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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Obyek dan Lokasi Penelitian  

Obyek dalam penelitian ini adalah perawat rumah sakit dan pemberian 

bobot yang menjadi dasar Kepuasan kerja dan Organisational Citizenship 

Behaviour bagian perawat RS. Ibu dan Anak Permata Hati Kudus. Lokasi 

atau tempat penelitian tentang Kepuasan kerja dan Organisational 

Citizenship Behaviour  dilakukan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Permata 

Hati, yang berada di alamat Jalan Nitisemito no.28 purwosari, kota Kudus 

kabupaten Kudus, Jawa Tengah. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh pegawai atau perawat Rumah 

Sakit ibu dan Anak permata Hati kudus yang masih aktif pada tahun 2018-

2019. Menurut Sugiyono (2013) populasi adalah sekumpulan entitas yang 

lengkap yang dapat terdiri dari orang, kejadian, atau benda, yang memiliki 

sejumlah karakteristik yang umum.  

 Sampel dari penelitian ini dipilih berdasarkan purposive sampling 

dengan kriteria, semua pegawai rumah sakit ibu dan anak yang bekerja sebagai 

perawat pada tahun 2018-2019. Berdasarkan hasil surver populasi perawat 

berjumlah 35 orang. Maka dalam penelitian ini keseluruhan populasi diambil 
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sebagai sampel, sehingga jumlah sampel responden penelitian ini berjumlah 35 

orang. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. 

Sumber data primer penelitian ini adalah data didapatkan langsung 

melalui wawancara  dan diskusi dengan staff human resource, hasil 

pengisian kuesioner penilaian oleh Kepala Bagian Perawat. Data juga 

diikumpulkan oleh peneliti sendiri secara langsung  tanpa  melalui 

pihak ataupun  penelitian lain. 

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah penyebaran kuisioner kepada responden pegawai atau perawat, 

dilakukan dengan memberikan kuesioner penilaian / skoring kepada 

kepala bagian perawat, kemudian kepala perawat akan membagikan 

kuesioner kepada semua perawat atau responden dalam penelitian ini. 

3.3.3 Validitas dan Reliabilitas Data Instrumen 

3.3.3.1 Uji Validitas 

Mengetahui apakah skala menghasilkan data yang akurat sesuai 

dengan tujuan ukurnya.diperlukan proses pengujian validitas atau 

validisi. Substansi yang terpenting dalam validasi skala psikologi 

membuktikan bahwa struktur seluruh aspek keperilakuan,indikator 

keperilakuan. 
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Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas 

eksternal. Rumusan korelasi yang digunakan adalah skor butir dan skor 

total dengan menggunakan SPSS versi 24. Kriteria pengujian validitas 

: (Ghozali,2011) 

a. Apabila r hitung > r tabel artinya terdapat korelasi antara variabel 

X dengan variabel Y dan dikatakan valid. 

b. Apabila r hitung < r tabel , artinya tidak terdapat korelasi antara 

variabel X dengan variabel Y dan dikatakan tidak valid. 

Berikut ini adalah hasil pengujian validitas untuk variabel 

kepuasan kerja sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Hasil Uji Validitas Kepuasan Kerja 

Item R hitung R tabel Kesimpulan 

x1 0,538 0,2826 Valid 

x2 0,736 0,2826 Valid 

x3 0,755 0,2826 Valid 

x4 0,595 0,2826 Valid 

x5 0,752 0,2826 Valid 

x6 0,640 0,2826 Valid 

x7 0,881 0,2826 Valid 

x8 0,760 0,2826 Valid 

x9 0,885 0,2826 Valid 

x10 0,901 0,2826 Valid 

x11 0,829 0,2826 Valid 

x12 0,749 0,2826 Valid 

x13 0,773 0,2826 Valid 

x14 0,735 0,2826 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah (2019) 

Berdasarkan tabel 3.1, nilai r hitung seluruh item variabel 

kepuasan kerja lebih besar dari nilai r tabel (0,2826), sehingga semua 

item dari variabel kepuasan kerja adalah valid. 
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Berikut ini adalah hasil pengujian validitas untuk variabel 

OCB sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Hasil Uji Validitas OCB 

Item R hitung R tabel Kesimpulan 

y1 0,737 0,2826 Valid 

y2 0,681 0,2826 Valid 

y3 0,871 0,2826 Valid 

y4 0,722 0,2826 Valid 

y5 0,587 0,2826 Valid 

y6 0,905 0,2826 Valid 

y7 0,826 0,2826 Valid 

y8 0,921 0,2826 Valid 

y9 0,852 0,2826 Valid 

y10 0,760 0,2826 Valid 

y11 0,895 0,2826 Valid 

y12 0,926 0,2826 Valid 

y13 0,797 0,2826 Valid 

y14 0,830 0,2826 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah (2019) 

Berdasarkan tabel 3.2, nilai r hitung seluruh item variabel OCB 

lebih besar dari nilai r tabel (0,2826), sehingga semua item dari variabel 

OCB adalah valid. 

