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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kuantitatif, 

yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, 

dan pengumpulan datanya dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian, di 

mana analisis datanya bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya (Sugiyono, 2007: 8). 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode ex post facto. 

Penelitian ex post facto artinya data dikumpulkan setelah semua peristiwa yang 

diperhatikan terjadi (Azwar, 2007: 9). Pada penelitian ex post facto variabel bebas 

(independent) sudah terjadi sebelum penelitian dilakukan (Seniati, 2005: 57).  

Ex post facto research (also called causal comparative research) is 
similar to an experiment, except the researcher does not manipulate the 
independent variable, which has already occurred in the natural course of 
events. The researcher compares group differing on the preexisting 
independent variable to determine its effect on the dependent variable (Ary, 
2006: 29). 

 

Penelitian ex post facto pada hakikatnya sama dengan peneltian kausal-

komparatif (Azwar, 2007). Menurut Aswarni Sudjud penelitian komparasi akan dapat 

menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda-benda, 

tentang orang, tentang prosedur kerja, tentang ide-ide, kritik terhadap orang atau 

kelompok, kritik terhadap ide atau prosedur kerja (Arikunto, 2006).   
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Pada penelitian kausal komparatif, peneliti tidak memanipulasi variabel bebas. 

Penelitian tidak memulai prosesnya dari awal, tetapi langsung mengambil hasil. Dari 

hasil yang diperoleh, peneliti mencoba menemukan sebab-sebab terjadinya peristiwa   

(Arikunto, 2006). 

B. Variabel Penelitian, Definisi Konseptual dan Definisi Operasional 

1. Variabel Penelitian 

Variabel pada penelitian ini terdiri dari variabel terikat (dependent variable) 

yaitu kepuasan kerja, dan variabel bebas (independent variable), yaitu status 

karyawan yang terdiri atas karyawan outsourcing dan karyawan tetap.  

2. Definisi Konseptual Kepuasan Kerja 

Menurut Herzberg (Hersey et al., 1996), karyawan akan merasa puas jika 

dapat memenuhi dua jenis kebutuhan, yaitu faktor hygiene factor dan motivator 

factors (Hersey et al., 1996).  

Hal-hal yang termasuk dalam hygiene factor yaitu: kepemimpinan, upah/ 

gaji, hubungan interpersonal, kondisi kerja, rasa aman, peraturan-perusahaan. 

Sedangkan yang termasuk di dalam motivator factors ialah: kesempatan untuk 

berprestasi, pengakuan, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, kesempatan untuk 

maju dalam pekerjaan. 

3. Definisi Operasional Kepuasan Kerja 

Definisi kepuasan kerja pada penelitian ini adalah sikap senang atau tidak 

senang karyawan PT Telkom Divisi Access terhadap pekerjaannya yang terlihat 

dari skor yang didapatkan dengan pengukuran menggunakan instrumen kepuasan 
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kerja yang disusun berdasarkan aspek-aspek pekerjan. Aspek-aspek pekerjaan 

tersebut ialah: kepemimpinan, upah/ gaji, hubungan interpersonal, kondisi kerja, 

rasa aman, peraturan perusahaan kesempatan untuk berprestasi, pengakuan, 

pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, kesempatan untuk maju dalam pekerjaan.  

C. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan berupa kuesioner yang terdiri dari item-item, yaitu 

item untuk faktor motivator dan item untuk faktor hygiene. Menurut Arikunto (2006: 

151) kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-

hal yang ia ketahui. Instrumen ini menggunakan metode self report yang bertujuan 

untuk mengukur kepuasan kerja karyawan.  

Instrumen kepuasan kerja ini diadaptasi dari instrumen kepuasan kerja dari 

penelitian “Hubungan antara Persepsi terhadap Perubahan Struktur Organisasi dengan 

Kepuasan Kerja (Suatu Penenelitian Korelasional Mengenai Persepsi terhadap 

Perubahan Struktur Organisasi dengan Kepuasan Kerja Karyawan PT. Rajawali 

Nusindo Jakarta)” tahun 2009 yang dikembangkan oleh Sifa Mutia berdasarkan teori 

kepuasan kerja Dua Faktor dari Herzberg. Instrumen ini kemudian dikembangkan 

kembali oleh penulis agar sesuai dengan konteks dan masalah penelitian.  

