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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek dan Subjek Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu manajemen sumber daya 

manusia (SDM). Adapun yang menjadi obyek penelitian berkaitan dengan 

karakteristik variabel yang terdiri dari variabel independent (variabel bebas) 

budaya organisasi (X1) dan kepuasan kerja (X2), sedangkan yang menjadi variabel 

dependent (varibel terikat) adalah kinerja pegawai (Y). Adapun yang menjadi 

subjek penelitian ini adalah pegawai di lingkungan Yayasan Taruna Bakti 

Bandung. 

 

3.2 Metode Penelitian  

3.2.1  Desain dan Jenis Penelitian  

Atas pertimbangan tujuan penelitian, maka penelitian ini bersifat deskriptif 

dan verifikatif. Menurut Arikunto (2006:9) penelitian deskriptif adalah penelitian 

yang bertujuan untuk memperoleh deskripsi tentang ciri-ciri variabel (dalam 

penelitian ini ialah budaya organisasi, kepuasan kerja pegawai, dan kinerja 

pegawai). Selanjutnya Arikunto (2006:243) menyatakan bahwa sifat penelitian 

verifikatif pada dasarnya ingin menguji kebenaran dari suatu hipotesis yang 

dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan. Dalam penelitian ini, akan 

diuji sejauhmana pengaruh budaya organisasi dan kepuasan kerja pegawai 

terhadap kinerja pegawai di lingkungan Yayasan Taruna Bakti.  Mengingat sifat 
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penelitian ini adalah deskriptif dan verifikatif yang dilaksanakan melalui 

pengumpulan data di lapangan, maka metode penelitian yang digunakan  adalah 

metode descriptive survey dan metode explanatory survey. Informasi dari 

sebagian populasi (sampel responden) dikumpulkan langsung di tempat kejadian 

secara empirik, dengan tujuan untuk mengetahui pendapat dari sebagian populasi  

terhadap objek yang sedang diteliti.  

 

3.2.2 Operasionalisasi Variabel 

Terdapat tiga variabel yang diteliti, yaitu: budaya organisasi, kepuasan 

kerja pegawai, dan kinerja pegawai. Variabel budaya organisasi dan kepuasan 

kerja pegawai sebagai variabel bebas, sedangkan variabel kinerja pegawai sebagai 

variabel terikat. Secara lebih rinci, operasionalisasi variabel disajikan pada Tabel 

3.1 di bawah ini: 

Tabel 3.1 
Operasionalisasi Variabel 

Variabel Konsep Variabel Indikator Ukuran Skala 
Budaya 
Organisasi 
(X1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budaya organisasi 
merupakan sistem 
makna bersama 
terhadap nilai-nilai 
primer yang dianut 
bersama dan 
dihargai organisasi, 
yang berfungsi 
menciptakan 
pembedaan yang 
jelas antara satu 
organisasi dengan 
organisasi lainnya, 
menciptakan rasa 
identitas bagi para 
anggota organisasi, 
mempermudah 
timbulnya komitmen 
kolektif terhadap 

� Inovasi dan 
Pengambilan 
risiko  

• Kemampuan  
menghasilkan  
inovasi dalam 
pekerjaan 

Ordinal 

• Kemampuan  
pengambilan 
risiko atas 
pekerjaan yang 
diemban  

Ordinal 

� Perhatian  
pada Detail 

• Kemampuan  
memahami 
pekerjaan secara 
detail 

Ordinal 

• Kemampuan  
menyelesaikan 
pekerjaan secara 
detail 

Ordinal 
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Variabel Konsep Variabel Indikator Ukuran Skala 
organisasi, 
meningkatkan 
kemantapan sistem 
sosial, serta 
menciptakan 
mekanisme pembuat 
makna dan kendali 
yang memandu 
membentuk sikap 
dan perilaku para 
anggota organisasi.  
(Robbins, 2003: 
525-528)  

� Berorientasi 
pada Hasil  

• Kemampuan  
menyelesaikan 
pekerjaan secara 
efektif  

Ordinal 

• Kemampuan  
menyelesaikan 
pekerjaan secara 
efisien  

Ordinal 

� Berorientasi 
pada Orang  

• Kemampuan  
menciptakan 
pegawai berbasis 
kompetensi  

Ordinal 

• Kemampuan  
memenuhi 
kebutuhan 
pegawai  

Ordinal 

� Berorientasi 
pada Tim  

• Kemampuan  
mengembangkan 
tim kerja yang 
handal  

Ordinal 

• Kemampuan  
mengembangkan 
tim kerja yang 
solid  

Ordinal 

� Keagresifan  • Keagresifan 
dalam 
menyelesaikan 
pekerjaan  

Ordinal 

• Keagresifan 
dalam 
menghasilkan 
pekerjaan 
berkualitas 

Ordinal 

� Adaptabilitas  • Kemampuan  
yayasan 
beradaptasi 
dengan 
lingkungan 
internal  

