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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Obyek Penelitian dan Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan pada karyawan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa 

Tengah dan D. I. Yogyakarta, yang berlokasi di Jl. Teuku Umar No 47 Jatingaleh, 

Semarang 50234, Jawa Tengah. Telp : (024) 8411 991, 8449534. Fax. (024) 8506 

632. Website : www.pln.co.id/disjateng 

  

3.2. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

Populasi menurut Sugiyono (2014:115) adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri dari obyek atau subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi 

dalam penelitian ini adalah 216 karyawan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa 

Tengah dan D. I. Yogyakarta. 

Menurut Sugiyono (2014:116) Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sesuatu yang dipelajari dari 

sampel adalah kesimpulannya yang akan diberlakukan untuk populasi. Sampel 

yang diambil dari populasi ini harus benar - benar representative (mewakili). 

Untuk menentukan sampel dapat digunakan rumus Slovin sebagai berikut : 

http://www.pln.co.id/disjateng
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Rumus Slovin n = 
21 Ne

N


 = 

2)10,0(1711

171


 = 63 

Berdasarkan perhitungan rumus Slovin, dapat diketahui jumlah sampel 63 

orang. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah karyawan PT. PLN 

(Persero) Distribusi Jawa Tengah & D.I.Yogyakarta divisi SDM, Distribusi, 

Keuangan, Komunkikasi Hukum & Admin, dan Niaga & Pelayanan Pelanggan 

yang melalui perhitungan teknik Slovin serta ditentukan secara proporsional. 

Tabel 3.1. Penarikan Sampel Secara Proporsional 

Sumber : Data sekunder yang telah diolah. 

 

 

No. Bidang Organisasi Jumlah 
Rumus 

Proporsi 

Sampel 

Proporsi 

1. Bidang Distribusi 30 63
171

30
x  11 

2. 
Bidang Komunikasi, 

Hukum & Admin 
34 63

171

34
x  13 

3. 
Bidang Niaga & Pelayanan 

Pelanggan 
38 63

171

38
x  14 

4. Bidang Keuangan 39 63
171

39
x  14 

5. Bidang SDM 30 63
171

30
x  11 

TOTAL SAMPEL 63 
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3.3. Metode Pengumpulan Data 

3.3.1. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data 

primer adalah data yang secara langsung diberikan oleh sumber data 

kepada pengumpul data (Sugiyono, 2014:402). Data primer penelitian 

ini nantinya berupa jawaban responden yang telah mengisi kuesioner 

yang diberikan oleh peneliti mengenai person organization fit dan 

kepuasan kerja 

3.3.2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui 

penyebaran kuesioner. Kuesioner adalah pengumpulan data yang 

dilakukan dengan memberikan pernyataan tertulisi kepada responden 

untuk dijawab. Peneliti dalam penelitian ini membagi kuesioner 

kepada 63 karyawan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan 

D.I.Yogyakarta yang dibagikan secara langsung. 

3.3.3. Instrumen Penelitian 

3.3.3.1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid 

tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid 

jika pertanyaan pada kuesioner tersebut mampu untuk 
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mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut (Ghozali, 2011: 52). Dalam pengujian validitas, 

peneliti menggunakan alat bantu program computer yaitu 

SPSS for Windows 17. Suatu variabel dapat dinyatakan valid 

jika nilai r hitung (corrected item-total correlation) > nilai r 

tabel (koefisien korelasi “r” product moment). 

Berikut tabel yang menunjukkan hasil pengujian 

validitas dari masing - masing variabel penelitian adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 3.2. Hasil Pengujian Validitas Person Organization Fit 

No.  Pernyataan  r hitung r tabel Keterangan  

1. Setiap karyawan baik itu atasan maupun 

bawahan memegang prinsip kepercayaan 

0,801 0,248 Valid 

2. Sesama karyawan diberikan tugas dalam 

bekerja tanpa harus dilakukan 

pengawasan. 

0,695 0,248 Valid 

3. Saya bekerja sesuai dengan prosedur 

yang telah ditentukan perusahaan. 

0,777 0,248 Valid 

4. Saya bekerja dengan jujur dalam 

menggunakan dan mengelola sumber 

daya di dalam lingkup atau otoritasnya. 

0,741 0,248 Valid 

5. Saya harus melakukan segala tindakan 

yang konsisten dengan nilai dan 

keyakinan. 

