
 
 

BAB IV 

LAPORAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Salah satu tahap yang perlu dilalui sebelum penelitian adalah 

perlunya memahami kancah atau tempat penelitian dan persiapan segala 

sesuatu yang berkenaan dengan jalannya penelitian. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kepuasan kerja dengan 

disiplin kerja pada pegawai negeri sipil di lingkungan Sekertariat 

Dewan DPRD Provinsi Jawa Tengah. 

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Sekertariat Dewan DPRD 

Provinsi Jawa Tengah yang beralamat di jalan pahlawan no. 8 

Semarang, Jawa Tengah. Kantor ini merupakan salah satu instansi 

pemerintahan yang mempunyai tugas pokok menyelengarakan 

administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung 

pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta 

mengkoordinasikan tenaga ahli DPRD sesuai dengan kemampuan 

keuangan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya kantor Sekertariat 

Dewan DPRD menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD  



 
 

b. Penyelenggarakan administrasi keuangan DPRD  

c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD  

d. Penyediakan dan pengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan 

oleh DPRD. 

Sekertariat Dewan DPRD Provinsi Jawa Tengah ini memiliki 4 

kepala bagian, yaitu ; 

a. Bagian Umum 

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan dan 

pelayanan administrasi di bidang tata usaha dan kepegawaian, rumah 

tangga dan perlengkapandi lingkungan Sekretaris Dewan. 

b. Bagian Keuangan 

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan dan 

pelayanan administrasi di bidang perencanaan dan anggaran, 

akuntansi, dan perbendaharaan untuk mendukung pelaksanaan tugas 

dan fungsi DPRD. 

c. Bagian Persidangan dan Perundang Undangan 

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan dan 

pelayanan administrasi di bidang rapat dan risalah, komisi dan 

kepanitiaan, dan perundang undangan. 

 



 
 

d. Bagian Humas dan Pengkajian 

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan dan 

pelayananadministrasi di bidang humas dan publikasi, protokol dan 

aspirasi, pengkajian dan pengembangan 

Penelitian ini dilakukan di kantor Sekretariat Dewan DPRD 

Provinsi Jawa Tengah yang berada di kota Semarang, Jawa Tengah. 

Peneliti menggunakan sebagai lokasi penelitian dengan alasan ; 

a. Kesediaan kantor untuk menjadi lokasi penelitian karena belum 

pernahnya diadakan penelitian tentang hubungan antara kepuasan 

kerja dengan disiplin kerja. 

b. Berdasarkan hasil pengamatan dengan beberapa Pegawai Negeri Sipil 

di lingkungan Sekertariat Dewan DPRD Provinsi Jawa Tengah 

diketahui bahwa ada pegawai di tempat tersebut melakukan tindakan 

indisipliner. 

c. Lokasi penelitian mudah dijangkau dan juga peneliti mengenai 

tempat penelitian, sehingga mudah dalam mengambil sampel untuk 

penelitian 

 

 



 
 

Sekretariat Dewan DPRD Provinsi Jawa Tengah merupakan 

suatu instansi pemerintahan yang berada di kota Semarang dan memiliki 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja didalamnya sehingga para 

pegawai memiliki aturan-aturan yang harus mereka patuhi serta 

memiliki kedisiplinan yang ada. 

 

B. Persiapan Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti mempersiapkan beberapa 

hal untuk menghindari terjadinya kesalahan maupun kesulitan dalam 

pelaksanaan. Persiapan yang dilakukan meliputi di bidang penyusunan 

alat ukur dan permohonan ijin. 

1. Penyusunan Alat Ukur 

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini berupa dua 

macam skala pengukuran, yaitu sakala kepuasan konsumen dan 

skala kualitas pelayanan. Kedua skala ini berbentuk tertutup, dalam 

arti sujek diminta untuk memilih alternatif jawaban yang ada. 

a. Skala Kepuasan Kerja 

Tujuan penyusunan skala kepuasan kerja adalah untuk 

mengetahui kepuasan kerja pada pegawai negeri sipil dengan 

memperhatikan skor yang diperoleh melalui pengerjaan skala. 



 
 

Skala ini disusun berdasarkan aspek-aspek kepuasan kerja yang 

telah dikemukakan sebelumnya. Skala kepuasan kerja terdiri dari 

24 item berbentuk pernyataan favorable dan unfavorable. 

Adapun sebaran iten skala kepuasan kerja dapat dilihat pada tabel 

3. 

Tabel 3 
Sebaran Item Kepuasan Kerja 

No
. 

Pernyataan Favorable Unfavorabl
e 

Total 

1 Kepuasan terhadap 
penghargaan, 

1,13 7,19 4 

2 Kepuasan terhadap 
situasi kerja 

2,14 8,20 4 

3 Kepuasan terhadap 
supervisi dan 
manajemen 

3,15 9,21 4 

4 Kepuasan terhadap 
komunikasi 

4,16 10,22 4 

5 Kepuasan terhadap 
nilai dan peraturan 
perusahaan 

5,17 11,23 4 

6 Kepuasan terhadap 
instansi dan 
pekerjaannya 

6,18 12,24 4 

 Total 24 
 

b. Skala Disiplin Kerja 

 Tujuan penyusunan skala disiplin kerja adalah untuk 

mengetahui disiplin kerja pada pegawai negeri sipil dengan 

memperhatikan skor yang diperoleh melalui pengerjaan skala. 