Setiap item pada instrumen ini memiliki empat pilihan jawaban, yaitu Sangat 

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

Responden diminta untuk memilih salah satu respon yang sesuai dengan dirinya 

terhadap suatu pernyataan yang disajikan dalam instrumen yang diberikan. 
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Setiap item dapat merupakan item favorable (positif) dan item unfavorable 

(negatif), sehingga cara pemberian nilai satu sampai empat diberikan berdasarkan 

apakah item tersebut positif atau negatif. Dalam menjawab, responden diberikan 

alternatif jawaban yang memiliki bobot nilai sebagai berikut: 

Tabel 3.1 
Bobot Nilai Untuk Masing-Masing Kontinum 

 
Jawaban Skor item (+) Skor item (-) 

Sangat Setuju (SS) 4 1 
Setuju (S) 3 2 
Tidak Setuju (TS) 2 3 
Sangat Tidak Setuju (STS) 1 4 

 

Instrumen kepuasan kerja ini terdiri dari 60 item yang terbagi dalam 30 item 

mengenai dimensi motivator, 30 item mengenai dimensi hygiene. Berikut ini pada  

tabel 3.2 diuraikan kisi-kisi instrumen kepuasan kerja karyawan. 

 
Tabel 3.2 

Kisi-kisi Instrumen 
 

No Dimensi 
Sub 
Dimensi 

Jumlah 
item Indikator item 

1. 
Motivator 
Factor 

Kesempatan 
untuk 
berprestasi 

6 

Pencapaian prestasi 
 

2, 12, 23, 
34(-) 

Talenta (bakat) dalam pekerjaan 
 

43 

Kemampuan menyelesaikan tugas/ 
masalah 

50 

Pengakuan 6 
Penghargaan atas hasil kerja 

1, 13, 24, 
35, 44(-) 

Pujian/ umpan balik atas hasil kerja 
 

51 

Pekerjaan 
itu sendiri 

6 

Menarik atau tidaknya pekerjaan 
yang dilakukan 

3, 14(-) 

Minat yang sesuai dengan pekerjaan 25 
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Berarti atau tidaknya pekerjaan yang 
dilakukan (meaningful) 

36 

Tantangan dalam pekerjaan 
 

45, 52(-) 

Tanggung 
jawab 

6 

Wewenang pengambilan keputusan 15, 17 
Merasa memiliki pekerjaan 26 
Otoritas dalam pekerjaan 37 
Tanggung jawab terhadap tugas dan 
pekerjaan 

46(-), 53 

Kesempatan 
untuk maju 
dalam 
pekerjaan 

6 

Merasa ada imbalan (reward) untuk 
loyalitas 

5, 16 

Kesempatan promosi 27 
Kesempatan untuk maju dan 
mengembangkan diri 

38, 47, 
54(-) 

Jumlah 30 

2. 
Hygiene 
Factor 

Kepemim-
pinan 

7 

Kemampuan atasan dalam memimpin 
6, 28, 39, 
48, 55 

Kemampuan atasan dalam bidangnya 58 
Kepercayaan (trust) terhadap 
supervisor 

60 

Upah/ Gaji 5 
Kepuasan atas upah yang didapat 
 

4(-), 7, 
18, 29, 41 
(-) 

Hubungan 
interperso-
nal 

5 
Hubungan dengan atasan 
 

8, 19(-), 
30 

Hubungan dengan rekan kerja 40, 56 

Kondisi 
kerja 

6 

Lingkungan fisik di tempat kerja 
 

9, 20(-), 
31 

Kondisi di tempat kerja 
49, 57, 
59(-) 

Rasa aman 3 Perasaan aman dalam bekerja 
10, 21(-), 
32 

Peraturan 
perusahaan 

4 

Penyampaian peraturan perusahaan 11 
Pelaksanaan peraturan perusahaan 
 

22(-), 33 

Kejelasan peraturan perusahaan 
 42 

Jumlah 30 
 

Jumlah yang diperoleh oleh responden pada setiap sub dimensi motivator dan 

sub dimensi hygiene dijumlahkan, sehingga diperoleh nilai total.  
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Penilaian terhadap motivator dan hygiene didapatkan dari nilai total terhadap 

masing-masing dimensi yang diperoleh responden, yang kemudian dikategorikan 

menjadi motivator tinggi, sedang, atau rendah, dan hygiene tinggi, sedang, atau 

rendah, sebagaimana tertera dalam tabel 3.3, dan 3.4. Besarnya interval untuk setiap 

kategori ditentukan dengan membagi tiga, hasil kurang antara kemungkinan skor 

tertinggi yang dapat dicapai dengan kemungkinan skor terendah yang mungkin 

diperoleh. 

