2 = (r)2 x 100% 

Keterangan : 

R2 = koefisien determinasi 

R = koefisien korelasi 
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Kriteria yang digunakan dalam menganalisis koefisien determinasi 

adalah sebagai berikut : 

a. Jika R2 mendekati 0, maka pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat lemah. 

b. Jika R2 mendekati 1, maka pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat kuat. 


