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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Obyek Penelitian dan Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan pada PT. Cipta Eka Ria berlokasi di Jalan 

Permata Hijau Blok BB 25 Pondok Hasanudin, Kota Semarang, Jawa Tengah, 

Indonesia. PT. Cipta Eka Ria merupakan perusahaan  yang bergerak di bidang 

jasa hiburan berupa sebuah Karaoke TV dan Tempat Club. 

3.2 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

 Populasi 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai kualitas, karakteristik tertentu yang ditetapkan seorang peneliti 

untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014). Dalam 

penelitian ini yang menjadi populasi adalah  karyawan PT. Cipta Eka Ria, 

Semarang dengan jumlah 60 orang karyawan. 

 Sampel 

 Sampel adalah bagian dari jumlah, karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2014). Dalam penelitian ini teknik sampling yang 

digunakan adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel yaitu 

60 orang karyawan tetap. 

3.3  Metode Pengumpulan Data 

 3.3.1 Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data pada penelitian ini jika dilihat dari sumbernya adalah data 

primer yaitu data subyek. Data subyek adalah data yang langsung diberikan 

kepada pengumpul data (Sugiyono, 2014). Dalam hal ini sumber data yang 
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digunakan adalah hasil dari jawaban responden atau pertanyaan yang diajukan 

dalam wawancara baik secara lisan maupun tertulis. 

 3.1.2 Teknik Pengumulan Data 

 Terdapat beberapa teknik pengumpulan data primer, yaitu wawancara,  

angket, observasi dan tes. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

melalui angket (kuesioner). Angket (kuesioner) adalah alat pengumpulan data 

yang efisien jika peneliti tahu variable yang akan diukur (Sugiyono, 2014). 

Kuisioner yang akan dibagikan oleh peneliti  diadopi dari penelitian yang 

dilakukan oleh Didier Neonisa dengan judul Pengaruh Komunikasi Internal 

Terhadap Kepuasan Kerja Dalam Sebuah Organisasi : Studi Kasus PT XYZ dan 

penelitian yang dilakukan oleh I Dewa Gede Kresna Wirawan dan I Nyoman 

Sudharma dengan judul Pengaruh Komunikasi, Motivasi Dan Lingkungan Kerja 

Fisik Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Sekretariat Kota Denpasar.  

 Kuesioner yang akan dibagikan nantinya akan terdiri dari pertanyaan dan 

jawaban, peneliti akan menggunakan skala likert dalam pengukuran. 

Skor 5 mewakili Sangat Setuju   

Skor 4 mewakili Setuju 

Skor 3 mewakili Netral 

Skor 2 mewakili Tidak Setuju 

Skor 1 mewakili Sangat Tidak Setuju 
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3.3.3 Validitas dan Realibilitas Instrumen 

Uji Validitas  

Menurut Ghozali (2016) uji validitas adalah digunakan untuk mengukur 

sah tidaknya suatu kuisioner, uji ini dilakukan untuk mengetahui validitas butir-

butir pertanyaan, uji ini pada SPSS for Windows versi 21.0 dapat dilihat dalam 

kolom corrected item-total correlation yang merupakan nilai r hitung untuk 

masing-masing pertanyaan 

 Jika r hitung lebih besar dibandingkan dengan r tabel maka butir 

pertanyaan tersebut dapat diterima atau valid, dengan derajat kebebasan (degree of 

freedom) adalah df = n – 2, Nilai r tabel product moment untuk n = 58 dengan α = 

5% adalah 0,254  

Hasil r hitung > r tabel (0,254) = valid  

Hasil r hitung < r tabel (0,254) = tidak valid  

 

Perhitungan validitas variabel menggunakan SPSS for Windows versi 21.0 

berdasarkan nilai r hitung dibandingkan dengan nilai r table 5% = 0.254. Hasil 

tanggapan komunikasi terhadap kepuasan kerja dapat dijelaskan pada tabel 

berikut: 
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Tabel. 3.1 

Hasil Perhitungan Validitas Variabel 

No.
Variabel 

Komunikasi
R hitung R tabel Keterangan

1 Kom1 .656 0.254 Valid

2 Kom2 .767 0.254 Valid

3 Kom3 .794 0.254 Valid

4 Kom4 .775 0.254 Valid

5 Kom5 .735 0.254 Valid

6 Kom6 .624 0.254 Valid

7 Kom7 .697 0.254 Valid

8 Kom8 .755 0.254 Valid

9 Kom9 .709 0.254 Valid

10 Kom10 .485 0.254 Valid  

No.
Variabel 

Kepuasan Kerja
R hitung R tabel Keterangan

1 KK1 .409 0.254 Valid

2 KK2 .462 0.254 Valid

3 KK3 .348 0.254 Valid

4 KK4 .464 0.254 Valid

5 KK5 .344 0.254 Valid

Sumber : Data primer (2018), diolah  

 

