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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian yang Digunakan 

Metode penelitian yang peneliti gunakan di dalam penelitian ini adalah 

penelitian kuantitatif. Menurut Azwar (2008) metode kuantitatif adalah metode 

yang menekankan pada data-data berbasis angka dan diolah menggunakan 

statistika. Data tersebut didapat berdasarkan pengukuran dari skala terhadap 

variabel-variabel yang terdapat didalam penelitian ini. 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel Penelitian bertujuan sebagai landasan dasar dalam 

mempersiapkan suatu alat dalam metode pengumpulan data serta sebagai 

alat untuk menguji hipotesis. Maka dari itu sebuah variabel harus dapat 

diamati dan dapat diukur. Dalam penelitian ini tedapat (2) dua variabel yaitu 

variabel bebas dan variabel tergantung. Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah :  

1. Variabel tergantung : Kepuasan kerja 

2. Variabel bebas : Iklim Sekolah 

 

C. Definisi Operasional 
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Menurut Hadi (Herdianto, 2017) definisi operasional merupakan 

batasan-batasan di suatu fenomena yang dapat di amati dan diukur serta 

memiliki sifat behavioral. Definisi operasional perlu dilakukan penjabaran 

untuk menghindari perbedaan dalam menginterpretasi variabel-variabel di 

dalam penelitian. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah: 

1. Kepuasan Kerja  

kepuasan kerja adalah sikap dan perasaan individu terhadap 

pekerjaan yang mereka kerjakan. Variabel kepuasan kerja akan diungkap 

menggunakan skala kepuasan kerja yang terdiri dari aspek-aspek 

psikologi, aspek sosial, aspek fisik dan aspek finansial. Semakin tinggi skor 

yang didapat dari subjek maka semakin tinggi tingkat kepuasan kerjanya, 

begitu pula sebaliknya. 

2. Iklim Sekolah 

Iklim sekolah merupakan pandangan dari warga sekolah terhadap 

berbagai hal di lingkungan sekolah seperti dalam hal personal, sosial dan 

kultural. Iklim sekolah dalam penelitian ini diukur menggunakan skala iklim 

sekolah yang disusun berdasarkan unsur-unsur iklim sekolah seperti unsur 

fisik, sistem sosial, lingkungan yang teratur serta harapan terkait perilaku 

guru dan hasil belajar siswa. Semakin tinggi skor yang didapat subjek, 

maka semakin tinggi pula iklim sekolah  yang dirasakan orang-orang 

terdekat. 

 

D. Subjek Penelitian 

Populasi merupakan kumpulan dari sumber data yang memiliki sifat 

sama. Jumlah dari kumpulan dapat berjumlah sedikit ataupun banyak, dari 
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puluhan hingga ratusan juta (Sukandarrumidi & Haryanto, 2008, Hal. 21). 

Sebuah  wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek atau objek dengan 

kualitas dan karakteristik yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulan (Sangadji & Sopiah, 2010, hal. 187). 

Populasi di dalam penelitian ini adalah guru tetap di SMK IPT Karangpanas, 

Semarang. 

Semua guru yang sesuai dengan ciri-ciri yang telah ditentukan oleh 

peneliti maka dijadikan subjek penelitian. Sehingga penelitian ini 

menggunakan studi populasi. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini 

adalah skala. Menurut Arikunto menjelaskan pengertian skala merupakan 

sebuah intrumen atau alat penunjuk data yang berbentuk seperti daftar 

cocok namun alternatif yang disediakan merupakan alternatif berjenjang.  

Skala yang akan digunakan didalam penelitian ini dibedakan 

menjadi dua (2) kelompok yaitu item (pernyataan) favourable dan 

unfavourable. Azwar (2008) mengatakan item favourable merupakan item 

yang mendukung, memihak,  mendukung serta menunjukkan ciri adanya 

atribut yang diukur. Sedangkan item unfavourable merupakan item yang 

tidak mendukung atau menggambarkan ciri atribut yang diukur. Skala yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah skala kepuasan kerja pada guru dan 

skala iklim sekolah. 

