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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Desain Penelitian 

Pada penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah  

pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian korelasional. Penelitian dengan 

pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang mendekatkan analisisnya pada data 

numerik atau angka. Sedangkan metode penelitian korelasional sendiri merupakan 

suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kuat hubungan antar dua 

variabel atau lebih serta arah dari hubungan tersebut (Sugiyono, 2001). 

Dalam penelitian korelasional, dikenal dua model hubungan, yaitu 

hubungan negatif atau korelasi negatif dan hubungan positif atau korelasi positif. 

Yang dimaksud dengan korelasi negatif adalah suatu hubungan yang saling 

bertolak, dimana kenaikan pada suatu varibel akan diikuti penurunan pada 

variabel yang lain. Adapun yang dimaksud dengan hubungan positif atau korelasi 

positif adalah suatu hubungan yang searah, dimana kenaikan pada suatu variabel 

akan diikuti oleh kenaikan pada variabel lainnya.  

Dalam penelitian ini akan dilihat adalah hubungan antara kepuasan kerja 

dengan  organization citizenship behavior pada karyawan divisi pemberitaan 

TVRI Bandung. Caranya ialah dengan melakukan pengukuran pada setiap 

variabel penelitian, kemudian dari hasil pengukuran tersebut dilakukan analisis 

korelasional dengan tujuan untuk menjawab berbagai pertanyaan penelitian. 
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3.2. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi ialah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2008). Populasi 

dari penelitian ini adalah  seluruh karyawan yang bekerja pada divisi pemberitaan 

TVRI Bandung sebanyak 46 orang sebagai sampel penelitian. Sedangkan sampel 

yang digunakan dalam penelitian merupakan sampel jenuh, yaitu seluruh 

karyawan yang bekerja pada divisi pemberitaan TVRI Bandung dan memiliki 

masa kerja minimal 5 tahun sebanyak 46 orang.  

 

3.3. Teknik Sampling dan Kriteria Subjek Penelitian 

Pada penelitian  ini, penentuan sampel dengan menggunakan teknik non-

probability sampling dengan teknik sampling jenuh, yaitu memilih seluruh 

anggota populasi berjumlah sebanyak 46 orang yang merupakan populasi dari 

penelitian ini. 

Subjek penelitian merupakan 46 orang karyawan PNS dan Non PNS yang 

bekerja pada divisi pemberitaan pada TVRI bandung dengan klasifikasi 35 orang 

laki-laki dan  11 orang perempuan. Masa kerja yang dimiliki subjek berada di atas 

5 tahun dengan klasifikasi jabatan yaitu Andalan Siaran Madya, Andalan Siaran 

Pratama, Teknisi Siaran Pratama, Andalan Siaran Muda, Ajun Andalan Siaran 

Muda, Ajun Teknisi Siaran Madya, Ajun Adikara Siaran Muda, dan Pelaksana. 

3.4. Variabel Penelitian 

Terdapat dua variabel pada penelitian ini, yaitu : 
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a. Variabel 1 : Kepuasan Kerja 

b. Variabel 2 : Organization Citizenship Behavior 

 

3.5. Definisi Operasional Variabel 

3.5.1. Definisi Operasional Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja merupakan cara seseorang merasakan 

pekerjaannya. Kepuasan kerja merupakan generalisasi sikap-sikap 

terhadap pekerjaan yang dirasakan atas aspek-aspek pekerjaan dan dapat 

diukur melalui berbagai dimensi berikut: 

1. Ability utilization/Pemanfaatan kemampuan yaitu memiliki 

kesempatan untuk bekerja sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. 

2. Achievement/Prestasi yaitu perasaan berprestasi atas pekerjaannya. 

3. Activity/Aktivitas yaitu dapat tetap sibuk sepanjang waktu. 

4. Advancement/Kemahiran yaitu kesempatan untuk naik 

pangkat/jabatan dalam pekerjaan. 

5. Authority/Otoritas yaitu kesempatan untuk memberitahu orang lain 

mengenai apa yang harus dilakukan. 

6. Company Policies & Practices/Kebijakan perusahaan dan 

penerapannya yaitu cara organisasi dalam menerapkan berbagai 

kebijakan. 

