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BAB III 

METODE PENILITIAN 

 

A. Metode Penelitan yang Digunakan 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah 

metode penelitian yang analisisnya lebih ditekankan pada data-data 

numerical (angka) yang diolah menggunakan metode statistika. Dengan 

menggunakan metode kuantitatif akan diperoleh signifikansi perbedaan 

kelompok atau signifikansi hubungan antara variabel yang diteliti 

(Azwar, 2015, h. 5). 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaituvariabel bebas 

(independent variabel) dan variabel tergantung (dependent variabel). 

Variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel Tergantung  : Kepuasan kerja 

2. Variabel Bebas  : Quality leader member exchange 

 

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Azwar (2015, h. 74) menjelaskan definisi operasional adalah 

suatu definisi mengenai sebuah variabel yang dirumuskan berdasarkan 

karakteristik-karakteristik variabel yang dapat diamati. Definisi 

operasional dari variabel penelitian ini yaitu : 
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1. Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja adalah perasaan senang yang timbul karena 

adanya kebutuhan yang terpenuhi dalam pekerjaannya. Kepuasan 

kerja diukur dengan menggunakan skala kepuasan kerja berdasarkan 

aspek-aspek kepuasan kerja, yaitu pekerjaan itu sendiri, supervisor, 

gaji, rekan kerja, dan peluang untuk promosi. Semakin tinggi skor 

yang didapat maka semakin tinggi kepuasan kerja, begitu pula 

sebaliknya. 

 

2. Quality Leader Member Exchange 

Quality leader member exchange adalah kualitas hubungan 

antara atasan dan bawahan yang terletak pada tingkat relasi antara 

atasan dengan bawahan pada satu unit yang berbeda-beda.Quality 

leader member exchangediukur dengan skala yang berdasarkan 

dengan aspek quality leader member exchange meliputi aspek affect, 

loyality, contribution, dan professional respect. Semakin tinggi skor 

yang didapat maka semakin tinggi quality leader member exchange, 

begitu pula sebaliknya. 

 

D. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi 

Azwar (2015, h. 77) mendefinisikan populasi sebagai 

kelompok subjek yang memiliki ciri-ciri atau karakteristik-

karakteristik yang sama dan berada di dalam satu wilayah penelitian.  
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Menurut Sugiyono (2016, h.81) mengartikan populasi 

merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek atau obyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Populasi penilitian ini adalah karyawan bagian produksi di PT 

X Semarang yang berjumlah 1780 karyawan.  

 

2. Teknik Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar maka peneliti tidak 

mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi (Sugiyono, 

2016, h. 81). Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini 

adalahquota purposive sampling. Quota sampling merupakan teknik 

untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri 

tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan (Sugiyono, 2016, h. 

85).Purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016, h. 85). Quota purposive 

sampling merupakan teknik untuk menentukan sample dengan ciri-

ciri dan jumlah yang telah ditentukan. Jumlah yang digunakan pada 

penilitian ini sebanyak 85 orang dengan ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Subyek yang digunakan berjenis kelamin laki-laki dan 

perempuan. 

2. Karyawan baru bekerja selama 2 tahun. 

3. Karyawan yang bekerja di bagian produksi bidang menjahit 

sebanyak 50 orang dan bidang pengemasan sebanyak 35 orang. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah 

mengunakan skala. Sugiyono (2016, h. 92) menjelaskan bahwa skala 
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merupakan kesepakataan yang digunakan sebagai acuan untuk 

menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, 

sehingga nilai variabel yang diukur dengan instrumen tertentu dapat 

dinyatakan dalam bentuk angka.  

Skala yang digunakan pada penelitian ini bersifat langsung dan 

tertutup, artinya skala langsung diberikan kepada subyek untuk memilih 

jawaban-jawaban yang telah disediakan dalam skala atau yang sudah 

ditentukan, sehingga subyek tidak dapat menentukan respon atau 

jawaban seluas-luasnya (Azwar, 2015, h. 8).  

Penelitian ini akan menggunakan dua skala, yaitu skala kepuasan 

kerja dan skala quality leader member exchange. 

 

1. Skala Kepuasan Kerja 

Skala kepuasan kerja ini digunakan untuk mengukur kepuasan 

kerja pada karyawan PT X Semarang berdasarkan aspek-aspek 

kepuasan kerja. Aspek tersebut meliputi pekerjaan itu sendiri, 

supervisor, gaji, rekan kerja, dan peluang untuk promosi. 

