
 

 

BAB IV 

LAPORAN PENELITIAN 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Penelitian yang peneliti lakukan adalah mengetahui hubungan 

antara efikasi diri dengan kepuasan komunikasi dalam organisasi kerja. 

Tahap awal dalam mengerjakan penelitian adalah dengan menemukan 

tempat penelitian. Tempat penelitian yang digunakan untuk penelitian 

adalah sebuah perusahaan retail swasta modern yang berada di kota 

Semarang. Perusahaan retail yang asli lahir di Indonesia ini bergerak 

menjual bahan makanan, makanan segar dan siap makan, barang-barang 

kebutuhan sehari-hari, dan barang elektronik. Perusahaan retail yang 

berdiri dan dikenalkan pada 2004 ini merupakan perusahaan bungsu dari 

seluruh perusahaan retail dalam satu grup.  

Perusahaan tempat penelitian peneliti adalah jaringan hipermarket 

yang memiliki banyak cabang di Indonesia. Selain department store 

yang menjual produk sandang seperti makanan, perusahaat retail swasta 

ini juga memiliki supermarket atau pasar swalayan yang menjual 

kebutuhan sandang, barang kebutuhan hidup dan sehari-hari. Juga 

peralatan elektronik, olahraga, ATK, dan lain-lain. 

Penelitian untuk mengetahui hubungan antara efikasi diri dengan 

kepuasan komunikasi dalam organisasi kerja dilakukan pada perusahaan 

retail swasta ini didukung oleh beberapa alasan, antara lain : 

a. Perusahaan retail swasta di kota Semarang ini memberikan 

kesempatan dan ijin untuk menjadi tempat penelitian. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Hipermarket
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia


 

 

 

b. Setelah dilakukan wawancara pada tujuh pekerja pada posisi manajer, 

kepala tim, dan staf cenderung menunjukkan adanya gejala 

ketidakpuasan dalam komunikasi organisasi. Gejala-gejala yang 

ditunjukkan seperti sering terjadi masalah komunikasi dalam 

organisasi dan lingkup luar organisasi, bawahan lamban dalam bekerja 

(mengambil keputusan), pernah terjadi beberapa pimpinan di beberapa 

divisi seperti team leader melakukan tindakan agresif ketika marah, 

sikap asertif bawahan tidak baik, dan motivasi kerja berkurang. 

Gejala-gejala tersebut memenuhi syarat tujuan penelitian. 

c. Berdasarkan hasil penelitian awal yang dilakukan oleh peneliti 

menunjukkan hasil bahwa terdapat fenomena-fenomena yang 

berhubungan dengan penelitian. 

 

B. Persiapan Penelitian 

Persiapan penelitian dilakukan dengan tahap awal yaitu penyusunan 

alat ukur penelitian yang berupa skala penelitian. Setelah skala tersusun, 

peneliti membuat surat permohonan ijin penelitian untuk pihak yang 

terkait. Yang terakhir adalah melakukan uji validitas dan reliabilitas pada 

skala penelitian yang digunakan. 

1. Perijinan Penelitian 

Peneliti telah melakukan permohonan ijin secara lisan pada 

instansi tempat penelitian dilakukan, langkah selanjutnya adalah 

membuat surat permohonan ijin penelitian secara tertulis. Surat 

permohonan ijin penelitian ini juga merupakan salah satu syarat untuk 

dapat melakukan penelitian ini. Untuk itu peneliti mengajukan surat 



 

 

 

permohonan ijin pada Tata Usaha Fakultas Psikologi Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang pada tanggal 30 Mei 2018. Setelah 

Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 

memberikan surat permohonan ijin resmi dengan surat  nomor 

2823/B.7.3/FP/VI/2018 pada tanggal 4 Juni 2018, yang ditanda 

tangani oleh dekan Fakultas Psikologi Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang dan surat permohonan ijin tersebut  

diberikan kepada kepala bagian personalia perusahaan yang kemudian 

diberikan kepada kepala manajer perusahaan. Setelah mencermati 

surat ijin penelitian dan tidak keberatan dengan perusahaan dijadikan 

sebagai tempat penelitian maka kepala manajer perusahaan 

memberikan ijin secara lisan kepada peneliti untuk melakukan 

penelitian pada tanggal 26 Juni 2018 untuk melakukan penelitian pada 

tanggal 3 Juli sampai dengan 9 Juli 2018.  