7. Compensation/Imbalan yaitu pembayaran dan jumlah pembayaran 

(gaji) atas pekerjaan yang telah dilakukan. 
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8. Co-workers/Rekan kerja yaitu cara bekerjasama dengan karyawan 

yang lain. 

9. Creativity/Kreativitas yaitu kesempatan untuk menerapkan metode 

sendiri dalam pekerjaan. 

10. Independence/Kemandirian yaitu kesempatan untuk bekerja sendiri. 

11. Moral values/Nilai moral yaitu kesempatan untuk melakukan sesuatu 

tanpa bertentangan dengan keyakinan. 

12. Recognition/Pengakuan yaitu pujian yang diperoleh karena melakukan 

pekerjaan dengan baik. 

13. Responsibility/Tanggung jawab yaitu kebebasan untuk melaksanakan 

keputusan yang telah diambil. 

14. Security/Keamanan yaitu cara organisasi memberi keamanan bagi 

karyawannya. 

15. Social service/Pelayanan sosial yaitu kesempatan untuk melakukan 

sesuatu pada orang lain. 

16. Social status/Status sosial yaitu kesempatan menjadi “seseorang” 

dalam masyarakat. 

17. Supervision Human Relations/Hubungan dengan atasan yaitu cara 

atasan menangani karyawannya. 

18. Supervision Technical/Kemampuan teknikal atasan yaitu kemampuan 

atasan dalam mengambil keputusan. 

19. Variety/Variasi yaitu kesempatan untuk melakukan hal yang berbeda-

beda dari waktu ke waktu. 
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20. Working condition /Kondisi kerja yaitu berhubungan dengan kondisi 

kerja. 

 

3.5.2. Definisi Operasional Organization Citizenship Behavior 

Organizational citizenship behavior dilihat secara luas sebagai 

faktor yang memberikan manfaat pada diri individual sebagai makhluk 

interpersonal dan manfaat pada organisasi ataupun perusahaan dapat 

diukur melalui dimensi-dimensi sebagai berikut: 

1. Helping (Menolong), berupa tindakan interpersonal dengan sifat 

sukarela untuk menyediakan waktu dan/atau tenaga untuk membantu 

rekan kerja.  

2. Sportmanship (Sikap Sportif), berupa tindakan interpersonal yang 

mampu mengurangi ataupun mencegah tejadinya suatu peristiwa yang 

bersifat negatif dalam lingkungan kerja. 

3. Innovation (Inovasi), berupa usaha untuk mendukung perubahan yang 

bersifat umum dan meningkatkan hasil, proses, pelayanan, target 

pencapaian ideal dan hubungan. 

4. Compliance (Kepatuhan), berupa usaha yang berfokus pada usaha 

yang sifatnya organisasional untuk mendukung dan mengikuti 

peraturan-peraturan yang telah didirikan oleh perusahaan (formal 

maupun informal). 

 

 



62 
 

 

 

3.6.      Instrumen Penelitian 

3.6.1. Instrumen Penelitian Kepuasan Kerja 

Berikut merupakan kisi-kisi Instrumen Penelitian Kepuasan Kerja 

yang dimodifikasi dari Minnesota Satisfaction Questionaire (MSQ) dan 

disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Terdiri atas 50 item mentah 

yang diuji validitas itemnya terhadap subjek penelitian yang diadaptasi dan 

dikembangkan dari 100 item pernyataan-pernyataan yang diturunkan dan 

disesuaikan dengan karakteristik subjek  melalui aspek kepuasan kerja 

menurut Weiss, Dawis, England & Lofquist (1967) yaitu Ability utilization 

/ Pemanfaatan kemampuan, Achievement (Prestasi), Activity (Aktivitas),  

Advancement (Kemahiran) , Authority  (Otoritas), Company Policies & 

Practices (Kebijakan perusahaan dan penerapannya), Compensation 

(Imbalan), Co-workers (Rekan kerja), Creativity (Kreativitas), 

Independence (Kemandirian), Moral values (Nilai moral), Recognition 

(Pengakuan), Responsibility (Tanggung jawab), Security (Keamanan) , 

Social service (Pelayanan sosial), Social status (Status sosial), Supervision 

Human Relations (Hubungan dengan atasan), Supervision Technical 

(Kemampuan teknikal atasan), Variety (Variasi), Working condition 

(Kondisi kerja). Dari ke-50 total item, kemudian dilakukan analisis item 

yang ditujukan untuk memilih item valid yang kemudian dipergunakan 

dalam analisis data keseluruhan.  
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Tabel  3. 1 
Kisi-kisi Instrumen Penelitian Kepuasan Kerja 