 

Interval = 
��� – �� 

�
 = 

��

�
 = 30 

 
Tabel 3.3 

Kategorisasi Motivator Factor 
 

Skor Motivator 
91 – 120 Tinggi 
61 – 90 Sedang  
30 – 60 Rendah 

 

Arti dari masing-masing kategori ialah: 

Motivator Tinggi : Individu merasakan adanya faktor-faktor motivator dalam derajat 

yang tinggi.  

Motivator Sedang: Individu merasakan adanya faktor-faktor motivator dalam derajat 

yang cukup. 

Motivator Rendah: Individu merasakan adanya faktor-faktor motivator dalam derajat 

yang rendah. 
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Tabel 3.4 
Kategorisasi Hygiene Factor 

 
Skor Hygiene 

91 – 120 Tinggi 
61 – 90 Sedang  
30 – 60 Rendah 

 

Arti dari masing-masing kategori ialah: 

Hygiene Tinggi: Individu merasakan adanya faktor-faktor hygiene dalam derajat yang 

tinggi.  

Hygiene Sedang: Individu merasakan adanya faktor-faktor hygiene dalam derajat 

yang cukup. 

Hygiene Rendah: Individu merasakan adanya faktor-faktor hygiene dalam derajat 

yang rendah. 

Setelah derajat motivator dan hygiene factor diketahui, maka akan dimaknakan 

menjadi kategori tidak puas (dissatisfied), tidak merasakan ketidakpuasan (not 

dissatisfied), tidak merasa puas (not satisfied), cenderung puas, puas, atau sangat 

puas. Kategorisasi tersebut dijelaskan dalam tebel 3.5 berikut. 

Tabel 3.5 
Kategorisasi Kepuasan Kerja 

 
Hygiene Motivator Kriteria (Kepuasan Kerja) 

Rendah Rendah Tidak puas (dissatisfied) 
Rendah Sedang Tidak puas (dissatisfied) 
Rendah Tinggi Tidak puas (dissatisfied) 
Sedang Rendah Tidak merasakan ketidakpuasan (not dissatisfied) 
Sedang Sedang Cenderung puas  
Sedang Tinggi Puas  
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Tinggi Rendah Tidak merasa puas (not satisfied) 
Tinggi Sedang Cenderung Puas  
Tinggi Tinggi Sangat Puas  

 

D. Analisis Instrumen  

Hasil uji validitas dan reliabilitas pada instrumen ini merupakan hasil uji 

validitas dan reliabilitas yang telah dilakukan oleh Sifa Mutia pada tahun 2009. Uji 

coba instrumen ini dilakukan terhadap 20 karyawan PT Rajawali Nusindo Jakarta. 

1. Validitas  

Insrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan 

data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2008: 121).  

Rumus yang digunakan untuk menghitung korelasi nilai total item setiap 

dimensi dengan nilai seluruh item ialah dengan rumus Rank Spearman, dan 

penghitungannya dilakukan dengan bantuan software Statistical Packages for 

Social Science (SPSS) versi 16.0. Hasil korelasi dimensi-total yang diperoleh 

seperti tercantum dalam tabel berikut. 

