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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Subyek dan Obyek Penelitian 

  Penelitian ini mengambil objek penelitian di bidang pendidikan 

yaitu bimbingan belajar di Ganesa operation di Kota Yogyakarta. Peneliti 

mengambil obyek tersebut dengan alasan, ganesha operation merupakan 

bimbingan belajar terbaik di Indonesia yang telah memperoleh penghargaan 

top brand, sehingga peneliti tertarik untuk mengambil obyek tersebut. 

Subyek pada penelitian ini pada karyawan khususnya karyawan bimbingan 

belajar. 

B. Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer. Data primer tersebut berupa jawaban-jawaban atas pertanyaan 

mengenai motivasi dan stress kerja dan juga tentang kinerja kerja yang 

bersumber dari responden melalui kuisioner dan wawancara. 

C. Populasi dan Sampel 

Pada penelitian ini, penulis menjadikan seluruh karyawan 

bimbingan belajar di Ganesha Operation Yogyakarta sebagai populasi.  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang 

memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya Sugiyono (2009). 
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Dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah karyawan bimbingan 

belajar Ganesha Operation di Kota Yogyakarta yang berjumlah 60 orang 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk mengumpulkan 

data yang dibutuhkan dalam penyusunan penelitian .Dalam penelitian ini 

data diperoleh dengan metode survey yang merupakan metode 

pengumpulan data yang menggunakan kuesioner untuk mendapatkan 

tanggapan dari responden.Kuesioner yang dimaksud merupakan daftar 

pertanyaan yang harus dijawab oleh responden yang meruapakan sampel 

penelitian. Dalam perhitungannya, akan digunakan skala Likert yang 

pengukurannya sebagai berikut Sugiyono (2003): 

a. Skor 1 untuk jawaban sangat tidak setuju 

b. Skor 2 untuk jawaban tidak setuju 

c. Skor 3 untuk jawaban netral 

d. Skor 4 untuk jawaban setuju 

e. Skor 5 untuk jawaban sangat setuju 
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Definisi Operasional Variabel 

Pengukuran variabel penelitian dilakukan dengan menggunakan 

kuesioner yang diadopsi dari penelitian sebelumnya. Berikut adalah definisi 

operasional dan indikator-indikator penelitian untuk masing-masing 

variabel, diantaranya: 

Tabel gambar 1.1 

Definisi Operasional Variabel 

No Variabel 

Penelitian 

Definisi Indikator Skor / ukuran Skala 

1 Motivasi 

Kerja 

(Abraham A. Maslow) 

memuaskan sejumlah kebutuhan 

yang melekat pada diri setiap 

manusia yang cenderung bersifat 

bawaan. Kebutuhan ini terdiri dari 

lima jenis dan terbentuk dalam 

suatu hierarki dalam pemenuhan, 

dalam arti manusia pada dasarnya  

pertama sekali akan berusaha 

memenuhi kebutuhan tingkat 

pertama, kemudian kebutuhan 

tingkat kedua dan seterusnya, dan 

pemenuhan semua kebutuhan 

yang sudah terpenuhi tidak 

menjadi unsur pemotivasi lagi 

 

 

 

(Abraham A. Maslow) 

1)   Kebutuhan fisiologis 

Gaji, uang lembur, dan hadiah 

hadiah / bonus 

2)   Kebutuhan rasa aman 

3)   Kebutuhan sosial 

4)   Kebutuhan pengakuan 

5)   Kebutuhan aktualisasi diri 

Ukuran/scoring 

5= Sangat Setuju 

4= Setuju 

3= Ragu-Ragu 

2= Tidak Setuju 

1=Sangat Tidak 

Setuju 

Likert 

5 

kategori 

scoring 



4 
 

 
 

No Variabel 

Penelitian 

Definisi Indikator Skor / ukuran Skala 

2 Stress kerja Igor (1997) menyatakan bahwa 

stres merupakan kondisi 

ketegangan yang berpengaruh 

terhadap emosi, jalan pikiran, dan 

kondisi fisik seseorang. Stres 

yang tidak bisa di atasi 

denganbaik biasanya berakibat 

pada ketikmampuan orang 

beriteraksu secara positif dengan 

lingkungannya, baik dalam 

lingkungan pekerjaan maupun 

lingkungan luarnya. 

Menurut Igor 1997 indicator 

yang digunakan adalah 

1. Intimadasi dan tekanan 

2. Ketidakcocokan dengan 

pekerjaan 

3. Beban kerja 

4. Target dan harapan 

Ukuran/scoring 

5= Sangat Setuju 

4= Setuju 

3= Ragu-Ragu 

2= Tidak Setuju 

1=Sangat Tidak 

Setuju 

Likert 

5 

kategori 

scoring 

3 Kinerja Menurut Robbins (2001), Kinerja 

merupakan suatu hasil yang 

dicapai oleh pekerja dalam 

pekerjaannya menurut kriteria 

tertentu yang berlaku untuk suatu 

pekerjaan. 