 
No. Dimensi yang 

diukur 
Indikator Item No Item 

1.  Ability 
utilization / 
Pemanfaatan 
kemampuan  

• Melakukan 
pekerjaan dengan 
sebaik-baiknya dan 
sesuai dengan 
kemampuan yang 
dimiliki 

• Kesempatan untuk 
melakukan pekerjaan 
yang sesuai dengan 
kemampuan yang 
dimiliki  

 

1 

• Menunjukkan 
kemampuan dan 
keterampilan 
terbaik 

• Kesempatan untuk 
menunjukkan dan 
memanfaatkan 
kemampuan dan 
ketrampilan saya  

21 

2.  Achievement/ 
Prestasi  

• Kebanggaan dan 
perasaan berprestasi 
terhadap hasil kerja 
yang baik 

• Merasa bangga atas 
pekerjaan yang telah 
dilakukan dengan baik  

 

2 

• Melakukan sesuatu 
yang terbaik dan 
bermanfaat 

• Kesempatan untuk 
melakukan sesuatu yang 
terbaik setiap saat  

 

22 

3.  Activity / 
Aktivitas  

• Kesempatan untuk 
aktif dan giat 
bekerja 

• Kesempatan untuk aktif 
bekerja terbuka setiap 
saat  

 

3 

• Mampu 
memanfaatkan 
waktu dengan baik 

• Terampil dalam 
menyibukkan diri 
terhadap berbagai hal 
yang berkaitan dengan 
pekerjaan  

 

23 

4.  Advancement / 
Kemahiran  

• Promosi jabatan • Kesempatan untuk 
promosi jabatan 

• Kesempatan untuk 
mendapatkan posisi 
kerja yang lebih baik  

 

24 

• Kesempatan untuk 
berkembang 

• Kesempatan untuk 
berkembang dalam 
pekerjaan  

 

41 

5.  Authority / 
Otoritas  

• Kesempatan untuk 
membimbing dan 
mengawasi 
karyawan lain 

• Kesempatan untuk 
membimbing karyawan 
lain  

 

5 

• Memberi tahu 
karyawan lain 
tentang apa yang 
harus dilakukan 

• Kesempatan untuk 
memberitahukan kepada 
karyawan lain tentang 
apa yang harus 
dikerjakan  

25 
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6.  Company 
Policies & 
Practices / 
Kebijakan 
perusahaan dan 
penerapannya  

• Kebijakan 
perusahaan 

• Kebijakan TVRI dalam 
menangani karyawan  

 

6 

• Penerapan 
kebijakan 
perusahaan 

• Kebijakan TVRI dan 
penerapannya terhadap 
karyawan  

• Langkah kebijakan 
TVRI sesuai dalam 
pelaksanaannya  

 

26,42 

7.  Compensation / 
Imbalan  

• Gaji yang diperoleh 
dalam bekerja 

• Kesesuaian pekerjaan 
dengan gaji yang saya 
peroleh  

 

7 

• Perbandingan gaji • Perbandingan gaji 
dengan posisi sama di 
Lembaga Penyiaran 
Publik lain  

• Perbandingan gaji saya 
dengan gaji karyawan 
lain  

 

27, 43 

8.  Co-workers / 
Rekan kerja  

• Semangat bekerja 
sama dengan rekan 
kerja 

• Semangat bekerja sama 
dengan rekan kerja  

 

8 

• Kemudahan rekan 
kerja menjalin 
persahabatan 

• Kesempatan untuk 
mengembangkan 
persahabatan dengan 
rekan kerja  

 

28 

9.  Creativity / 
Kreativitas  

• Mencoba ide dan 
metode sendiri 

• Kesempatan untuk 
mencoba ide dan 
metode sendiri dalam 
menyelesaikan 
pekerjaan  

 

9 

• Melakukan hal baru 
dan berbeda dari 
biasanya 

• Kesempatan untuk 
mencoba sesuatu yang 
berbeda dari yang 
biasanya  

 