 

3.3.3.2 Uji Reliabilitas 

Menurut Ghozali (2011) walaupun reliabilitas mempunyai 

berbagai nama lain seperti keterpercayaan, keterandalan, keajegan, 

kestabilan, konsistensi, dan sebagainya, namun ide pokok yang 

terkandung dalam konsep reliabilitas adalah sejauhmana hasil suatu 

pengukuran dapat dipercaya. Uji reliabitas alat ukur dalam penelitian 

ini menggunakan pendekatan koefisien Alpha Cronbach yang hanya 

memerlukan satu kali pengenaan tes tunggal pada sekelompok individu 
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sebagai subjek dengan tujuan untuk melihat konsistensi didalam tes itu 

sendiri. Dinyatakan reliabel adalah ketika Cronbach’s Alpha variabel 

sebesar > 0,7 (Ghozali, 2011). 

Tabel 3.3 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s Alpha Standard Keterangan 

Kepuasan kerja 0,952 0,7 Reliabel 

OCB 0,963 0,7 Reliabel 

Sumber : Data primer yang diolah (2019) 

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas, diketahui bahwa Cronbach’s 

Alpha variabel kepuasan kerja maupun OCB lebih besar dibandingkan 

dengan nilai kepercayaan 0,7 sehingga dapat dikatakan kedua variabel 

tersebut reliabel. 

3.4 Teknik Analisis Data 

3.4.1   Analisis Deskripsif 

Analisis yang didasarkan pada jawaban-jawaban dari responden 

kemudian dikelompokkan ke dalam tabel-tabel yang sesuai, kemudian 

menjadi langkah terakhir analisa adalah menginterprestasiksn data-data 

(Sugiyono, 2013). 

 Untuk menganalisis deskriptif digunakan rentang 

skala.penentuan rentang skala dilakukan degan menggunakan rumus 

sebagai berikut : (Sugiyono, 2013) 

𝐑𝐒 =
𝐍𝐢𝐥𝐚𝐢 𝐓𝐞𝐫𝐛𝐞𝐬𝐚𝐫 − 𝐍𝐢𝐥𝐚𝐢 𝐓𝐞𝐫𝐤𝐞𝐜𝐢𝐥

𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐉𝐚𝐰𝐚𝐛𝐚𝐧
 

𝐑𝐒 =
𝟒 − 𝟏

𝟑
= 𝟏 
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Tabel 3.4 

Kategori Karakteristik kepuasan kerja 

Rentang Skala Kategori 

1,00 – 2,00 Tidak puas 

2,01 – 3,01 Cukup puas 

3,02 – 4,0 Puas 

 

Tabel 3.5 

Kategori Karakteristik Oganizational Citizenship Behaviour 

Rentang Skala Kategori 

1,00 – 2,00 Rendah 

2,01 – 3,01 Cukup 

3,02 – 4,0 Tinggi 

 

3.4.2    Analisis Inferensial 

  Untuk analisa iferensial digunakan regresi linier sederhana 

dengan bantuan program SPSS. Terdapat rumus analisis regresi linier 

yang dipakai, yaitu (Ghozali, 2011): 

      Y = a+bX + e 

Keterangan : 

Y = OCB 

a = konstanta 

b = koefisien regresi 

x = kepuasan kerja 

langkah- langkah untuk pengujian hipotesis penelitian adalah 

sebagai berikut :  

a. Menentukan formulasi Ho dan Ha 

Ho : β = 0, artinya tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan 

kepuasan kerja terhadap OCB 
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Ha : β > 0 , artinya ada pengaruh yang positif dan signifikan 

kepuasan kerja terhadap OCB 

b. Menetukan level of signifikan (α = 0,05) 

c. Menentukan kriteria pengujian : 

Ho diterima jika Sig. t ≥ 0.05 

Ho ditolak jika Sig.t < 0,05 

d. Kesimpulan : 

Bila Sig. t ≥ 0,05 maka Ho diterima yang bearti tidak terdapat 

pengaruh positif dan signifikan antara variael X (kepuasan kerja) 

terhadap variabel Y (OCB). 

Bila Sig. t < 0,05 maka Ho ditolak yang bearti terdapat pengaruh 

positif dan signifikan antara variabel X (Kepuasan kerja) terdapat 

varibel Y (OCB). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