 



24 
 

 
 

2. Blue Print dan Cara Penilaiannya 

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala kepuasan 

kerja pada guru SMK dan skala iklim sekolah. Item-item  yang terdapat di 

dalam kedua skala ini adalah item yang mendukung (favourable). 

Pemberian skor pada item yang mendukung (favourable) diberi skor secara 

bertingkat, yaitu nilai empat (4) pada jawaban Sangat Sesuai, nilai tiga (3) 

pada jawaban Sesuai, nilai dua (2) pada jawaban Tidak Sesuai dan nilai 

satu (1) untuk jawaban Sangat Tidak Sesuai. 

a. Skala Kepuasan Kerja  

Kepuasan kerja diukur menggunakan skala yang telah disusun 

oleh peneliti. Skala tersebut disusun berdasarkan aspek-aspek kepuasan 

kerja yaitu aspek psikologi, aspek sosial, aspek fisik, aspek finansial. Blue 

print skala kepuasan kerja dapat dilihat pada tabel 1 berikut : 

Tabel 1 

Blue Print Kepuasan Kerja 

 

b. Skala Iklim Sekolah 

Iklim Sekolah menggunakan skala yang telah disusun oleh peneliti. 

Skala tersebut disusun berdasarkan dari unsur-unsur iklim sekolah 

seperti unsur fisik, sistem sosial, lingkungan yang teratur serta 

No      Aspek Pernyataan Jumlah 

1. Aspek Psikologi                       5                              5 

2.         Aspek Sosial                            5                              5 

3.         Aspek Fisik                              5                              5 

4.         Aspek Finansial                       5                              5 

           Jumlah                                    20                            20 
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harapan terkait perilaku guru dan hasil belajar siswa. Blue print skala 

dukungan sosial dapat dilihat melalui tabel 2 berikut: 

Tabel 2 
Blue Print Iklim Sekolah 

 

 

F. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

1.  Validitas Alat Ukur 

Azwar (Angelina, 2017) menyatakan validitas merupakan sejauhmana 

ketepatan dan kecermatan sebuah alat dalam melakukan fungsi ukurnya. 

Menurut Sugiyono (2008, hal. 121) menyatakan hasil penelitian dapat dikatakan 

valid apabila terdapat kesamaan antara data yang diperoleh dengan data yang 

terjadi sesungguhnya pada subjek penelitian. Teknik korelasi yang peneliti 

gunakan didalam uji validitas adalah teknik korelasi Product Moment dari Karl 

Pearson yaitu teknik dengan mengkorelasikan skor item dengan skor total 

(Azwar, Angelina 2017) dikarenakan hasil skor dari korelasi product moment 

yang masih tinggi, maka perlu adanya pengkoreksian lagi dengan 

menggunakan korelasi part-whole (Huda, hal. 35, 2000). 

 

 

 

No     Unsur Iklim Sekolah Jenis Item Jumlah 

1.  Unsur Fisik                                             5                                5 

2. Sistem Sosial                                           5                                5 

3.  Lingkungan yang Teratur                       5                                5 

4. Harapan Terkait Perilaku                        5                                5 

Guru dan Hasil Belajar  

Siswa 

                 Jumlah                                         20                              20 
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2. Reliabilitas Alat Ukur 

Menurut Azwar (Angelina 2017)  Reliabilitas merupakan sejauh mana 

alat ukur tersebut dapat di percaya. Hasil penelitian dinyatakan reliabilitas 

apabila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda (Sugiyono, 2008, 

hal. 121). Teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk uji reliabilitas 

menggunakan teknik Alpha Cronbach. 

 

G. Metode Analisis Data 

Metode analisis data didalam penelitian ini menggunakan metode 

analisis statistik. Metode analisis statistik yang digunakan yaitu teknik. 

Korelasi product moment dari Karl Person.  

   