29 

10. Independence / 
Kemandirian  

• Bekerja sendiri • Kesempatan untuk 
menyelesaikan 
pekerjaan sendiri  

 

10 

• Melakukan 
pekerjaan tanpa 
bantuan orang lain 

• Kesempatan untuk 
bekerja tanpa bantuan 
dari orang lain  

 

30 

11. Moral values / 
Nilai moral  

• Melakukan hal-hal 
yang sesuai dengan 
hati nurani 

• Kesempatan untuk 
melakukan sesuatu yang 
tidak bertentangan 
dengan hati nurani  

 

11 
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• Melakukan 
pekerjaan tanpa ada 
perasaan merugikan 
orang lain 

• Mampu meyelesaikan 
pekerjaan tanpa ada 
perasaan bersalah  

 

31 

12. Recognition / 
Pengakuan  

• Perlakuan 
perusahaan ketika 
karyawan bekerja 
dengan baik 

• Pengakuan dan 
penghargaan yang 
diberikan oleh TVRI 
ketika saya bekerja 
dengan baik  

 

12 

• Cara yang 
digunakan 
perusahaan sebagai 
penilaian atas 
pekerjaan yang saya 
lakukan 

• Pengakuan TVRI atas 
hasil kerja saya  

• Cara TVRI dalam 
menginformasikan 
kepada karyawan ketika 
pekerjaan dapat 
diselesaikan dengan 
baik  

 

32, 44 

13. Responsibility / 
Tanggung jawab  

• Bertanggung jawab 
terhadap pekerjaan 

• Kesempatan untuk 
bertanggung jawab 
dalam merencanakan 
pekerjaan  

• Kesempatan untuk 
mempertanggungjawab
kan pekerjaan kepada 
orang lain  

 

13, 33 

• Mempertimbangkan 
keputusan dalam 
bekerja 

• Kebebasan dalam 
melaksanakan 
pertimbangan saya 
sendiri  

 

45 

14. Security / 
Keamanan  

• Jaminan pekerjaan • Kejelasan jaminan 
pekerjaan masa depan  

• Kebijakan TVRI dalam 
memberikan jaminan 
pekerjaan  

 

14, 34 

• Kestabilan 
pekerjaan 

• Kestabilan pekerjaan  
 

46 

15. Social service / 
Pelayanan sosial  

• Melayani orang lain • Kesempatan untuk 
melayani orang lain  

 

15 

• Membantu orang 
lain 

• Kesempatan untuk 
melakukan sesuatu yang 
berharga bagi orang lain  

35 

16. Social status / 
Status sosial  

• Status sosial dalam 
masyarakat 

• Status sosial di 
masyarakat diperoleh 
dari pekerjaan sekarang  

• Kesempatan untuk 
menjadi seseorang yang 
diakui di masyarakat  

 

16, 36 
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• Bergaul dengan 
orang-orang 
penting 

• Kesempatan untuk 
membaur dengan orang-
orang penting  

 

47 

17. Supervision 
Human 
Relations / 
Hubungan 
dengan atasan  

• Hubungan atasan 
dan bawahan 

• Perlakuan pimpinan 
terhadap saya 
menumbuhkan rasa 
saling pengertian  

• Hubungan pimpinan 
dan karyawan  

 

17, 37 

• Cara atasan 
memperlakukan 
bawahan 

• Perlakuan pimpinan 
dalam menangani 
karyawannya  

 

48 

18. Supervision 
Technical / 
Kemampuan 
teknikal atasan  

• Kemampuan atasan • Pengetahuan teknis 
pimpinan  

• Kompetensi pimpinan 
dalam membuat 
keputusan  

 

18, 38 

• Kebijakan atasan 
terhadap bawahan 

• Kebijakan pimpinan 
dalam mendelegasikan 
pekerjaan kepada orang 
lain  

 

49 

19. Variety / Variasi  • Variasi dan rutinitas 
pekerjaan 

• Variasi dalam pekerjaan  
 

19, 39 

• Kesempatan 
melakukan 
pekerjaan yang 
berbeda 

• Kesempatan untuk 
melakukan hal-hal yang 
berbeda dari waktu ke 
waktu  

 

 

20. Working 
condition / 
Kondisi kerja 

• Lingkungan fisik 
pekerjaan 

• Lingkungan fisik di 
tempat kerja  

• Kondisi fisik pekerjaan  

20,50 

• Lingkungan 
psikologis 
pekerjaan 

• Kenyamanan kondisi 
kerja  

 