Indikator yang di gunakan 

menurut Robbins 

1.Kuantitas hasil kerja 

2. Kualitas hasil kerja 

3. Ketepatan waktu 

4. Kehadiranditempatkerja 

5. Sikap kooperatif 

 

Ukuran/scoring 

5= Sangat Setuju 

4= Setuju 

3= Ragu-Ragu 

2= Tidak Setuju 

1=Sangat Tidak 

Setuju 

Likert 

5 

kategori 

scoring 
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E. Uji Kualitas Instrumen dan Teknik Analisi Data 

1. Uji Validitas 

Validitas merupakan pengujian yang menunjukkan sejauh mana alat 

pengukur yang kita gunakan mampu mengukur apa yang ingin kita ukur dan 

bukan mengukur yang lain.  Misalnya timbangan adalah alat ukur yang valid 

untuk mengukur berat suatu benda tetapi tidak valid untuk mengukur 

panjang suatu benda. Dalam penelitian pengujian kualitas data yang sering 

dilakukan adalah uji validitas untuk validitas konstrak (construct validity). 

Dikatakan valid jika signifikan < 0,05 atau < 5% (Sugiyono, 2012). 

Indikator pertanyaan akan dinyatakan valid dari tampilan output IBM SPSS 

Statistic padatabel correlation dengan melihat sig. (2-tailed). Pengujian 

validitas instrumen diolah menggunakan program software SPSS  

 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan pengujian yang menunjukkan sejauh mana 

stabilitas dan konsistensi dari alat pengukur yang kita gunakan, sehingga 

memberikan hasil yang relative konsisten jika pengukuran tersebut diulangi. 

Misalnya untuk mengukur jarak, meteran adalah alat yang valid karena 

kalau kita menggunakan satuan ukuran langkah kaki, akan muncul hasil 

yang berbeda-beda dari orang yang berbeda karena jangkauan langkah kaki 

tiap orang juga berbeda. Pengukuran reliabilitas didasarkan pada indeks 

numeric yang disebut koefisien. Dalam penelitian pengujian kualitas data 

yang sering dilakukan adalah uji reliabilitas untuk reliabilitas konsistensi 
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internal. Dikatakan reliabilitas jika nilai cronbach alpha > 0,6 (Ghozali, 

2011). Indikator pertanyaan dikatakan reliable dengan melihat korelasi 

bivariate pada output cronbach alpha pada kolom correlated item-total. 

Pengujian reliabilitas instrumen diolah menggunakan program software  

SPSS  

3. Analisis data  

Untuk menguji pengaruh motivasi  terhadap kinerja karyawan yang 

dimoderasi oleh variabel stres kerja dilakukan dengan menggunakan uji 

interaksi dengan alat bantu SPSS. Uji interaksi atau Moderated Regression 

Analysis (MRA) merupakan aplikasi khusus regresi linier berganda dimana 

dalam persamaannya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih 

variabel independen), (Ghozali, 2005). Uji interaksi atau sering disebut 

dengan Moderated Regression Analysis (MRA) merupakan aplikasi khusus 

regresi berganda linear dimana dalam persamaan regresinya mengandung 

unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen ) dengan 

rumus persamaan sebagai berikut : 

Y = a + β1X1 + β2X2 + β3X1X2  

Variabel perkalian antara X1 dan X2 merupakan variabel moderating oleh 

karena menggambarkan pengaruh moderating variabel X2 terhadap 

hubungan X1 dan Y. Sedangkan variabel X1 dan X2 merupakan pengaruh 

langsung dari variabel  X1 dan X2 terhadap Y.  
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 Interaksi seperti ini lebih disukai karena ekspektasi sebelumnya 

berhubungan dengan kombinasi antara X1 dan X2 dan berpengaruh 

terhadap Y. Rumus regresi untuk menguji model tersebut adalah : 

Salary = a + β1Educ + β2Salbegin+ β3educ-Salbegin 

Dimana nilai Educ dan Salbegin adalah standardized. 

 

Uji t 

Uji t yaitu untuk menguji tingkat pengaruh secara parsial variable 

independen terhadap variabel dependen. Jika t hit > t tabel, maka Ho ditolak. 

Berarti secara parsial variabel independen berpengaruh nyata terhadap 

variabel dependen pada tingkat kesalahan α = 0,05 atau membandingkan P 

value (signifikan) dengan tingkat kesalahan α = 0,05. Jika P value > α, maka 

Ho diterima dan jika P value < α, maka Ho ditolak. Berarti secara parsial 

variabel independen berpengaruh nyata terhadap variabel dependen pada 

tingkat kesalahan 0,05 atau 5%. 

 

 

 

 

 

 