0,861 0,248 Valid 

6. Saya seharusnya secara jujur apabila 

telah melakukan kesalahan 

0,814 0,248 Valid 
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7. Atasan saya dalam pekerjaan terlihat 

sangat peduli terhadap karyawannya. 

0,640 0,248 Valid 

8. Saya peduli dengan segala hal yang 

terjadi di perusahaan. 

0,810 0,248 Valid 

9. Saya memiliki kesempatan untuk 

melakukan yang terbaik bagi perusahaan. 

0,847 0,248 Valid 

10. Saya memiliki kesempatan dalam 

pekerjaan untuk belajar dan berkembang. 

0,842 0,248 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah November 2017 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 10 pernyataan 

kuesioner person organization fit nilai r hitung > r tabel 0,248. 

Sehingga pernyataan - pernyataan tersebut dinyatakan valid. 

Di bawah ini adalah tabel hasi pengujian validitas dari variabel 

kepuasan kerja adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.3. Hasil Pengujian Validitas Kepuasan Kerja 

No.  Pernyataan  r hitung r tabel Keterangan  

1. Saya sudah merasa puas dengan 

pekerjaan yang dijalani saat ini. 

0,632 0,248 Valid 

2. Pekerjaan saya memberikan saya peluang 

mempersiapkan kemajuan saya di masa 

yang akan datang. 

0,777 0,248 Valid 

3. Tugas pekerjaan yang diberikan saat ini 

sesuai dengan kemampuan saya. 

0,625 0,248 Valid 

4. Pekerjaan yang saya terima saat ini sudah 

sesuai dengan keinginan saya. 

0,561 0,248 Valid 

5. Atasan selama ini selalu memberikan 

pengarahan kepada bawahan dalam setiap 

0,586 0,248 Valid 

Lanjutan Tabel 3.2 
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pekerjaan 

6. Komunikasi antara atasan dan bawahan 

terjalin dengan baik dalam 

menyelesaikan masalah-masalah 

pekerjaan. 

0,569 0,248 Valid 

7. Atasan memberikan masukan-masukan 

apabila saya mendapat kesulitan dalam 

penyelesaian pekerjaan. 

0,353 0,248 Valid 

8. Atasan saya konsisten dalam menerapkan 

aturan-aturan bagi saya dan karyawan 

lainnya. 

0,470 0,248 Valid 

9. Suasana kekeluargaan dalam bekerja 

terbina dengan baik. 

0,744 0,248 Valid 

10. Rekan kerja saya selalu memberi nasehat, 

dukungan dan membantu saya apabila 

mengahadapi kesulitan dalam pekerjaan. 

0,818 0,248 Valid 

11. Seluruh rekan kerja bertanggung jawab 

terhadap hasil pekerjaan. 

0,631 0,248 Valid 

12. Saya tidak menemukan kesulitan dalam 

bekerja dengan rekan kerja. 

0.593 0.248 Valid 

13. Saya memiliki kesempatan yang sama 

untuk promosi yang diberikan 

perusahaan. 

0,642 0,248 Valid 

14. Keadilan kebijakan promosi karyawan 

sudah diterapkan dengan baik di 

perusahaan. 

0,604 0,248 Valid 

15. Adanya promosi yang dilakukan oleh 

perusahaan memotivasi karyawan untuk 

lebih berkembang dan maju. 

0,651 0,248 Valid 

16. Proses kenaikan jabatan di perusahaan 

terbuka bagi siapa saja yang berpotensi 

tanpa diskriminasi. 

0,716 0,248 Valid 

17. Saya sudah merasa puas dengan gaji 

pokok yang diterima selama ini 

0,614 0,248 Valid 

Lanjutan Tabel 3.3 
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18. Saya sudah puas terhadap 

tunjangan-tunjangan yang diberikan oleh 

perusahaan di luar gaji pokok yang saya 

terima. 

0,696 0,248 Valid 

19. Gaji yang saya terima sudah sesuai 

dengan tuntutan pekerjaan yang 

dibebankan kepada saya. 

0,613 0,248 Valid 

20. Gaji yang saya terima saat ini sudah 

memuaskan, sesuai dengan beban kerja 

dan tanggung jawab yanng saya lakukan. 

0,613 0,248 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah November 2017 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 20 pernyataan 

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

0,248. Sehingga pernyataan - pernyataan tersebut dinyatakan valid. 

