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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Obyek Penelitian dan Lokasi Penelitian 

Obyek dari penelitian ini adalah karyawan di CV. Teguh Jaya yang 

berlokasi di jalan Majapahit 295, Semarang, Jawa Tengah 50199. 

 

3.2.  Populasi  

Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2012 : 115) populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualititas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan terlebih dahulu oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan CV Teguh Jaya 

sebanyak 40 orang dari berbagai devisi. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah simple random sampling. Dikatakan simple (sederhana) 

karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak 

tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiyono, 2012 : 

118). Karena jumlah populasi relatif sedikit maka seluruh populasi dijadikan 

reponden atau penelitian sensus/ populasi. 

 

3.3.  Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode kuesioner, yang mana 

merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 
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seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya (Sugiyono, 2012 : 119) 

3.3.1. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh langsung 

dari obyek penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah primer. Dalam penelitian ini data primer di peroleh dari 

karyawan CV. Teguh Jaya. Data primer menurut (Sugiyono, 2012 : 

193) sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data. Dalam penelitian ini data primer diperoleh secara 

langsung dengan memberikan kuisioner langsung kepada karyawan 

CV. Teguh Jaya. 

3.3.2. Metode Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling 

utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data (Sugiyono, 2012 : 401). Teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara menyebar 

kuesioner. Kuesioner diberikan kepada responden yaitu karyawan 

CV. Teguh Jaya yang berjumlah 40 orang. Kuesioner yang 

disebarkan ini melalui pernyataan terbuka yang sudah disediakan 

jawabannya.  
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3.3.3. Skala Pengukuran Data 

Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien 

bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu 

apa yang bisa diharapkan dari responden (Sugiyono, 2012 : 199). 

Dalam penelitian ini, kuisioner akan dibagikan ke responden dan 

untuk mengukur sikap responden dari tiap pernyataan dan 

pertanyaan menggunakan skala Likert. Menurut (Sugiyono, 2012 : 

132), skala Likert berhubungan dengan sikap seseorang atau 

sekelompok terhadap sesuatu tentang fenomena sosial. Adapun skala 

Likert dalam penelitian ini merujuk pada lima jawaban yakni , 

Sangat Setuju (4) , Setuju (3), Tidak Setuju (2), Sangat Tidak Setuju 

(1). 

3.3.4. Instrumen Penelitian 

3.3.4.1 Uji Validitas  

Uji validitas adalah suatu data yang dapat dipercaya 

kebenarannya sesuai dengan kenyataan. Menurut (Sugiyono, 

2012 : 172) bahwa valid berarti instrumen tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Valid 

menunjukkan derajat ketepatan antara data yang terjadi 

sebenarnya pada obyek dengan data yang dikumpulkan oleh 

peneliti. 

Uji Validitas dalam penelitian ini menggunakan analisis 

item yaitu mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total 
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yang merupakan jumlah dari tiap skor butir. Jika ada item yang 

tidak memenihi syarat, maka item tersebut nantinya tidak akan 

diteliti lebih lanjut. Maka metode yang digunakan adalah 

Pearson Correlation  yang dikenal dengan korelasi product 

moment. Keputusanya adalah jika rhitung > rtabel , maka valid. 

Jika rhitung < rtabel , maka tidak valid.  

Berikut tabel yang menunjukkan hasil pengujian masing-

masing variabel penelitian, sebagai berikut : 

Tabel 3.1. Hasil Pengujian Validitas Iklim Organisasi 

No Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

1 Pekerjaan saya di perusahaan ini 

didefiniskan secara jelas dan terstruktur 

0,558 0,312 Valid 

2 Saya mengetahui dengan jelas siapa yang 

memiliki kewenangan secara formal 

untuk mengambil keputusan 

0,549 0,312 Valid 

3 Pekerjaan saya di perusahaan ini 

memiliki standar kinerja yang tinggi 

0,558 0,312 Valid 

4 Saya tidak merasa ditekan dalam 

memperbaiki kinerja saya baik individu 

maupun kelompok 

0,703 0,312 Valid 

5 Saya memiliki kesempatan untuk 

memutuskan suatu masalah dalam 

pekerjaan sendiri tanpa harus bertanya 

kepada orang lain 

0,782 0,312 Valid 

6 Saya mendapat imbalam yang sesuai bila 

saya dapat menyelesaikan tugas dengan 

baik 

0,815 0,312 Valid 

7 Saya mendapat dukungan dari rekan – 

rekan dalam menyelesaikan tugas sehari -

hari 

0,771 0,312 Valid 

8 Terdapat rasa saling percaya antar 

karyawan dalam perusahaan 

0,832 0,312 Valid 

9 Saya mengetahui tujuan yang ingin 

dicapai oleh perusahaan 

0,751 0,312 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah September 2017 
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Berdasarkan tabel diatas, diketahui dari 9 pertanyaan 

kuesioner iklim organisasi nilai r hitung > r tabel, dengan r tabel 

0,312. Sehingga pertanyaan-pertanyaan tersebut dinyatakan 

valid. 