Tabel 3.6 
Hasil Uji Validitas Instrumen 

 
Dimensi r1 Kriteria r2 Kriteria 

Motivator 0,996 Sangat Tinggi 0,988 Sangat Tinggi 

Kesempatan untuk berprestasi 0,864 Tinggi 0,864 Tinggi 
Pengakuan 0,872 Tinggi 0,872 Tinggi 
Pekerjaan itu sendiri 0,566 Cukup 0,764 Tinggi 
Tanggung jawab 0,902 Sangat Tinggi 0,902 Sangat Tinggi 
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Kesempatan untuk maju 0,881 Tinggi 0,881 Tinggi 
Hygiene 0,871 Tinggi 0,988 Sangat Tinggi 

Kepemimpinan  0,945 Sangat Tinggi 0,945 Sangat Tinggi 
Upah/ Gaji 0,656 Cukup  0,806 Tinggi 
Hubungan interpersonal 0,679 Cukup 0,679 Cukup 
Kondisi kerja 0,702 Tinggi 0,702 Tinggi 
Rasa aman 0,853 Tinggi 0,853 Tinggi 
Peraturan perusahaan 0,642 Cukup  0,642 Cukup  
 
Keterangan: 
r1 = Validitas sebelum analisis item 
r2 = Validitas setelah analisis item 
 

2. Reliabilitas Instrumen 

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali  

untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama 

(Sugiyono, 2008: 121). Perhitungan reliabilitas instrumen ini menggunakan rumus 

koefisien Alpha Cronbach, yaitu: 
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Keterangan: 

r11  =  Reliabilitas instrumen 

k  =  Banyak soal 

∑Si2 = Jumlah Varians butir 

St2  = Varians total 

Koefisien yang besarnya semakin mendekati anggka 1 menunjukkan semakin 

reliabel, sedangkan koefisien yang semakin kecil mendekati angka 0 (nol) berarti 
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semakin lemah reliabilitasanya (Azwar, 2007). Guadagnoli dan Velicer (Ihsan, 

2009), menyatakan bahwa, sebuah faktor atau komponen yang bernilai diatas 0.60 

adalah reliabel. Berikut ini pada tabel 3.7 disajikan hasil uji reliabilitas instrumen 

kepuasan kerja untuk masing-masing dimensi. 

Tebel 3.7 
Reliabilitas Instrumen 

 
Dimensi 

Hygiene Factor 
Kriteria Dimensi 

MotivatorFactor 
Kriteria 

0,872 Reliabel 0,811 Reliabel 
 

 

Hasil yang diperoleh tersebut menunjukkan bahwa instrumen kepuasan 

kerja ini reliable untuk mengukur kepuasan kerja.  

3. Analisis Item 

Data yang diperoleh diolah dengan mengkorelasikan skor item dengan skor 

keseluruhan item. Item yang dipilih menjadi item final adalah item yang memiliki 

korelasi item-total sama dengan atau lebih besar dari 0,30 (Ihsan, 2009). 

Berdasarkan hasil perhitungan statistik dengan menggunakan SPSS 16, dengan 

teknik corrected item-total correlation maka diperoleh hasil bahwa dari 66 item, 6 

item yang dibuang.  

4. Validitas Konstrak 

Validitas konstrak dilakukan peneliti setelah data pada penelitian ini 

terkumpul. Validitas konstrak dilakukan untuk menggambarkan derajat validitas 
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alat ukur yang dipakai pada penelitian ini, sehingga dapat menggambarkan 

keakuratan informasi yang dihasilkan pada penelitian ini.  

Menurut Magnusson (Azwar, 2009: 55), dukungan terhadap validitas 

konstrak dapat dicapai melalui studi mengenai korelasi antaritem atau antarbagian 

tes. Interkorelasi yang tinggi di antara belahan dari suatu tes dapat dianggap 

sebagai bukti bahwa tes tersebut mengukur satu variabel satuan (unitary variable).  

Untuk mengetahui tingkat validitas konstrak pada instrumen ini, digunakan 

teknik analisis faktor yang penghitungannya menggunakan program SPSS versi 

15. Anasilsis faktor pada penelitian ini dilakukan dengan reduksi data dan 

eksploratori. Sampel yang digunakan untuk uji validitas ini ialah sebanyak 40 

orang, yang datanya diambil dari data hasil penelitian. 

Reduksi data bertujuan mengidentifikasi variabel-variabel dari sebuah 

susunan variabel yang lebih besar kemudian membuat susunan variabel baru 

dalam jumlah lebih sedikit, sebagian atau secara keseluruhan mengganti susunan 

variabel lama (Ihsan, 2009). Setelah melakukan reduksi data, terdapat tiga item 

yang harus dihilangkan agar mencapai variabilitas dan reliabilitas yang maksimal. 

