
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian yang Digunakan 

Pembahasan teori dan penetapan hipotesis telah dilakukan, maka 

langkah penting selanjutnya dalam suatu penelitian adalah peneliti 

menentukan metode penelitian apa yang digunakan. Metode penelitian 

yang tepat dipilih akan menjadi penentu keberhasilan suatu penelitian 

dan sebaliknya. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode 

kuantitatif. Metode kuantitatif menggunakan metode statistika, dan 

menekankan analisisnya pada data-data numerical (angka). Metode ini 

melakukan pendekatan pada penelitian inferensial dan hasil 

kesimpulannya dilihat pada suatu probabilitas kealahan penolakan 

hipotesis nihil. Data-data didapat dari pengukuran dengan menggunakan 

skala pada variabel-variabel yang akan diteliti. Melalui metode ini akan 

didapat signifikansi hubungan antar variabel yang diteliti. (Azwar, 2011, 

h.5). 

 

B. Identifikasi Variable Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Identifikasi variabel 

yang terdapat dalam penelitian ini harus ditentukan terlebih dahulu 

sebelum metode pengumpulan data dan analisis data ditentukan. 

Pengidentifikasian variabel penelitian membantu dalam menentukan alat 

pengumpul data dan teknik analisis data yang digunakan. Variabel-

variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 



 

 

 

1. Variable tergantung  :  Kepuasan Komunikasi dalam  

            Organisasi Kerja 

2. Variable bebas   :  Efikasi Diri (Self-Efficacy) 

 

C. Definisi Operasional Variable Penelitian 

Salah satu langkah yang harus dilakukan dalam penelitian untuk 

menghindari salah pengertian mengenai data yang akan dikumpulkan, 

maka batasan operasional variabel penelitian perlu dikemukakan. 

Penelitian ini menggunakan batasan operasional sebagai berikut:  

1. Kepuasan Komunikasi dalam Organisasi Kerja 

Kepuasan komunikasi dalam organisasi adalah reaksi secara afektif 

setiap anggota dalam organisasi berupa kenyamanan, kelegaan, atau rasa 

senang atas proses pertukaran pesan dalam bentuk verbal atau non verbal 

yang berhasil dilakukan untuk memenuhi aspek – aspek dalam 

organisasi.Definisi kepuasan komunikasi akan diukur menggunakan 

skala yang berdasarkan gejala-gejala. Gejala-gejala kepuasan komunikasi 

dalam organisasi kerja meliputi kepercayaan, rasa hormat, dukungan, 

kejujuran, umpan balik bersifat membangun, dan saling pengertian. 

Semakin tinggi skor yang diperoleh maka semakin tinggi kepuasan 

komunikasi yang dialami oleh organisasi tersebut dan sebaliknya. 

2. Efikasi Diri (Self-Efficacy) 

Efikasi diri adalah perasaan yakin akan penilaian pada diri sendiri 

bahwa mampu atau berkompeten dalam mengatur, memperkirakan, dan 

melaksanakan tindakan-tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan 

ketika dihadapkan pada situasi yang tidak cocok. Efikasi diri akan diukur 



 

 

 

dengan menggunakan skala efikasi diri yang meliputi tiga tanda 

diantaranya tingkat kesulitan (magnitude), kekuatan (strength), dan 

generalitas (generality). Semakin tinggi skor yang diperoleh maka 

semakin tinggi pula  efikasi diri yang dimiliki dan sebaliknya. 

 

D. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian dapat dilihat dari apakah masih dapat terjangkau 

sumber dayanya atau tidak. Jika masih terjangkau maka dapat dilakukan 

studi populasi. Studi Populasi mempelajari subjek secara langsung. 

Subjek-subjek yang akan diteliti setidaknya memiliki satu ciri yang sama 

(Azwar, 2011, h. 35). Peneliti memilih studi populasi karena hasil 

penelitiannya dapat digeneralisasikan pada kelompok tersebut. Populasi 

dalam penelitian ini adalah pekerja sebuah perusahaan retail swasta di 

Semarang pada divisi groceries dan fresh. Dimana dalam perusahaan 

tersebut terdapat beberapa masalah mengenai komunikasi yang sering 

terjadi dan berlanjut tanpa evaluasi. 