Di bawah ini adalah tabel hasil pengujian validitas 

variabel kepuasan kerja, sebagai berikut : 

Tabel 3.2. Hasil Pengujian Validitas Kepuasan Kerja 

No Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

1 Pekerjaan saya saat ini sesuai dengan 

latar belakang pendidikan saya 

0,425 0,312 Valid 

2 Saya diberika kebebasan dalam 

menyusun jadwal pekerjaan saya 

0,634 0,312 Valid 

3 Gaji yang saya terima sesuai dengan 

beban kerja yang saya lakukan 

0,670 0,312 Valid 

4 Gaji yang saya terima besarnya sama 

dengan gaji yang diterima teman saya di 

posisi yang sama 

0,640 0,312 Valid 

5 Saya merasa atasan memperhatikan 

kesejahteraan bawahanya 

0,718 0,312 Valid 

6 Saya selalu mendapat arahan dan 

dukungan dari atasan 

0,744 0,312 Valid 

7 Saya selalu mendapat pujian apabila saya 

dapat menyelesaikan tugas dengan baik 

0,763 0,312 Valid 

8 Saya dan teman sekerja saya memiliki 

satu pemikiran dalam menyelesaikan 

tugas 

0,839 0,312 Valid 

9 Saya dan teman sekerja dapat 

menyelesaikan masalah yang dihadapi 

dengan baik 

0,812 0,312 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah September 2017 

Berdasarkan tabel diatas, diketahui dari 9 pertanyaan 

kuesioner kepuasan kerja nilai r hitung > r tabel, dengan r tabel 

0,312. Sehingga pertanyaan-pertanyaan tersebut dinyatakan 

valid. 
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Di bawah ini adalah tabel hasil pengujian validitas 

variabel komitmen organisasional, sebagai berikut : 

Tabel 3.3. Hasil Pengujian Validitas Komitmen Organisasional 

No Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

1 Saya merasa sangat bahagia bekerja di 

perusahaan ini 

0,707 0,312 Valid 

2 Saya merasa masalah yang dihadapi oleh 

perusahaan adalah masalah saya juga 

0,691 0,312 Valid 

3 Saya merasa menjadi bagian dari 

perusahaan ini 

0,707 0,312 Valid 

4 Saya merasa sulit untuk meninggalkan 

perusahaan ini karena takut tidak 

mendapat kesempatan kerja di tempat 

lain 

0,829 0,312 Valid 

5 Akan merugikan bagi saya bila harus 

meninggalkan perusahaan ini 

0,816 0,312 Valid 

6 Sulit mendapat pekerjaan dengan 

penghasilan bagus seperti saat ini 

0,778 0,312 Valid 

7 Saya merasa perusahaan ini sudah banyak 

berjasa untuk saya 

0,743 0,312 Valid 

8 Saya belum memberikan banyak 

kontribusi untuk perusahaan ini 

0,522 0,312 Valid 

9 Perusahaan ini layak menerima kesetiaan 

dari saya 

0,742 0,312 Valid 

10 Saya merasa harus bekerja dengan baik 

sebagai bentuk terimakasih saya terhadap 

perusahaan 

0,887 0,312 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah September 2017 

Berdasarkan tabel diatas, diketahui dari 10 pertanyaan 

kuesioner komitmen organisasional nilai r hitung > r tabel, 

dengan r tabel 0,312. Sehingga pertanyaan-pertanyaan tersebut 

dinyatakan valid.  

Setelah melakukan perhitungan dibantu menggunakan 

program SPSS dengan menggunakan tingkat toleransi 
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kesalahan/ alpha sebesar 0,05 jika rhitung > rtabel maka 

pernyataan yang diberikan dinyatakan valid. 

 

3.3.4.2. Uji Reliabilitas  

Sugiyono menyebutkan ( Sugiyono, 2012 : 183) uji 

reliabilitas menunjukkan sejauh mana instrument dapat 

memberikan hasil pengukuran yang konsisten apabila 

pengukuran dilakukan berulang-ulang. Pengukuran reliabilitas 

tersebut dilakukan dengan menggunakan rumus alpha cronbach. 