Item yang dihilangkan ialah item 9, yaitu item pada subdimensi “kondisi kerja”, 

item 34, yaitu pada subdimensi “kesempatan untuk berprestasi”, dan item 51, 

yaitu pada subdimensi “pengakuan” (data terlampir).     

Eksploratori yaitu mengidentifikasi dimensi-dimensi sebagaimana yang 

dinilai oleh instrumen pengukuran. Dalam hal ini, peneliti dapat mengidentifikasi 

dimensi-dimensi terpisah dari struktur dan kemudian menentukan sejauhmana 
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setiap variabel dijelaskan oleh setiap dimensi (Ihsan, 2009). Hasil perhitungan 

disajikan pada tabel 3.8, dan tabel 3.10. 

 
 

Tabel 3.8 
Skor Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) dan Bartlett’s Test 

 

Data pada tabel 3.8 menyatakan bahwa nilai KMO ialah 0,608. Berdasarkan 

kategorisasi nilai KMO yang tertera pada tabel 3.9, nilai ini menunjukkan bahwa 

variabel ini cukup layak untuk dilakukan analsis faktor.  

 

Tabel 3.9 
Kategorisasi Nilai KMO (Ihsan, 2009) 

 

Nilai KMO Derajat Varian Umum 
0,90 sampai 1,00 Bagus sekali 
0,80 sampai 0,89 Bagus 
0,70 sampai 0,79 Cukup sekali 
0,60 sampai 0,69 Cukup 
0,50 sampai 0,59 Jelek 
0,00 sampai 0,49 Jangan difaktor 

 

Selain nilai KMO, dari hasil perhitungan menggunakan SPSS diketahui pula 

skor varians sebesar 0,796, ini menunjukkan bahwa instrumen ini sudah cukup 

baik dalam memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya 

KMO and Bartlett's Test

,608

242,775

55

,000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square

df

Sig.

Bartlett's Test of
Sphericity
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pengukuran. Selanjutnya, dari hasil pengolahan data dengan SPSS versi 15, dapat 

diketahui jumlah faktor yang terbentuk, informasi ini ditunjukkan oleh tabel 3.10.  

Tabel 3.10 
Faktor Matrik Yang Telah Dirotasi 

 

  

Factor 

1 2 3 

Kepemimpinan ,803 ,267 -,029 

Upah ,761 ,120 ,012 
Hubungan 
Interpersonal ,782 -,175 ,052 

Kondisi kerja ,197 ,168 -,409 

Rasa aman ,662 ,459 -,050 
Peraturan 
perusahaan ,915 -,101 -,197 

Kesempatan 
prestasi ,099 ,900 ,127 

Pengakuan ,087 ,075 ,994 

Pekerjaan itu sendri ,059 ,940 -,145 

Tanggung jawab ,098 ,901 -,197 

Kesempatan maju ,768 ,467 -,135 

 

Hasil pada tabel 3.10 menunjukkan bahwa faktor yang terbentuk ialah 

sebanyak tiga faktor. Hal ini tidak sesuai dengan teori kepuasan kerja dua faktor 

dari Herzberg yang menyatakan bahwa kepuasan kerja dipengaruhi oleh aspek-

aspek pekerjaan yang terbagi dalam dua faktor yang memiliki dampak tidak sama. 

Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa pada instrumen ini terdapat 

bagian tes yang mengukur bukan pada dua faktor kepuasan kerja seperti yang 

disebutkan Herzberg.  

Pada tabel 3.10 dapat dilihat muatan faktor masing-masing bagian faktor. 

Kepemimpinan, upah, hubungan interpersonal, kondisi kerja, rasa aman, dan 

peraturan perusahaan, masing-masing memiliki muatan yang relatif tinggi pada 
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faktor 1, dan muatan yang rendah pada faktor 2 dan faktor 3. Oleh karena itu 

faktor 1 dapat dinamakan sebagai faktor hygiene. Hal ini sesuai dengan teori 

kepuasan kerja dua faktor yang mengelompokkan aspek kepemimpinan, upah, 

hubungan interpersonal, kondisi kerja, rasa aman, dan peraturan perusahaan ke 

dalam faktor hygiene. 