Ordinal 

• Kemampuan  
yayasan 
beradaptasi 
dengan 
lingkungan 
eksternal  

Ordinal 
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Variabel Konsep Variabel Indikator Ukuran Skala 
• Kemampuan  

yayasan 
beradaptasi 
dengan 
perubahan 

Ordinal 

Kepuasan 
Kerja (X2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Job satisfaction is 
the collection of 
feelings, beliefs, and 
thought about how 
to be have with 
respect to one’s 
current job”. 
Kepuasan kerja 
adalah kumpulan 
perasaan, keyakinan, 
dan pikiran tentang 
bagaimana respon 
seseorang terhadap 
pekerjaannya. 
George dan Jones 
(1997:71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Kepribadian  
 
 
 

• Kepuasan 
terhadap pretasi 
yang sudah 
diraih  

Ordinal 

• Kepuasan 
terhadap peluang 
berinovasi dalam 
pekerjaan 

Ordinal 
 

• Kepuasan atas 
kemandirian 
dalam bekerja   

Ordinal 
 

• Kepuasan atas 
pemanfaatan 
kemampuan 
yang dimiliki  

Ordinal 
 
 
 

� Nilai-Nilai • Kepuasan 
terhadap 
penghasilan  

Ordinal 

• Kepuasan 
terhadap 
pengakuan dari 
tempat kerja  

Ordinal 
 

• Kepuasan 
terhadap jaminan 
kerja yang 
tersedia   

Ordinal 
 

• Kepuasan 
terhadap layanan 
kesehatan dan 
sosial  

Ordinal 
 

� Pengaruh 
Sosial  

• Kepuasan 
terhadap 
kebijakan di 
tempat kerja 

Ordinal 

• Kepuasan 
terhadap rekan 
kerja 

Ordinal 
 

• Kepuasan 
terhadap tim 
kerja dalam 
tugas khusus  

 
 

Ordinal 
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Variabel Konsep Variabel Indikator Ukuran Skala 
� Situasi Kerja  
 

• Kepuasan atas 
wewenang di 
tempat kerja    

Ordinal 

• Kepuasan 
terhadap 
hubungan 
dengan atasan 

Ordinal 

• Kepuasan 
terhadap kondisi 
kerja  

Ordinal 

• Kepuasan 
terhadap 
keberagaman 
tugas  

Ordinal 

Kinerja 
Pegawai (Y) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kinerja merupakan 
perilaku nyata yang 
ditampilkan setiap 
orang sebagai 
prestasi kerja yang 
dihasilkan oleh 
karyawan sesuai 
dengan perannya 
dalam perusahaan. 
Kinerja karyawan 
merupakan suatu hal 
yang sangat penting 
dalam upaya 
perusahaan untuk 
mencapai tujuannya.  
(Veithzal dan Ella 
Jauvani, 2009:548) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Kemampuan 
Teknis 

� Kemampuan 
pegawai dalam 
memanfaatkan 
perangkat 
teknologi dan 
informasi 

Ordinal 

� Kemampuan 
pegawai  dalam 
memanfaatkan 
peralatan kantor  

Ordinal 

� Kemampuan 
pegawai  dalam 
mengelola 
sarana dan 
prasarana  

Ordinal 

� Kemampuan 
pegawai  dalam 
menerapkan 
hasil pelatihan 
dalam pekerjaan 

Ordinal 

� Kemampuan 
pegawai  dalam 
memanfaatkan 
pengalamannya 
dalam bekerja  

Ordinal 

� Kemampuan 
Konseptual 

� Kemampuan 
pegawai  dalam 
memahami 
setiap peraturan  

Ordinal 

� Kemampuan 
pegawai  dalam 
memahami SOP 
yayasan  

Ordinal 
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Variabel Konsep Variabel Indikator Ukuran Skala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Kemampuan 
pegawai  dalam 
memahami 
kebijakan 
yayasan   