2. Penyusunan Alat Ukur Penelitian 

Skala penelitian dijadikan sebagai alat ukur dalam penelitian ini. 

Terdapat dua jenis skala penelitian yang digunakan, yaitu skala 

kepuasan komunikasi dalam organisasi kerja dan skala efikasi diri. 

a. Skala Kepuasan Komunikasi dalam Organisasi Kerja 

Skala kepuasan komunikasi dalam organisasi kerja disusun 

berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu kepercayaan, 

rasa hormat, dukungan, kejujuran, umpan balik yang bersifat 

membangun, dan saling pengertian. Terdapat 36 pernyataan yang 

digunakan, terdiri dari 18 pernyataan favorable dan 18 pernyataan 



 

 

 

unfavorable. Sebaran item skala kepuasan komunikasi terdapat pada 

tabel 3. 

Tabel 3 

Sebaran Item Skala Kepuasan Komunikasi dalam 

Organisasi Kerja 
Faktor  

Kepuasan Komunikasi 

Pernyataan 
Total 

Favorable Unfavorable 

Kepercayaan 1, 2, 3 19, 20, 21 6 

Rasa Hormat 4, 5, 6 22, 23, 24 6 

Dukungan 7, 8, 9 25, 26, 27 6 

Kejujuran  10, 11, 12 28, 29, 30 6 

Umpan Balik bersifat 

Membangun 
13, 14, 15 31, 32, 33 6 

Saling Pengertian 16, 17, 18 34, 35, 36 6 

Total 18 18 36 

 

b. Skala Efikasi Diri 

Skala efikasi diri disusun berdasarkan aspek-aspek yang 

membentuk, yaitu tingkat kesulitan (magnitude), kekuatan (strength), 

dan generalitas (generality). Terdapat 24 pernyataan yang digunakan, 

terdiri dari 12 pernyataan favorable dan 12 pernyataan unfavorable. 

Sebaran item skala efikasi diri terdapat pada tabel 4. 

Tabel 4 

Penulisan Item Skala Efikasi Diri 

Aspek 

Efikasi Diri 

Pernyataan 
T

otal 
Fav

orable 

Unfav

orable 

Tingkat 

Kesulitan 

(Magnitude) 

1, 2, 

3, 4 

13, 14, 

15, 16 
8 

Kekuatan 

(Strength) 

5, 6, 

7, 8 

17, 18, 

19, 20 
8 

Generalitas 

(Generality) 

9, 

10, 11, 12 

21, 22, 

23, 24 
8 

Total 12 12 
2

4 

 



 

 

 

C.  Pelaksanaan Penelitian 

Peneliti menggunakan sistem try out terpakai untuk 

mempertimbangkan kerterbatasan waktu yang dimiliki dalam penelitian 

ini. Sistem try out terpakai dilakukan dengan mengambil data yang 

dilakukan satu kali sebagai uji coba dan data penelitian. Penelitian 

dilakukan pada tanggal 3 Juli sampai dengan 9 Juli 2018 di ruang 

komersil perusahaan retail swasta Semarang. Penelitian dilakukan pada 

saat jam istirahat kerja dan pergantian jam kerja untuk bagian kasir. 

Penelitian yang dilakukan dibantu oleh bagian personalia untuk 

membagikan lembar skala penelitian kepada 72 responden. Responden 

memiliki kriteria usia dari 19 hingga 51 tahun dan kriteria posisi 

manajerial hingga staf yang sudah memiliki masa kerja lebih dari 6 

bulan. Penelitian yang dilakukan berhasil dilaksanakan meskipun 

penyebaran lembar skala yang harus diisi harus ditinggal beberapa hari 

pada setiap pekerja dikarenakan pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.  