Selanjutnya pada tabel 3.10, dapat dilihat bahwa pada kesempatan untuk 

berprestasi, pekerjaan itu sendiri, dan tanggung jawab memiliki muatan yang 

relatif tinggi pada faktor dua dan memiliki muatan yang kecil pada faktor lainnya, 

yaitu faktor 1 dan 3. Dengan demikian, maka faktor 2 ini dinamakan faktor 

motivator. Hal tersebut sejalan dengan teori kepuasan kerja dua faktor yang 

mengelompokkan kesempatan untuk berprestasi, pengakuan, pekerjaan itu sendiri, 

dan tanggung jawab, kesempatan untuk maju ke dalam faktor motivator. Namun, 

pada tabel 3.10 tersebut terlihat bahwa “kesempatan untuk maju” memiliki 

muatan yang relatif besar pada faktor 1. Hal ini menunjukkan bahwa dari data 

yang telah dihasilkan oleh instrumen ini memperlihatkan tidak kuatnya korelasi 

antara item-item “kesempatan maju” dengan item-item pada aspek-aspek 

pekerjaan lainnya yang tergabung dalam faktor 2. Dengan kata lain aspek 

“kesempatan maju” belum menggambarkan faktor motivator dengan baik. Pada 

tabel 3.10 juga terlihat bahwa aspek “pengakuan” memiliki muatan yang relatif 

besar pada faktor 3, sehingga dapat dikatakan item-item pada sub dimensi 

“pengakuan” belum menggambarkan aspek motivator dengan baik, dan justru 

masuk pada faktor ke tiga, faktor yang seharusnya tidak terbentuk, jika 
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berpedoman pada teori kepuasan kerja dua faktor. Kemungkinan terjadinya bias 

ini dapat bersumber pada instrumen itu sendiri atau pada kondisi responden yang 

mengisi instrumen ini.   

E. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi penelitian 

Populasi penelitian adalah kelompok subjek yang hendak dikenai 

generalisasi hasil penelitian (Azwar, 2007). Dalam penelitian ini populasinya 

adalah seluruh karyawan PT Telkom divisi access area Bandung Barat yang telah 

bekerja selama minimal enam bulan kerja, dan memiliki kesamaan tugas dan 

beban kerja antara karyawan outsourcing dan karyawan tetap. 

Divisi Access Area Bandung Barat terdiri dari delapan Site Operation, 

dengan jumlah karyawan masing-masing seperti yang tertera pada tabel 3.11 

berikut: 

Tabel 3.11 
Pemetaan Responden 

 
Site Operation (STO) Jumlah karyawan 

outsourcing 
Jumlah 
karyawan tetap 

Jumlah 
karyawan  

Rajawali 30 orang 8 orang 38 
Cimahi 16 orang 5 orang 21 
Geger Kalong 10 orang 4 orang 14 
Tegalega 22 orang 4 orang 26 
Kopo 12 orang 7 orang 19 
Padalarang 6 orang 3 orang 9 
Cianjur 7 orang 4 orang 11 
Sindang Laya 5 orang 3 orang 8 

Total 108 orang 38 orang 146 
 



59 

 

 

2. Sampel Penelitian 

Sampel penelitian ini berjumlah 118 orang, yaitu 90 orang karyawan 

outsourcing dan 28 orang karyawan tetap. 

3. Teknik Sampling 

Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah sampel 

bertujuan (purposive sampling). Purposive sampling adalah teknik penentuan 

sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2008: 85). Teknik purposive 

sampling dapat digunakan atas beberapa pertimbangan, misalnya alasan 

keterbatasan waktu, tenaga, dan dana sehingga tidak dapat mengambil sampel 

yang besar dan jauh (Arikunto, 2006). 

Dengan mempertimbangkan aspek keefektifan waktu, tenaga, dan dana, 

maka sampel diambil dari kantor Site Operation yang jumlah karyawannya paling 

banyak dan jarak yang tidak terlalu jauh, yaitu Site Operation Rajawali, Cimahi, 

Geger Kalong, Tegalega, dan Kopo. Sedangkan Site Operation Padalarang, 

Cianjur, dan Sindang Laya tidak diambil sampelnya dikarenakan jaraknya yang 

terlalu jauh, dan jumlah karyawan yang relatif sedikit. 