 
 

Skala ini disusun berdasarkan aspek-aspek kualitas pelayanan 

yang telah dikemukakan sebelumnya. Skala kualitas pelayanan 

terdiri dari 24 item berbentuk pernyataan favorable dan 

unfavorable. Adapun sebaran iten skala kualitas pelayanan dapat 

dilihat pada tabel 4. 

Tabel 4 
Sebaran Item Disiplin Kerja 

No. Pernyataan Favorable Unfavorable Total 
1 Keteraturan dan 

ketepatan waktu kerja 
1,5,9 13,17,21 6 

2 Ketepatan dalam 
menggunakan pakaian 
dan peralatan 

2,6,10 14,18,22 6 

3 Jumlah dan kualitas 
kerja 

3,7,11 15,19,23 6 

4 Keteraturan dan 
ketepatan waktu kerja 
Ketepatan dalam 
menggunakan pakaian 
dan peralatan 
Menyelesaikan 
pekerjaan dengan 
semangat kerja yang 
baik 
Jumlah dan kualitas 
kerja 
 

4,8,12 16,20,24 6 

 Total 24 
 

 

 



 
 

2. Perijinan Penelitian 

Penelitian ini tidak akan berlangsung tanpa adanya ijin dari 

berbagai pihak yang terkait di dalamnya. Perijinan dimulai dengan 

memohon bantuan kepada Dekan Fakultas Psikologi Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang. Berdasarkan surat ijin yang 

dikeluarkan pada tanggal 3 April 2012 dengan nomor surat 

434/B.7.3/FP/IV/2012 maka langkah selanjutnya peneliti 

menyerahkan surat ijin tersebut kepada Ketua Sekertariat DPRD 

Provinsi Jawa Tengah. Setelah memperoleh ijin, selanjutnya 

dilakukan penelitian. 

 

C. Pelaksanaan Uji Coba 

Sebelum diadakan penelitian, terlebih dahulu dilakukan uji coba 

atau try out terhadap skala penelitian yang akan digunakan. Uji coba 

atau try out ini dilakukan untuk mencari validitas dan reliabilitas skala 

penelitian. Tujuan dari pelaksanaan uji coba atau try out ini adalah 

untuk menghindari pernyataan-pernyataan yang kurang jelas dan untuk 

menambah atau meniadakan item yang ternyata tidak relevan dengan 

tujuan penelitian. 



 
 

Uji coba alat ukur dilaksanakan pada tanggal 8-11 Mei 2012 di 

salah satu instansi pemerintahan. Peneliti menyebar skala uji coba 

kepada 30 pegawai negeri sipil dan skala tersebut dibagikan secara 

langsung kepada pegawai. Peneliti memberikan skala dan menunggu 

pada saat konsumen mengisi skala. 

Setelah pelaksanaan uji coba alat ukur, kemudian dilakukan 

pemeriksaan terhadap skala yang sudah terisi. Skala yang telah 

terkumpul kemudian diskor sesuai dengan jawaban responden, 

kemudian skor yang telah diperoleh dimasukkan dalam tabulasi data 

dan kemudian dilakukan uji validitas serta uji reabilitas. Dari hasil uji 

coba tersebut peneliti dapat mengetahui item-item mana yang gugur dan 

mana yang valid. Item-item yang gugur dikeluarkan dan itemyang valid 

digunakan dalam data penelitian.  

 

D. Uji Validitas dan Uji Reabilitas Skala 

1. Uji Validitas Skala 

Pengujian validitas terhadap item-item alat ukur dilakukan 

dengan program Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) for 

Windows Release 13.0. Hasil analisis uji validitas terhadap 15 item 

skala kepuasan konsumen yang dikenakan pada 30 subjek 



 
 

didapatkan hasil bahwa 7 item gugur dan 17 item valid berdasarkan 

koefisien korelasi 0,3. Koefisien korelasi pada uji validitas berkisar 

antara 0,301 sampai 0,671. Adapun rincian sebaran item valid dan 

gugur pada skala kepuasan konsumen dapat dilihat pada tabel 5. 

Tabel 5 

Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Kepuasan Kerja 

No. Pernyataan Favorable Unfavorable Total 
1 Kepuasan terhadap 

penghargaan, 
1,13* 7*,19 2 

2 Kepuasan terhadap 
situasi kerja 

2,14* 8,20 3 

3 Kepuasan terhadap 
supervisi dan 
manajemen 

3,15* 9*,21 2 

4 Kepuasan terhadap 
komunikasi 

4*,16 10*,22 2 

5 Kepuasan terhadap 
filsafat dan kebijakan 
perusahaan 

5,17 11,23 4 

6 Kepuasan terhadap 
perusahaan dan 
pekerjaannya 

6,18 12,24* 3 

 Total Valid 16 
 

Hasil analisis pada uji validitas terhadap 30 item skala 

disiplin kerja yang dikenakan pada 30 subjek terdapat 10 item yang 

gugur dan 14 item yang valid berdasarkan koefisien korelasi 0,3. 