40 

 

 

3.6.2. Instrumen Penelitian Organization Citizenship Behavior 

Pengukuran Organizational citizenship behavior dilakukan dengan 

menggunakan skala Likert terhadap 4 dimensi yang telah dikembangkan 

oleh Henry Moon, Linn Van Dyne dan Krysia Wrobel (2004) di mana di 

dalamnya terdapat 24 pernyataan mentah yang masing-masing telah 
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diadaptasi dan merupakan kombinasi dari alat ukur yang diciptakan oleh 

beberapa peneliti sebelumnya seperti Smith, Organ, Near, Podsakoff, 

Fetter, Van Dyne, Morrison, Phelps, Van Dyne, Moorman, LePine, 

Mackenzie, Blakely, Aherne, Graham, Dienesch, Bennet dan Robbinson 

dengan rentang tahun penelitian berkisar antara tahun 1983 hingga tahun 

2000. Aspek-aspek yang diukur adalah Helping (Menolong), Innovation 

(Inovasi),  Sportmanship (Sikap Sportif), Compliance (Kepatuhan) yang 

selanjutnya dikembangkan menjadi 24 indikator yang menggambarkan 

perilaku organizational citizenship behavior yang telah diadaptasi dan 

melalui tahap uji keterbacaan yang dilakukan kepada 10 pegawai 

PT.Telkom Indonesia. Dari 24 item yang merupakan item mentah, 

dilakukan analisis item untuk memperoleh item valid, untuk kemudian 

dipergunakan sebagai dasar untuk menganalisi data secara keseluruhan. 

 

Tabel  3. 2 
Kisi-kisi Instrumen Penelitian Organizational Citizenship Behavior 

 
No. Dimensi yang 

diukur 
Item/Indikator No Item 

1. Helping 
(Menolong) 

• Menolong karyawan lain yang tidak bisa 
bertugas  

1 

• Menolong karyawan lain yang beban kerjanya 
berlebih  

5 

• Dengan sukarela menyediakan waktu untuk 
membantu karyawan lain dalam memecahkan 
permasalahan yang berhubungan dengan 
pekerjaan  

9 

• Membantu memberikan pengarahan pada 
karyawan baru meskipun tidak ditugaskan  

13 

• Secara sukarela melakukan kegiatan untuk 
kepentingan kelompok  

17 

• Membantu pekerjaan karyawan lain untuk 
kepentingan kelompok  

21 
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2. Sportmanship 
(Sikap Sportif) 

• Membuat masukan yang bersikap sebagai 
penengah ketika ada di antara karyawan lain 
yang berselisih paham  

2 

• Memberikan pengaruh yang dapat 
menstabilkan situasi saat beberapa karyawan 
lain dalam organisasi berselisih paham  

6 

• Meluangkan banyak waktu untuk 
memperhatikan serta mengajukan protes  
terhadap tiap permasalahan yang muncul, 
meskipun permasalahan itu sifatnya sepele 
sekalipun (unfavorable) 

10 

• Selalu mampu untuk menemukan kesalahan-
kesalahan yang terjadi di perusahaan 
(unfavorable) 

14 

• Membela organisasi saat karyawan lain 
mengkritik  

18 

• Mampu beradaptasi dengan kebutuhan akan 
perubahan dalam pekerjaan  

22 

3. Innovation 
(Inovasi) 

• Membuat masukan yang bersifat inovatif 
untuk meningkatkan perusahaan  

3 

• Mencoba untuk mengadopsi prosedur-
prosedur pengembangan kerja untuk unit 
kerja ataupun perusahaan  

7 

• Mencoba metode kerja baru untuk perusahaan 
agar lebih efektif  

11 

• Membuat saran-saran yang bersifat 
pengembangan untuk lebih meningkatkan 
sarana atau operasional  

15 

• Membuat rekomendasi ulang yang 
mempengaruhi kelompok kerja  

19 

• Menyampaikan ide-ide untuk hal-hal baru 
ataupun perubahan prosedur-prosedur 
perusahaan  

23 

4. Compliance 
(Kepatuhan) 

• Secara sadar mau mengikuti peraturan-
peraturan dan prosedur-prosedur yang 
ditetapkan oleh perusahaan  