Setelah melakukan perhitungan dibantu menggunakan program 

SPPS dengan menggunakan tingkat toleransi kesalahan/alpha sebesar 

0,05 jika r hitung > r tabel maka pernyataan tersebut dinyatakan valid. 

 

3.3.3.2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur 

suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel 

(Ghozali, 2011 : 47). Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau 

handal apabila jawaban yang diberikan responden terhadap 

pernyataan adalah konsisten. Untuk mencari reliabilitas 

Lanjutan Tabel 3.3 
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instrument dengan pengukuran skala 1-4, dapat 

menggunakan rumus Alpha Cronbach dan dapat dihitung 

dengan program SPSS. Nilai tiap variabel dianggap reliabel 

jika nilai Alpha lebih besar dari 0,6  

Berikut adalah tabel yang menujukkan hasil pengujian 

reliabilitas dari masing - masing variabel untuk penelitian ini 

: 

Tabel 3.4. Hasil Pengujian Reliabilitas 

Variabel  Alpha Cronbach Keterangan 

Person Organization Fit 0,925 Reliabel  

Kepuasan Kerja 0,917 Reliabel  

Sumber : Data primer yang diolah November 2017 

 Berdasarkan tabel 3.4 mengenai hasil pengujian 

reliabilitas dapat menunjukkan bawa person organization fit 

memiliki nilai alpha cronbach sebesar 0,925 lebih besar 0,60 

dan kepuasan kerja memiliki alpha cronbach 0,917 yang lebih 

besar 0,60. 
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3.4. Analisis Data 

3.4.1. Alat Analisis Data 

3.4.1.1. Analisis Deskriptif 

Menurut Sugiyono (2014:206) analisis deskriptif merupakan 

analisis yang digunakan untuk menganalisis dengan cara 

mendeskripsikan data yang telah terkumpul. Analisis deskriptif nantinya 

juga akan menyajikan data tentang responden, seperti jenis kelamin, 

jabatan, lama bekerja, pendidikan terakhir.  

Penelitian ini menggunakan sejumlah pertanyaan dan 

pernyataan dengan 4 pilihan jawaban yang menunjukkan setuju atau 

tidak setuju terhadap pertanyaan atau pernyataan tersebut. 

SS (sangat setuju)     skor = 4 

S (setuju)     skor = 3 

TS (tidak setuju)    skor = 2 

STS (sangat tidak setuju)  skor = 1 

Dalam menentukan rentang skala, digunakan rumus sebagai berikut : 

range = skor terbesar - skor terendah 

Jumlah interval 

range = 4 - 1 

 2 

range = 1,5 
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sehingga, penilaian dilakukan sebagai berikut  :  

Tabel 3.5. Kategori Variabel 

Rentang Skala 
Kategori 

Person Organization Fit Kepuasan Kerja 

1,00 - 2,50 Rendah Tidak Puas 

2,51 - 4,00 Tinggi Puas 

 

3.4.1.2.  Analisis Inferensial 

Menurut Sugiyono (2014) Analisis regresi linier sederhana 

merupakan suatu metode analisis yang digunakan untuk menentukan 

prediksi dari pengaruh yang terjadi antara variabel independen (x) 

terhadap variabel dependen (y). Pengolahan data dibantu dengan 

menggunakan SPSS for windows 17. Analisis regresi linier sederhana 

dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari 

variabel independen terhadap variabel dependen. 

 

3.4.2. Pengujian Hipotesis 

3.4.2.1. Uji t 

Uji t digunakan untuk menguji apakah masing - masing variabel 

bebas (person organization fit) berpengaruh secara signifikan terhadap 
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variabel terikat (kepuasan kerja) secara parsial dengan α = 0,05 dan juga 

penerimaan atau penolakan hipotesis dengan cara: 

a. Merumuskan Hipotesis 

H0 : Person Organization Fit tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja 

H1 : Person Organization Fit berpengaruh terhadap kepuasan kerja 

b. Batasan t Hitung 

Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut : 

1. H0 diterima bila nilai signifikansi > α (0,05) atau -ttabel < thitung < ttabel, 

yang berarti variabel indepen tidak mempengaruhi variabel 

dependen. 

2. H0 ditolak bila nilai signifikansi ≥ α (0,05) atau thitung > ttabel atau thitung 

< -ttabel, yang berarti variabel independen mempengaruhi variabel 

dependen. 

 