Kriteria uji reliabilitas dengan rumus alpha adalah apabila alpha 

cronbach > 0,60 maka alat ukur tersebut reliabel dan juga 

sebaliknya, jika alpha cronbach < 0,60 maka alat ukur tidak 

reliabel. Perhitungan dalam penelitian ini menggunakan SPSS 

versi 16.0.0.0.  

Berikut tabel yang menunjukkan hasil pengujian 

reliabilitas masing-masing variabel untuk penelitian ini : 

 

Tabel 3.4 Hasil Pengujian Reliabilitas 

Variabel Alpha Cronbach Keterangan 

Iklim Organisasi 0,876 Reliabel 

Kepuasan Kerja 0,865 Reliabel 

Komitmen Organisasional 0,888 Reliabel 

 Sumber: Data primer yang diolah September 2017 
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Berdasarkan tabel hasil pengujian reliabilitas diatas menunjukkan 

bahwa iklim organisasi memiliki nilai alpha cronbach sebesar 

0,876 lebih besar dari 0,60 kepuasan kerja memiliki nilai alpha 

cronbach 0,865 lebih besar dari 0,60 lalu komitmen organisasional 

memiliki nilai alpha sebesar 0,888 lebih besar dari 0,60. 

 

3.4.  Analisis Data 

3.4.1.  Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif adalah analisis yang menunjukan deskripsi 

atau gambaran data responden atas beberapa pertanyaan yang ada 

dalam kuesioner yang digunakan untuk membantu dalam analisis 

kuantitatif. Analisis deskriptif dihitung menggunakan rentang skala 

menurut Sugiyono (Sugiyono, 2012 :206) dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

Rentang Skala  = 
                            

              
 

2

14 
  

= 1,5 

Tabel 3.5. Kategori Variabel 

 

Skala 

Kategori 

Iklim 

Organisasi 

Komitmen 

Organisasional 

Kepuasan Kerja 

1,00 – 2,49 Tidak Kondusif Rendah  Rendah 

2,50 – 4,00 Kondusif Tinggi Tinggi 

 Sumber: Data primer yang diolah September 2017 
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3.4.2.  Analisis Inferensial 

Analisis inferensial digunakan untuk menganalisis data 

sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi (Sugiyono, 2012 : 

207). Dengan analisis inferensial ini maka dapat mengetahui 

pengaruh variabel X (independen) yaitu iklim organisasi dan 

kepuasan kerja terhadap variabel Y yaitu komitmen organisasional, 

maka dilakukan uji regresi linier berganda. 

Y = a + b1X1+b2X2+b3X3 

Keterangan : 

Y  = Komitmen Organisasional  

a  = Konstanta 

b1, b2, b3 = Koefisien Regresi 

X1  = Iklim Organisasi 

X2  = Kepuasan Kerja 

 

3.4.3   Analisis Regresi Berganda  

(Sugiyono, 2012 : 277) menyebutkan analisis regresi 

berganda adalah teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui 

ada atau tidaknya pengaruh keseluruhan variabel X terhadap  

variabel Y.  
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3.5.  Uji Hipotesis 

 3.5.1.  T-test 

Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2012 : 264) uji t pada 

dasarnya menunjukkan seberapa besar pengaruh suatu variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Dengan menggunakan nilai signifikan 

sebesar 0,05 jika nilai signifikan thitung>ttabel maka H0 diterima, 

jika nilai signfiikan thitung< ttabel maka H0 ditolak.  

 Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut : 

Hipotesis 1 : a. H10 = tidak ada pengaruh iklim organisasi terhadap 

komitmen organisasional 

b. H1i = ada pengaruh iklim organisasi terhadap 

komitmen organisasional 

Hipotesis 2 : a. H20 = tidak ada pengaruh  kepuasan kerja terhadap 

komitmen organisasional 

b. H2i = ada pengaruh kepuasan kerja terhadap 

komitmen organisasional 

3.5.2.  F – test 

Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2012 : 264 ) uji F digunakan 

untuk menguji variabel bebas secara bersamaan terhadap variabel 

terkait. Uji F juga digunakan untuk mengetahui apakah model 

regresi linier yang digunakan sudah sesuai atau tidak.  
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Dengan menggunakan nilai signifikan sebesar 0,05 jika nilai 

signifikan Fhitung > Ftabel maka H0 diterima, jika nilai signifikan 

Fhitung < Ftabel maka H0 ditolak. 

Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut : 

Hipotesis 4 :  a.  H30 = tidak ada pengaruh iklim organisasi dan 

kepuasan kerja terhadap komitmen organisasional. 

b. H3i = ada pengaruh iklim organisasi dan kepuasan 

kerja terhadap komitmen organisasional. 


