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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian yang Digunakan  

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kuantitatif.  Menurut Creswell (Alsa,2003,h.13) penelitian kuantitatif 

adalah sebuah penelitian yang berhubungan dengan angka, yang datanya 

berupa skor atau nilai, peringkat, atau frekuensi, yang dianalisa dengan 

statistik untuk menjawab hipotesis penelitian.  

B. Identifikasi Variabel Penelitian  

 Identifikasi variabel penelitian yang terdapat dalam penelitian ini 

harus ditentukan terlebih dahulu sebelum dilakukan pengumpulan data 

dan analisa data. Pengidentifikasian variabel penelitian membantu 

dalam menentukan alat pengumpulan data dan teknik analisis data yang 

digunakan (Azwar,2012, h.28). 

 Adapun variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Variabel tergantung : Kepuasan Kerja    

2. Variabel bebas         : Minat Terhadap Pekerjaan  
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C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Kepuasan Kerja  

 Kepuasan kerja adalah perasaan senang dari dalam diri 

individu yang bersifat afektif dan berhubungan dengan berbagai 

aspek pekerjaannya.  

 Data dalam variabel ini diukur dengan menggunakan skala 

kepuasan kerja disusun berdasarkan aspek-aspek kepuasan kerja 

yaitu gaji, promosi, supervisi, tunjangan tambahan, penghargaan, 

prosedur dan peraturan rekan kerja, pekerjaan itu sendiri dan 

komunikasi. Semakin tinggi skor yang diperoleh oleh individu, maka 

semakin tinggi pula kepuasan kerja yang dimiliki oleh individu dan 

sebaliknya. 

2. Minat Terhadap Pekerjaan  

 Minat terhadap pekerjaan adalah perasaan yang dimiliki 

individu secara terus menerus terhadap pekerjaannya yang 

merupakan refleksi dari motivasi, pengetahuan, dan kemampuan 

individu, sehingga mendapatkan jenis pekerjaan yang sesuai dengan 

harapan dan potensi yang dimiliki individu tersebut. 

 Data dalam variabel ini diukur dengan menggunakan skala 

minat terhadap pekerjaan yang disusun berdasarkan aspek minat 

adalah kognitif dan afektif dan aspek pekerjaan adalah variasi 

ketrampilan kerja, identitas tugas, signifikansi tugas, otonomi dan 

umpan balik. Semakin tinggi skor yang diperoleh oleh individu, 

maka semakin tinggi pula minat terhadap pekerjaan yang dimiliki 

oleh individu dan sebaliknya. 
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D. Subyek Penelitian  

  Subyek dalam penelitian ini menggunakan seluruh karyawan yang 

masih aktif bekerja di PT. Plambo Pemalang, terdiri atas staff 

administrasi, sales, gudang, satpam, helper, office boy serta kepala 

manajerial. Subyek berjumlah 60 orang.   

E. Metode Pengumpulan Data  

 Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan menggunakan skala 

karena penelitian ini akan mengungkapkan perasaan yang dimiliki oleh 

individu. Skala yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 macam skala 

skala kepuasan kerja dan skala minat terhadap pekerjaan. 

 Dalam pengisian skala tersebut, subyek dipersilahkan untuk memilih 

salah satu alternatif jawaban yang disediakan, yang terdiri dari Sangat 

Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), dan Sangat Tidak Sesuai 

(STS). 

 Skoring dalam skala kepuasan kerja dan minat terhadap pekerjaan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah skor 1 sampai dengan 4. 

Untuk pernyataan-pernyataan favorable jawaban Sangat Tidak Sesuai 

(STS) mendapat skor 1, jawaban Tidak Sesuai (TS) mendapat skor 2, 

jawaban Sesuai (S) mendapat skor 3, dan jawaban Sangat Sesuai (SS) 

mendapat skor 4. Sementara itu untuk pernyataan-pernyataan 

unfavorable angka 1 menunjukkan Sangat Sesuai (SS), angka 2 

menunjukkan Sesuai (S), angka 3 Tidak Sesuai (TS) dan angka 4 

Sangat Tidak Sesuai (STS). 
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Tabel 2 

Blueprint Skala Kepuasan Kerja   

Aspek 
Jumlah Pernyataan 

Total 
Favorable Unfavorable 

Gaji 2 2 4 

Promosi 2 2 4 

Supervisi 2 2 4 

Tunjangan tambahan 2 2 4 

Penghargaan 2 2 4 

Prosedur dan Peraturan kerja 2 2 4 

Rekan kerja 2 2 4 

Pekerjaan itu sendiri 2 2 4 

Komunikasi 2 2 4 

TOTAL 18 18 36 
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Tabel 3 

Blueprint Skala Minat Terhadap Pekerjaan 

 Kognitif Afektif 
Total 

Fav Un Fav Un 

Variasi Keterampilan 2 2 2 2 8 

Identitas Tugas 2 2 2 2 8 

Signifikansi Tugas 2 2 2 2 8 

Otonomi 2 2 2 2 8 

Umpan Balik 2 2 2 2 8 

TOTAL 10 10 10 10 40 
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H. Uji Coba 

1. Validitas Alat Ukur 

  Validitas dalam pengertian yang paling umum, adalah 

ketepatan dan kecermatan skala dalam menjalankan fungsi ukurnya. 

Artinya, sejauhmana skala itu mampu mengukur atribut yang 

dirancang untuk mengukurnya (Azwar, 2012, h.105). Suatu tes atau 

instrumen pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas yang 

tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau 

memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya 

pengukuran tersebut. Tes yang menghasilkan data yang tidak relevan 

dengan tujuan pengukuran dikatakan sebagai tes yang memiliki 

validitas rendah  (Azwar, 2012, h.106). Validitas dapat dilihat dari 

hasil perhitungan Product Moment yang kemudian dikoreksi kembali 

dengan Part Whole Correlation  dan perhitungannya menggunakan 

program komputer Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) 

for Windows version 20.  

2. Reliabilitas Alat Ukur  

  Azwar, (2012, h.106) mengungkapkan bahwa reliabilitas 

mengacu pada konsistensi atau kepercayaan hasil ukur, yang 

mengandung makna kecermatan pengukuran. Dalam penelitian ini, 

teknik reliabilitas yang digunakan adalah koefisien Alpha Cronbach 

dengan perhitungannya menggunakan program komputer Statistical 

Packages for Social Sciences (SPSS)  for Windows version 20. 
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I. Metode Analisis Data  

 Pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui seberapa besar 

hubungan atau korelasi yang terjadi antara masing-masing variabel bebas 

dengan variabel tergantung sehingga metode analisis data yang 

digunakan adalah korelasi product moment. 

 