4 

• Mampu mengerjakan tugas kerja sebanyak 
yang ia mampu kerjakan sepanjang waktu 
kerjanya  

8 

• Datang ke tempat kerja tepat waktu  12 

• Meninggalkan tempat kerja lebih cepat tanpa 
pemberitahuan terlebih dahulu (unfavorable) 

16 

• Jumlah kehadiran di tempat kerja melebihi 
standar rata-rata organisasi  

20 

• Memelihara dan menjaga properti milik 
perusahaan  

24 

 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan instrumen penelitian berupa 

angket yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh data yang 
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diinginkan. Penilaian item dalam angket didasarkan pada skala likert. Setiap item 

memiliki 5 kemungkinan jawaban (Sugiyono, 2001), yaitu Sangat Setuju (SS), 

Setuju (S), Ragu-Ragu (R), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak setuju (STS) untuk 

kepuasan kerja dan Selalu (SL), Sering (SR), Kadang-kadang (KD), Jarang (JR) 

dan Tidak Pernah (TP) untuk OCB. Masing-masing jawaban akan diskor antara 1-

5 sesuai dengan skala penilaiannya. 

Tabel  3. 3 
Skor Untuk Item Favorable dan Item Unfavorable 

Jawaban SS/SL S/SR R/KD TS/JR STS/TP 

Item favorable 5 4 3 2 1 

Item unfavorable 1 2 3 4 5 

   

3.7  Uji Validitas Item dan Reliabilitas Skala 

Suatu alat ukur yang baik harus memiliki validitas dan reliabilitas yang 

teruji dengan norma. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat validitas 

dan reliabilitas alat ukur pada subyek yang akan diukur.  

 
3.7.1 Uji Validitas Item 

Uji validitas instrument digunakan untuk mengetahui apakah 

instrument yang digunakan dalam suatu penelitian dapat mengukur apa 

yang akan diukur (Sugiyono, 2008). Uji validitas juga digunakan untuk 

mengetahui apakah alat ukur tersebut memiliki taraf kesesuaian dan 

ketetapan dalam melakukan penilaian atau dengan kata lain apakah alat 

ukur tersebut sudah benar-benar mengukur apa yang hendak diukur atau 

dinilai. 
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Dengan menggunakan kriteria penerimaan validitas item >0,25 

(Azwar, 2008) maka diperoleh  sebanyak 42 item dari total keseluruhan 50 

item kepuasan kerja yang dapat dipergunakan dalam penelitian ini. Item 

kepuasan kerja yang tidak dipergunakan dalam analisis data adalah item 

bernomor 16, 19, 25, 29, 30, 31, 45, dan 47. 

Sedangkan pada variabel organization citizenship behavior, jumlah 

item yang diterima dari 24 item yang digunakan dalam kuesioner 

organization citizenship behavior ini adalah 18 item. Sedangkan 6 item 

lainnya ditolak karena tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan 

sebelumnya. Item organization citizenship behavior yang tidak 

dipergunakan dalam analisis data adalah item bernomor 4, 12, 16, 19, 22, 

dan 24. 

Penelitian ini menggunakan formula koreksi spurious lap , yaitu : 

����−�� = ����� − ��
	
��2 + ��2 − 2�������

 

����−��=Koefisien korelasi item total setalah dikoreksi dari efek 

spurious lap. 

���=koefisien korelasi skor item-total sebelum dikoreksi 

��=deviasi standar skor suatu item 

��=deviasi standar skor tes 
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3.7.2 Uji Reliabilitas Skala 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauhmana suatu 

alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan, yang menunjukkan sejauh 

mana hasil pengukuran konsisten dan dapat dipergunakan kembali 

(Sugiyono, 2008).  Reliabilitas untuk mengetahui sejauh mana alat ukur 

yang digunakan tersebut memiliki taraf ketelitian, kepercayaan, 

kekonstanan, ataupun kestabilan.  