Koefisien korelasi pada uji validitas berkisar antara 0,309 sampai 



 
 

0,680. Adapun rincian sebaran item valid dan gugur pada skal 

kualitas pelayanan dapat dilihat pada tabel 6. 

Tabel 6 
       Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Disiplin Kerja 
No
. 

Pernyataan Favorable Unfavorable Total 

1 Keteraturan dan 
ketepatan waktu kerja 

1,5,9 13*,17,21 5 

2 Ketepatan dalam 
menggunakan pakaian 
dan peralatan 

2,6*,10 14*,18*,22 3 

3 Jumlah dan kualitas 
kerja 

3,7*,11* 15*,19*,23 2 

4 Keteraturan dan 
ketepatan waktu kerja 
Ketepatan dalam 
menggunakan pakaian 
dan peralatan 
Menyelesaikan 
pekerjaan dengan 
semangat kerja yang 
baik 
Jumlah dan kualitas 
kerja 
 

4,8,12 16*,20,24* 4 

 Total Valid 14 
 

Keterangan: *= item yang gugur. 

2. Uji Reabilitas Skala 

Dalam melakukan uji reabilitas alat ukur digunakan program 

Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) for Windows Release 



 
 

13.0 dengan menggunakan teknik Alpha Cronbach. Uji reabilitas 

alat ukur dilakukan berdasarkan pada item yang valid. 

Hasil uji reliabilitas pada skala kepuasan kerja diperoleh 

koefisien reabilitas sebesar 0,846, dan pada skala disiplin kerja 

diperoleh koefisien reabilitas sebesar 0,800. Koefisien reabilitas 

skala kepuasan konsumen dan kualitas pelayanan bersifat reliabel 

sehingga skala tersebut layak sebagai alat ukur penelitian. 

 

E. Penyusunan Nomor Item Baru untuk Skala Penelitian 

Setelah diketahui nomor-nomor item yang gugur pada skala uji 

coba atau try out, selanjutnya nomor-nomor item yang valid disusun 

kembali dengan diberikan nomor baru untuk digunakan sebagai alat 

ukur dalam penelitian. Adapun rincian sebaran nomor-nomor item baru 

pada skala kepuasan konsumen dapat dilihat pada tabel 7, dan pada 

skala kualitas pelayanan dapat dilihat pada tabel 8. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

Tabel 7 
Sebaran Nomor Item Baru Skala Kepuasan Konsumen 

No. Pernyataan Favorable Unfavorable Total 
1 Kepuasan terhadap 

penghargaan, 
1 19 2 

2 Kepuasan terhadap 
situasi kerja 

2 8,20 3 

3 Kepuasan terhadap 
supervisi dan 
manajemen 

3 21 2 

4 Kepuasan terhadap 
komunikasi 

16 22 2 

5 Kepuasan terhadap 
filsafat dan kebijakan 
perusahaan 

5,17 11,23 4 

6 Kepuasan terhadap 
perusahaan dan 
pekerjaannya 

6,18 12, 3 

 Total Valid 16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tabel 8 
Sebaran Nomor Item Baru Skala Disiplin Kerja 

No. Pernyataan Favorable Unfavorable Total 
1 Keteraturan dan 

ketepatan waktu kerja 
1,5,9 17,21 5 

2 Ketepatan dalam 
menggunakan pakaian 
dan peralatan 

2,10 22 3 

3 Jumlah dan kualitas 
kerja 

3 23 2 

4 Keteraturan dan 
ketepatan waktu kerja 
Ketepatan dalam 
menggunakan pakaian 
dan peralatan 
Menyelesaikan 
pekerjaan dengan 
semangat kerja yang 
baik 
Jumlah dan kualitas 
kerja 
 

4,8,12 20 4 

 Total 14 
 

F. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 14-16 Mei dan 21-25 Mei 

2012 di Sekertariat DPRD Provinsi Jawa Tengah. Sebelumnya peneliti 

dalam menunggu sangat lama untuk perijinan di Sekertariat DPRD 

Provinsi Jawa Tengah,  dikarenakan banyaknya proses yang dijalani 

seperti persetujuan dari berbagai pihak-pihak terkait di kantor tersebut. 

Setelah mendapatkan persetujuan penelitian peneliti menyebarkan skala 



 
 

kepada pegawai negeri sipil sebanyak 59 ekslempar, dan skala 

penelitian tersebut dibagikan secara langsung kepada pegawai negeri 

sipil. Jumlah 59 ekslempar karena jumlah pegawai negeri sipil di 

Sekertariat DPRD Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai golongan III 

sebanyak 59 orang.  

Namun, setelah penelitian berlangsung 19 angket dinyatakan 

tidak lengkap dalam pengisian skala tersebut dan dinyatakan gugur. Jadi 

jumlah responden yang tersisa dalam penelitian ini sebanyak 40 

reponden
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