Skala kepuasan kerja pada penelitian ini berjumlah 30 item, 

yang terdiri dari dua sifat pernyataan yaitu pernyataan yang bersifat 

mendukung kepada obyek kepuasan kerja (favourable) dan 

pernyatan yang bersifat tidak mendukung obyek kepuasan kerja 

(unfavourable). Sistem penilaian skala pada penelitian ini 

menggunakan format skala dengan empat kategori respon, artinya 

subjek diminta untuk memilih salah satu jawaban yang sesuai  di 

antara empat jawaban yang telah tersedia, meliputi Sangat Sesuai 

(SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), dan Sangat Tidak Sesuai (STS). 

Pernyatan yang favourable untuk jawaban Sangat Sesuai (SS) 

memperoleh skor 4, Sesuai (S) dengan skor 3, Tidak Sesuai (TS) 

dengan  skor 2 dan Sangat Tidak Sesuai (STS) dengan skor 1. 
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Sebaliknya, pada pernyataan unfavourable untuk jawaban Sangat 

Sesuai memperoleh skor 1, Sesuai (S) dengan skor 2, Tidak Sesuai 

(TS) dengan skor 3 dan Sangat Tidak Sesuai (STS) dengan skor 4. 

 

Tabel 1 

Rancangan Skala Kepuasan Kerja 

 

Aspek 

Kepuasan 

Kerja 

Item Jumlah  

Item 

Favourable Unfavourable  

Pekerjaan itu 

sendiri 
3 3 6 

Supervisor 3 3 6 

Gaji 3 3 6 

Rekan kerja 3 3 6 

Peluang promosi 3 3 6 

Jumlah item 15 15 30 

 

 

2. Skala Quality Leader Member Exchange 

Skala quality leader member exchange penelitian ini disusun 

berdasarkan aspek-aspek quality leader member exchange, yaitu 

aspek affect (afek), aspek loyality (loyalitas), aspek contribution 

(kontribusi), dan aspek professional respect(peduli terhadap 

kemampuan profesional). 

Skala pada penelitian ini menggunakan skala LMX-MDM. 

Skala LMX-MDM diadaptasi dalam Bahasa Indonesia dari alat ukur 
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yang dikembangkan oleh Haryanti (dalam Wikadwiputri, 2015, h. 

39). Skala LMX-MDM berjumlah 12 item. Berikut ini hasil koefisien 

alfa dari skala LMX-MDMberdasarkan semua data dalam aspek 

yang sesuai. Datanya adalah sebagai berikut affect dengan alfa 0,82 , 

loyality dengan alfa 0,82, contribution 0,74, dan professional respect 

0,93. 

Tabel 2 

Rancangan Skala Quality Leader Member Exchange 

 

Aspek Quality Leader Member Exchange Total 

Affect (afek) 3 

Loyality (loyalitas) 3 

Contribution (kontribusi) 3 

Professional respect(peduli terhadap 

kemampuan profesional) 

3 

Total 12 

 

 

F. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

1. Validitas Alat Ukur 

Menurut Azwar (2015, h. 7) validitas adalah ketepatan dan 

kecermatan suatu alat ukur dalam menjalankan fungsinya. Sebuah 

alat ukur dapat berguna atau tidaknya sangat ditentukan oleh tingkat 

validitasnya. 
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Validitas merupakan cara yang digunakan untuk mengukur 

apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2016, h. 121). Pada 

penilitian ini peneliti menggunakan teknik korelasi Product Moment 

dari Pearson dengan tujuan untuk memperoleh koefisien koreasi 

antara skor item dengan skor totalnya pada skala kepuasan kerja dan 

skala quality leader member exchange.  Perhitungan uji validitas 

menggunakan bantuan program komputer Statistical Packages for 

Social Sciences (SPSS). Hasil dari penghitungan korelasi dikoreksi 

dengan menggunakan teknik korelasi part whole yang bertujuan 

untuk menghindari adanya hasil korelasi yang kelebihan bobot atau 

over estimate. 

 

2. Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh 

mana suatu alat pengukur dapat dipercaya, yang mana bila digunkan 

berkali-kali akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2016, h. 

122).  Pendapat Azwar (2015, h. 83) menjelaskan bahwa reliabilitas 

mengacu kepada konsistensi atau kepercayaan hasil ukur serta 

mengandung makna kecermatan. 

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan analisis Alpha dari Cronbach dan program Statistical 

Packages for Social Sciences (SPSS). 

 

G. Metode Analisis Data 

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh 

responden terkumpul. Sugiyono (2016, h. 147) menjelaskan kegiatan 

dala analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel 

dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh 

responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan 
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perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan 

perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.  

Analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik korelasi 

Product Moment dari Pearson. Tujuannya adalah untuk mengetahui 

dan menguji secara empirik hubungan quality leader member exchange 

dengan kepuasan kerja. 

 

 

 

 

 