Berikut merupakan rumus Alpha Cronbach untuk menguji 

reliabilitas instrument penelitian ini : 

�11= � ��−1��1−∑�1�� � 

(Riduwan : 2008) 

Keterangan : 

r11= Nilai Reliabilitas 

∑S� = Jumlah varians skor tiap-tiap item 

��=Varians Total 

k = Jumlah item 

 Dari hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS 15.0, maka 

didapatkan hasil bahwa kuesioner dengan variabel kepuasan kerja 

memiliki angka reliabilitas yang tinggi, yaitu 0,949. Artinya, tingkat 

konsistensi data hasil jawaban dari tiap responden untuk item-item 

pertanyaan variabel kepuasan kerja adalah sebesar 0,949. Sedangkan 

kuesioner dengan variabel organization citizenship behavior memiliki 

angka reliabilitas sebesar 0,892. Artinya, tingkat konsistensi data hasil 
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jawaban dari tiap responden untuk item-item pertanyaan variabel 

organization citizenship behavior adalah sebesar 0,892. Kedua reliabilitas 

skala ini dapat diterima (reliabel), dimana menurut Sugiyono (2006) nilai 

reliabilitas yang baik adalah >0,7.  

 

3.8 Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian 

menggunakan bantuan program SPSS 15. 

Untuk memperoleh gambaran mengenai kepuasan kerja dan Organization 

Citizenship Behavior maka dipergunakan batas lulus ideal yang diperhitungkan 

atas perhitungan standar deviasi dan mean masing-masing variabel (Ihsan, 2009). 

Dengan ketentuan perhitungan seperti yang tertera pada tabel di bawah ini : 

Tabel  3. 4 

Rumus Kategorisasi Skor 

Sangat Tinggi X > µ + 1,5σ 
Tinggi µ + 0,5σ <X≤ µ + 1,5σ 
Sedang µ – 0,5σ <X≤ µ+0,5σ 
Rendah µ – 1,5σ <X≤ µ – 0,5σ 

Sangat Rendah X ≤ µ – 1,5σ 
 

 Sedangkan untuk korelasi, digunakan perhitungan dengan menggunakan 

program SPSS 15.0 dengan alat uji korelasi tata jenjang (rangking) Spearman 

untuk mengukur data yang bersifat ordinal (Sugiyono, 2006). Hasil yang 

didapakan kemudian dibandingkan dengan ketentuan besar korelasi seperti yang 

tertera pada tabel di bawah ini. 
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Tabel  3. 5 

Kualifikasi Indeks Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 - 0,199 
0,20 - 0,399 
0,40 - 0,599 
0,60 - 0,799 
0,80 - 1,000 

Sangat Rendah 
Rendah 
Sedang 
Kuat 

Sangat Kuat 
 

Sumber : Sugiyono (2005) 

 

3.9 Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

3.9.1 Tahap Persiapan 

1. Melakukan observasi awal terhadap objek penelitian 

2. Perumusan masalah 

3. Menentukan variabel 

4. Melakukan studi kepustakaan untuk mendapatkan gambaran dan 

landasan teoritis yang tepat mengenai variabel penelitian 

5. Menetapkan populasi penelitian 

6. Menentukan, menyusun dan menyiapkan alat ukur yang akan 

dipergunakan. 

3.9.2 Tahap Pengambilan data 

1. Menyelesaikan urusan perizinan di kantor TVRI Bandung 

2. Menemui bagian administrasi untuk mendapatkan data dari 

responden populasi 

3. Memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan penelitian 

yang dilakukan dan memohon kesediaan subjek untuk dijadikan 



74 
 

 

 

sebagai responden dalam penelitian ini, kemudian mereka 

diberikan petunjuk mengenai tata cara pengisian kuesioner. 

4. Melaksanakan pengambilan data sekaligus pengambilan data 

untuk uji coba alat ukur. 

3.9.3 Tahap Pengolahan Data 

1. Melakukan skoring dengan menilai setiap hasil angket yang telah 

diisi oleh responden dan meranking data yang diperoleh pada 

setiap alat ukur tersebut. 

2. Menghitung dan membuat tabulasi data. 

3. Melakukan analisis data dengan menggunakan metode statistik 

untuk menguji hipotesis penelitian dan korelasi variabel 

penelitian. 

3.9.4 Tahap Pembahasan 

1. Menginterpretasikan hasil analisis statistik yang dibahas 

berdasarkan teori dan kerangka pikir yang digunakan. 

2. Merumuskan kesimpulan hasil penelitian dengan mengajukan 

saran-saran yang ditujukan untuk perbaikan dan kesempurnaan 

penelitian. 

 


