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BAB IV 

LAPORAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Tahap awal yang peneliti lakukan dengan menentukan tempat 

penelitiannya serta mempersiapkan segala sesuatu agar memperlancar 

penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antara minat terhadap pekerjaan dengan 

kepuasan kerja dengan menggunakan seluruh karyawan PT. Plambo 

karena penelitian ini menggunakan studi populasi dalam menentukan 

subyek penelitian jumlah karyawan PT. Plambo 60 orang, yang 

mayoritas berpendidikan SMA dan D3.  Lama bekerja 3 bulanan pada 

karyawan sales, apabila selama 3 bulan tersebut sales tidak dapat 

memenuhi target maka akan dikeluarkan dari perusahan namun apabila 

dapat memenuhi target karyawan akan memperpanjang kontraknya. 

Sedangkan karyawan yang lain seperti : administrasi, helper,bagian 

gudang dan satpam mayoritas lebih dari 4 tahun.  

PT. Plambo merupakan salah satu perusahaan yang bergerak pada 

bidang distribusi barang konsumen. Adapun prinsipal yang ada di PT. 

Plambo, antara lain Cussons, Nestle dan  Glaxo Smith-Kline. PT. 

Plambo berpusat di daerah Tegal.  Perusahan ini berdiri sejak tahun 

1990 hingga saat ini telah berkembang sehingga memiliki cabang di 

daerah Pemalang dan Pekalongan. Dari kedua cabang PT. Plambo yang 

peneliti pilih PT. Plambo cabang Pemalang berlokasi di jalan Brigjen 

Katamso 9-A Pemalang, Jawa Tengah 
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PT. Plambo terdapat beberapa divisi diantarnya administrasi, 

helper, sales, bagian gudang dan satpam yang masing-masing memiliki 

tanggung jawab dalam pendistribusian produk-produk yang 

mempercayakan untuk bekerja sama dengan PT. Plambo. 

Alasan peneliti memilih cabang Pemalang karena : 

1. belum pernah diadakan penelitian di PT. Plambo Pemalang, terdapat 

penurunan kinerja pada karyawannya pada periode Januari 2014. 

2. Peneliti telah mendapatkan izin dari area manager Pemalang untuk 

melakukan penelitian. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka 

peneliti melakukan penelitian di PT. Plambo.  

B. Persiapan Pengumpulan Data 

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti telah mempersiapkan 

beberapa hal, mulai dari persiapan dalam penyusunan alat ukur hingga 

persiapan permohonan perijinan kepada pihak yang terkait dalam 

penelitian.  

1. Permohonan ijin Penelitian 

Persiapan pertama kali yang dilakukan peneliti sebelum 

melakukan penelitian adalah bertemu untuk memberikan penjelasan 

berkaitan dengan penelitian dan meminta ijin kepada Bapak Dedi 

selaku manager area PT. Plambo Pemalang. Setelah mendapatkan 

ijin, secara formal peneliti memberikan surat ijin penelitian dari 

Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 

dengan nomor 2791/B.7.3/FP/IV/2016. Selanjutnya, pihak 

perusahaan memberikan ijin dan konfirmasi tentang pelaksanaan 

penelitian, maka peneliti segera melakukan penelitian.  
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2. Penyusunan Alat Ukur 

Setelah mendapatkan izin dari Dekan Fakultas Psikologi, 

peneliti menyusun alat ukur yang akan digunakan di dalam 

penelitian ini. Penelitian ini menggunakan 2 buah skala, yaitu skala 

kepuasan kerja dan skala minat terhadap pekerjaan. Penyusunan 

alat ukur dimulai dengan menentukan aspek-aspek yang akan 

digunakan untuk membuat skala berdasarkan konsep yang telah 

dikemukakan dalam teori.  

Penjelasan singkat serta sebaran item dari masing-masing 

skala adalah sebagai berikut :  

a. Skala Minat Terhadap Pekerjaan  

Penyusunan skala Minat Terhadap Pekerjaan 

berdasarkan aspek-aspek yang dikemukakan oleh pendapat 

Stiggins dan teori karakteristik pekerjaan yang dikemukaan 

oleh Richard Hackman dan Greg Oldham. Jumlah item skala 

Minat Terhadap Pekerjaan  adalah 40, yang terdiri dari 20 item 

pernyataan favourable dan 20 item pernyataan unfavourable.  
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Tabel 4 

Sebaran Item Skala Minat Terhadap Pekerjaan 

Aspek Minat 

Terhadap Pekerjaan 

Sebaran Item 
Total 

Item 
Kognitif Afektif 

Fav Un Fav Un 

Variasi Keterampilan 37,43 44,38 53,59 60,54 8 

Identitas Tugas 45,39 46,40 71,61 62,72 8 

Signifikansi Tugas 41,47 48,42 63,67 68,64 8 

Otonomi 55,49 50,56 65,69 70,66 8 

Umpan Balik 51,57 58,52 76,74 73,75 8 

TOTAL 10 10 10 10 40 
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b. Skala Kepuasan Kerja  