Uji Reliabilitas  

Menurut (Ghozali,2015) uji reliailitas adalah suatu alat untuk mengukur 

suatu kuisioner yang merupakan indicator dari suatu variable. Uji Reliabilitas 

menunjukkan seberapa besar instrumen tersebut dapat dipercaya dan digunakan 

sebagai alat pengumpul data. Semakin tinggi reliabilitas suatu instrumen, berarti 

instrumen tersebut akan memiliki hasil konsisten dan terpercaya untuk mengukur 

objek yang serupa. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji statistik 

Cronbach Alpha lebih dari 0,60 ( > 0,60 )  

Hasil α > 0,60 = reliabel  

Hasil α < 0,60 = tidak reliabel  
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Hasil pengujian reliabilitas untuk masing-masing variabel dapat dilihat 

pada tabel berikut:  

 

Tabel. 3.2 

Hasil Perhitungan Reliabilitas 

Variabel Alpha Keterangan

Komunikasi 0.916 Reliabel

Kepuasan Kerja 0.643 Reliabel  

 

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel memiliki 

koefisien Alpha lebihbesar dari 0,60 sehingga bisa dikatakan semua variabel dari 

kuesioner adalah reliabel. Maka untuk selanjutnya item-item pada variabel 

tersebut layak digunakan sebagai alat ukur. 

 

3.4 Alat Analisis Data 

3.4.1 Alat analisis Data 

 Analisis Deskriptif  

 Analisis deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan 

atau memberi gambaran terhadap obyek yang ada dalam penelitian ini yang terdiri 

dari Komunikasi (X) dan Kepuasan kerja (Y). Analisis diskriptif merupakan 

analisis yang menunjukkan deskripsi atau gambaran data responden dari 

kuesioner untuk membantu dalam analisis kuantitatif. Analisis deskriptif dihitung 

menggunakan rentang skala (Sugiyono,2014) )dengan rumus sebagai berikut :  

 

RS =  nilai terbesar – nilai terkecil 

 Jumlah interval 
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Tabel 3.3 

Rentang Skala Kategori Menurut Interval Analisis Deskriptif 

SKOR KOMUNIKASI KEPUASAN KERJA 

1,0 – 2,9 Buruk Rendah 

3,0 – 5,0 Baik Tinggi 

 

Analisis Regresi Linier Sederhana 

Analisis regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun 

kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen (Sugiyono,2014). 

Persamaan umum regresi linier sederhana adalah :  

Y : a+bX 

 

Keterangan:  

Y = Subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan. (Kepuasan Kerja) 

a  = Harga Y bila X = 0 (harga konstan).  

b = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukan angka peningkatan 

ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen. 

Bila b (÷) maka naik, dan bila ( - ) maka terjadi penurunan.  

X = Subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu. 

(Komunikasi) 

 

3.4.2 Pengujian Hipotesis 

 Uji t  

 Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variable 

independen secara individual dalam menerangkan variasi variable dependen 
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menurut Ghozali (2016). Pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan nilai t 

hitung dan nilai kritis sesuai dengan tingkat signifikan yang digunkan yaitu 0,05. 

Pengambilan keputusan didasarkan nilai probabilitas yang didapatkan dari hasil 

pengolahan data melalui program SPSS Statistik Parametrik sebagai berikut : 

Ha  : variable independen secara persial berpengaruh terhadap variable 

dependen 

Ho  : variable independen secara persial tidak berpengaruh terhadap variable 

dependen 

Penerimaan atau penolakan hipotesis menggunakan kiteria sebagai berikut : 

a. Nilai probabilitas dari uji t dapat didlihat dari hasil pengolahan dari 

program SPSS pada table COEFFICIENT kolom sig atau significance. 

b. Jika nilai signifikan < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima  yang berarti 

terdapat pengaruh variable independen terhadap variable dependen. 

c. Jika nilai signifikan > 0,05 maka Ho diterima dan menolak Ha yang berarti 

tidak terdapat pengaruh variable independen terhadap variable dependen. 