 

E. Metode Pengambilan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode skala. Skala adalah metode penelitian yang menggunakan 

daftar pernyataan yang harus dijawab dan dikerjakan oleh sejumlah 

responden (Azwar, 2002, h.99-102).  

Item dalam skala tiap variabel dibagi menjadi dua kelompok yaitu 

bersifat favorable dan unfavorable. Setiap pertanyaan diberikan alternatif 

jawaban yaitu sangat sesuai (SS), sesuai (S), tidak sesuai (TS), sangat 



 

 

 

tidak sesuai (STS). Item favorable, skor 4 untuk sangat sesuai (SS), 3 

untuk sesuai (S), 2 untuk tidak sesuai (TS), dan 1 untuk sangat tidak 

sesuai (STS). Sedangkan untuk item unfavorable, skor 1 untuk sangat 

sesuai (SS), 2 untuk sesuai (S), 3 untuk tidak sesuai (TS), dan 4 untuk 

sangat tidak sesuai (STS).Subjek diminta untuk memilih satu jawaban 

yang paling sesuai dengan dirinya. 

Sebagaimana yang telah diungkapkan diatas, penelitian ini 

menggunakan dua buah skala yaitu skala kepuasan komunikasi dalam 

organisasi kerja dan skala efikasi diri. 

1. Skala Kepuasan Komunikasi dalam Organisasi Kerja 

Skala kepuasan komunikasi bertujuan untuk mengetahui kepuasan 

komunikasi yang dirasakan pekerja. Skala yang digunakan meliputi 

beberapa faktor antara lain meliputi kepercayaan, rasa hormat, dukungan, 

kejujuran, umpan balik bersifat membangun, dan saling pengertian. 

Tabel 1 

Blue Print Skala Kepuasan Komunikasi dalam Organisasi 

Kerja 

Faktorkepuasan 

komunikasi 

Fav

orable  

Unfav

orable  

T

otal  

Kepercayaan 3 3 6 

Rasa hormat 3 3 6 

Dukungan 3 3 6 

Kejujuran 3 3 6 

Umpan Balik 

bersifat Membangun 

3 3 6 

Saling Pengertian 3 3 6 

Total  18 18 3

6 

 

 

 



 

 

 

2. Skala Efikasi Diri 

Skala efikasi diri terdiri dari tiga aspek yaitu tingkat kesulitan 

(magnitude), kekuatan (strength), dan generalitas (generality).  

Tabel 2 

Blue print skala efikasi diri 

Aspek Efikasi Diri Favorable Unfavorable Total 

Tingkat kesulitan 

 (magnitude) 

4 4 8 

Kekuatan (strength) 4 4 8 

Generalitas 

(generality) 
4 4 8 

Total  12 12 24 

 

F. Uji Coba Alat Ukur 

1. Validitas Alat Ukur 

Validitas alat ukur mempunyai arti seberapa jauh alat ukur 

mampu  untukmelakukan fungsi ukurnya dengan tepat dan cermat. 

Instrumen pengukur memiliki validitas tinggi jika alat ukur 

mengmberikan hasil yang sesuai dengan tujuan pengukuran (Azwar, 

2000, h.5). Cara yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan 

mengkorelasikan antara skor yang diperoleh pada masing-masing item 

pernyataan dengan skor total. Teknik korelasi yang akan digunakan 

adalah teknik korelasi Product Moment. Kemudian dikoreksi dengan 

menggunakan teknik korelasiPart Wholesebagai upaya menghindari 

angka korelasi yang kelebihan bobot. 

2. Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas dapat diartikan sebagai kepercayaan dan konsistensi 

suatu alat ukur. Ide pokok yang terkandung dalam konsep reliabilitas 

sendiri adalah seberapa jauh hasil pengukuran oleh alat ukur tersebut 



 

 

 

dapat dipercaya. Peneliti akan menggunakan Alpha Cronbarch untuk 

menguji realibilitas penelitian ini (Azwar, 2000, h.4). 

 

G. Metode Analisis Data 

Analisis data penelitian ini dilakukan uji kuantitatif melalui metode 

analis statistik teknik korelasi Product Moment dengan menggunakan 

bantuan program untuk menguji secara empirik hubungan antara efikasi 

diri dengan kepuasan komunikasi dalam organisasi kerja. Alasan 

penggunaan teknik tersebut karena pada penelitian ini sifatnya untuk 

menguji satu variabel bebas terhadap variabel tergantung.   

 

 

 

 

 