Penyusunan skala kepuasan kerja berdasarkan Peneliti 

menggunakan aspek-aspek yang diungkapkan oleh Spector 

yaitu gaji, promosi, supervisi, tunjangan tambahan, 

penghargaan, prosedur dan peraturan kerja, rekan kerja, 

pekerjaan itu sendiri dan komunikasi karena lebih 

menggambarkan aspek-aspek kepuasan kerja secara 

keseluruhan. Jumlah item skala Minat Terhadap Pekerjaan  

adalah 36, yang terdiri dari 18 item pernyataan favourable dan 

18 item pernyataan unfavourable. 
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Tabel 5 

Sebaran Item Skala Kepuasan Kerja 

Aspek Minat Kepuasan 

Kerja 

Sebaran item Total 

Item Favourable Unfavourable 

Gaji 3,7 8,4 4 

Promosi 10,2 1,9 4 

Supervisi 11,5 12,6 4 

Tunjangan Tambahan 13,19 20,14 4 

Penghargaan 21,15 22,16 4 

Prosedur dan Peraturan 

Kerja  
23,17 18,24 4 

Rekan Kerja 32,26 31,25 4 

Pekerjaan itu sendiri 27,33 28,34 4 

Komunikasi 29,35 30,36 4 

Total item 18 18 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

 

C. Pelaksanaan Pengumpulan Data 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 23 April 2016 di PT. 

Plambo Pemalang pada pukul 08.00 saat sebelum karyawan mulai 

bekerja, karena jabatan karyawan yang menjadi subyek penelitian 

adalah sebagian besar pada divisi marketing yang setiap harinya keluar 

untuk meninggalkan kantor dan kembali lagi untuk absensi. Penelitian 

dilakukan dengan cara pengisian skala yang dilakukan langsung oleh 

subyek. Peneliti mengumpulkan seluruh karyawan dengan jumlah 60 

orang dalam satu ruangan dan diawasi langsung oleh peneliti dan area 

manager. 

Dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti mengalami hambatan. 

Ada beberapa karyawan yang mengerjakan skala dengan posisi yang 

tidak seharusnya, karena ruangan yang terlalu kecil sehingga ada 

beberapa karyawan mengerjakan di bawah tanpa alas meja. Selain itu 

pula karena pendidikan karyawan paling tinggi adalah D3, maka terlalu 

banyak pertanyaan yang diajukan karyawan saat mengisi skala.  Hal ini 

menjadi penghambat dalam melaksanakan penelitian karena suasana di 

ruangan menjadi ramai, yang mengakibatkan peniliti sulit untuk 

menenangkannya dan mengganggu karyawan yang lain dalam mengisi 

skala. 

D. Validitas dan Reliabilitas  

Dari try out terpakai, data yang didapat kemudian diberi skor dan 

dilakukan uji validitas dan reliabitasnya dengan menggunakan 

Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) versi 20. Berikut adalah 

hasil analisa uji validitas dan reliabilitas pada masing-masing skala :  
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1. Validitas dan Reliabilitas Skala Minat Terhadap Pekerjaan  

Hasil uji validitas skala minat terhadap pekerjaan yang terdiri 

dari 40 item diperoleh 29 item yang valid dengan koefisien korelasi 

antara 0,337 sampai 0,744. Hasil uji reliabilitas diperoleh skor 

sebesar 0.922. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran C-1. Sebaran item valid atau gugur skala minat terhadap 

pekerjaan dapat dilihat pada tabel 5. 

Tabel 6 

Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Minat Terhadap Pekerjaan 

Aspek Minat 

Sebaran Item Valid dan 

Gugur 

Total 

Item 

Valid 

Total 

Item 

Gugur Fav Unfav 

1. Kognitif  37, 

*39,41,*43

, 45,47,49, 

51,55,57 

38,40,*42,44

46,48,50,52,5

6,58 

17 3 

2. Afektif  *53,*59, 

*61,63,*65

, *67,*69, 

*71,73, 

*75 

54, 60,62, 64, 

66,68,70,72,7

4 

76 

12 8 

Total Item 20 20 29 11 

Keterangan :  

Tanda ( *) : Item Gugur 
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2. Validitas dan Reliabilitas Skala Kepuasan Kerja 

Hasil uji validitas skala kepuasan kerja yang terdiri dari 36 

item peroleh semua item yang valid dengan koefisien korelasi antara 

0,453 sampai 0,731 sehingga seluruh item dinyatakan valid. Hasil uji 

reliabilitas diperoleh sebesar 0,956 yang berarti skala ini memiliki 

reliabilitas yang baik dalam mengukur kepuasan kerja. Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran C2. Sebaran item valid 

atau gugur skala minat terhadap pekerjaan dapat dilihat pada tabel 6. 

Tabel 7 

Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Kepuasan Kerja 

Aspek Kepuasan 

Kerja 

Sebaran Item Valid dan 

Gugur 
Total 

Item 

Valid 

Total 

Item 

Gugur Fav Unfav 

Gaji 3,7 8,4 4 - 

Promosi 10,2 1,9 4 - 

Supervisi 11,5 12,6 4 - 

Tunjangan 

Tambahan 
13,19 20,14 4 - 

Penghargaan 21,15 22,16 4 - 

Prosedur dan 

Peraturan Kerja  
23,17 18,24 4 - 

Rekan Kerja 32,26 31,25 4 - 

Pekerjaan itu 

sendiri 
27,33 28,34 4 - 

Komunikasi 29,35 30,36 4 - 

Total Item 18 18 36 - 