F. Teknik Pengolahan Data 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari 

seluruh responden atau sumber data lain terkumpul (Sugiyono, 2008: 147). 

Pengolahan data pada penelitian ini dilakukan melalui serangkaian proses sebagai 

berikut: 
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1. Verifikasi Data 

Verifikasi data dilakukan untuk menyeleksi kuesioner yang telah diisi oleh 

responden. Kuesioner yang telah diisi tersebut diperiksa kelengkapan jumlahnya 

dan ketepatan cara pengisiannya. 

2. Pengelompokkan Data 

Semua data yang telah melalui verifikasi, kemudian dikelompokkan 

berdasarkan jenis respondennya, yaitu kelompok karyawan outsourcing dan 

kelompok karyawan tetap.  

3. Analisis faktor  

Pada penelitian ini, analisis faktor dilakukan dengan bantuan program SPSS 

versi 15. Menurut Munir (2005), kegunaan analisis faktor yaitu: 

a. mengekstrak unobservable variabel (latent variabel) dari variabel manifest 

atau indikator. Atau mereduksi variabel menjadi variabel baru yang 

jumlahnya lebih sedikit. 

b. pemeriksaan validitas dan reliabilitas instrumen penelitian (kuesioner). 

c. Analisis faktor merupakan langkah awal (sebagai data input) dari berbagai 

metode analisis data yang lain. 

4. Penyekoran Data 

Penyekoran dilakukan dengan memperhatikan cara pemberian nilai untuk 

item favorable dan item unfavorable. Untuk mengetahui skor setiap dimensi 

maka, penyekoran akan dipisahkan antara skor motivator factor dan hygiene 

factor. 
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5. Pengujian Asumsi Statistik  

Pengujian asumsi statistik dilakukan untuk menganalisis data yang 

diperoleh dalam menguji hipotesis yang telah diajukan. Pada penelitian ini, teknik 

analisis data dibagi ke dalam dua bagian berdasarkan rumusan masalah yang 

diajukan.  

Teknik analisis data yang digunakan pada rumusan masalah pertama dan ke-

dua adalah teknik analisis deskriptif, yang penghitungannya dilakukan dengan 

bantuan software Statistical Packages for Social Science (SPSS) versi 15.0, yaitu 

dengan analisis descriptive, dan juga menggunakan bantuan software Microsoft 

Excel untuk menghitung skor setiap karyawan untuk motivator  factor dan 

hygiene factor. Sedangkan, teknik analisis data yang digunakan untuk menguji 

hipotesis yaitu hipotesis komparatif dua sampel independen dengan data ordinal 

ialah menggunakan teknik statistik Mann-Whitney U Test (Sugiyono, 2008: 152) 

yang penghitungannya dibantu dengan bantuan software (SPSS) versi 15.0. 

G. Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

1. Tahap persiapan 

a) Pemilihan masalah yang diungkap. 

b) Menentukan rumusan masalah, variabel, hipotesis, metode penelitian, dan 

sumber data. 

c) Menyusun proposal penelitian 

d) Mengajukan proposal penelitian pada dosen pembimbing  
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e) Pembuatan surat izin penelitian kepada pihak-pihak yang terkait dan izin 

pengambilan data kepada Ketua Jurusan Psikologi Fakultas Ilmu 

Pendidikan UPI. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan yaitu, mendatangi tempat penelitian dan menjelaskan 

tujuan penelitian kemudian meminta kesediaan untuk menjadi responden, dan 

menentukan waktu pengambilan data. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam 

pengumpulan data aialah: 

a) Penyampaian tujuan pengisian angket 

b) Penyebaran angket 

c) Penjelasan petunjuk cara pengisian angket 

d) Pengumpulan angket yang telah diisi oleh responden 

3. Tahap pengolahan data 

a) Penyekoran data hasil angket. 

b) Menganalisa data dengan menggunakan metode statistik deskriptif dan 

statistik non parametrik berupa Mann-Whitney U-test. 

c) Menginterpretasikan data statistik yang telah didapatkan. 

4. Tahap Penyelesaian 

a) Menyusun laporan hasil penelitian 

b) Merevisi hasil laporan dan melakukan proses bimbingan dengan dosen 

penguji, jika terdapat feedback dari sidang.  

 