 

D.  Hasil Uji Coba Skala Penelitian 

Setelah pengumpulan data selesai dilakukan, peneliti melakukan 

tabulasi data. Tabulasi data tersebut berguna untuk melakukan 

pengolahan hasil data. Pengujian validitas pada item skala kedua variabel 

menggunakan Product Moment yang selanjutnya dikoreksi dengan 

menggunakan Part Whole. Sedangkan pengujian reliabilitas 

menggunakan Alpha Conbach. Data uji coba dapat dilihat pada lampiran 

B. 

 



 

 

 

1. Skala Kepuasan Komunikasi dalam Organisasi 

Uji validitas skala kepuasan komunikasi dalam organisasi 

dilakukan dengan 36 item dengan hasil, terdapat 20 item valid dan 16 

item gugur dengan taraf signifikan 5% dimana rtabel sebesar 0,1954 

dengan koefisien antara 0,238 – 0,744. Hasil uji reliabilitas sebesar 

0,914, yang artinya menunjukkan item dalam skala kepuasan komunikasi 

reliabel sehingga dapat digunakan untuk penelitian. Hasil dari skala 

kepuasan komunikasi dalam organisasi dapat dilihat pada lampiran B-1 

dan perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran C-1. 

Penulisan item skala yang valid dan dan gugur dapat dilihat pada tabel 5. 

Tabel 5 

Penulisan Item Skala Valid dan Gugur 

 Kepuasan Komunikasi dalam Organisasi  

Faktor 

Kepuasan 

Komunikasi 

Pernyataan Total 

Favorable Unfavorable 
Item 

Valid 

Item 

Gugur 

Kepercayaan 1, 2, 3* 19*, 20, 21 4 2 

Rasa Hormat 4*, 5*, 6* 22, 23, 24 3 3 

Dukungan 7*, 8*, 9 25, 26, 27 4 2 

Kejujuran  10*,11*, 12* 28, 29, 30 3 3 

Umpan Balik 

bersifat 

Membangun 

13*,14*, 15* 31, 32, 33 3 3 

Saling Pengertian 16*,17*, 18* 34, 35, 36 3 3 

Total 18 18 
2

0 

1

6 

Keterangan (*) : Item yang gugur 

2. Skala Efikasi Diri 

Uji validitas skala efikasi diri dilakukan dengan 24 item dengan 

hasil, terdapat 22 item valid dan 2 item gugur dengan taraf signifikan 

5% dimana rtabel sebesar 0,1954 dengan koefisien antara 0,257 – 0,814. 

Hasil uji reliabilitas sebesar 0,937 yang artinya menunjukkan item 



 

 

 

dalam skala kepuasan komunikasi reliabel sehingga dapat digunakan 

untuk penelitian. Hasil dari skala efikasi diri dapat dilihat pada 

lampiran B-2 dan perhitungan lengkapnya dapat dilihat pada lampiran 

C-2. Penulisan item skala yang valid dan dan gugur dapat dilihat pada 

tabel 6. 

Tabel 6 

Penulisan Item Skala Valid dan Gugur Efikasi Diri 

Aspek 

Efikasi Diri 

Pernyataan Total 

Favorable Unfavorable 
Item 

Valid 

Item 

Gugur 

Tingkat Kesulitan 

(Magnitude) 
1, 2, 3, 4 13, 14, 15, 16 8 0 

Kekuatan (Strength) 5, 6, 7*, 8 17, 18, 19, 20 7 1 

Generalitas 

(Generality) 
9, 10, 11*, 12 21, 22, 23, 24 7 1 

Total 12 12 22 2 

Keterangan (*) : Item yang gugur 

 

Setelah uji coba, data item valid ditabulasi ulang dan menjadi data 

penelitian untuk dianalisis. Data penelitian dapat dilihat pada lampiran 

D. 

 

 

 

 

 

 

 