Ordinal 

� Kemampuan 
pegawai 
memahami tugas 
pokok yang 
diembannya 
sebagai pegawai  

Ordinal 

� Kemampuan 
pegawai 
memahami 
fungsi pokok 
yang 
diembannya 
sebagai pegawai 

Ordinal 

� Kemampuan 
hubungan 
interpersonal 

� Kemampuan 
pegawai dalam 
menjalin 
hubungan baik 
dengan 
manajemen 
Yayasan 

Ordinal 

� Kemampuan 
pegawai 
menjalin 
hubungan baik 
dengan 
manajemen yang 
berada di tiap 
jenjang 
pendidikan 

Ordinal 

� Kemampuan 
pegawai 
menjalin 
hubungan baik 
dengan rekan 
kerja 

Ordinal 

� Kemampuan 
pegawai 
menjalin 
hubungan baik 
dengan 
masyarakat 

Ordinal 
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Variabel Konsep Variabel Indikator Ukuran Skala 
� Kemampuan 

pegawai saling 
memotivasi 
dalam 
menghasilkan 
kinerja terbaik 
dalam pekerjaan 

Ordinal 

Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber 
 

3.2.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data tentang karakteristik umum 

Yayasan Taruna Bakti, beserta data masing-masing variabel yang dikaji. 

Sedangkan sumber data yang digunakan ada dua, yaitu sumber data primer dan 

sumber data sekunder, yang masing-masing akan diuraikan sebagai berikut:  

a. Sumber data primer, yaitu hasil observasi, survei, dan wawancara terhadap 

fihak manajemen dan pegawai di lingkungan Yayasan Taruna Bakti, serta 

mempelajari berbagai dokumen yang ada di lingkungan Yayasan Taruna 

Bakti.  

b. Sumber data sekunder, yaitu data-data, dokumen, tentang Yayasan Taruna 

Bakti, yang didukung pula dengan berbagai sumber lainnya, yang berasal dari 

luar lingkungan Yayasan Taruna Bakti, misalnya hasil penelitian orang lain.  

 

3.2.4 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2004:72), Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. 
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Berdasarkan pengertian tersebut, maka populasi dalam penelitian ini ialah 

pegawai di lingkungan Yayasan Taruna Bakti yang berjumlah 232 pegawai.  

Tabel 3.2 
Populasi Pegawai di Lingkungan Yayasan Taruna Bakti 

No. Jenjang  
Pendidikan 

Status Jumlah 
Populasi  

Total 
Populasi  

1. TK Taruna Bakti  Pimpinan  2 
12 Guru  6 

Administratif 4 
2. SD Taruna Bakti Pimpinan 6 

44 Guru  27 
Administratif 11 

3. SMP Taruna Bakti Pimpinan  5 
54 Guru  40 

Administratif 9 
4. SMA Taruna Bakti Pimpinan  5 

75 Guru  60 
Administratif 10 

5. Akademi Sekretari Taruna Bakti 
(ASMTB) 
 

Pimpinan  6 
47 Dosen  31 

Administratif 10 
 Jumlah  232 

Sumber: Hasil Audit Tata Kelola Penyelenggara Pendidikan Yayasan Taruna Bakti 2009  
 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian populasi yang diteliti baik berupa orang maupun 

bukan orang. Ukuran sampel merupakan sekumpulan anggota dalam sampel yang 

karakteristiknya diteliti. Keterwakilan populasi adalah karakteristik terpenting. 

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Sugiyono (2006:73) yang menyatakan 

bahwa bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang 

ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka 

peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang 

dipelajari dari sampel itu kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk 
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itu sampel dari populasi harus benar-benar mewakili. Keterwakilan populasi 

adalah karakteristik terpenting, hal ini sesuai dengan pernyataan Sugiyono 

(2008:73):. 

Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada 
pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka 
peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa 
yang dipelajari dari sampel itu kesimpulannya akan diberlakukan untuk 
populasi. Untuk itu sampel dari populasi harus benar-benar mewakili. 

 

Adapun rumus yang digunakan untuk mendapatkan ukuran sampel minimal, 

digunakan perhitungan Husein Umar (2002: 141) sebagai berikut: 

2Ne1

N
n

+
=

  

 
Keterangan:  

n : ukuran sampel  
 N : ukuran populasi 
 e : taraf kesalahan 
 

Perhitungan sampel 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 
 
 

Berdasarkan hasil perhitungan sampel, diperoleh unit analisis sebesar 147 

sampel, dan untuk meningkatkan tingkat akurasi sampel, maka sampel ditambah 

232 

1 + 232 (0,05)2 
n   = 

232 

1 + 232 (0,0025) 
n   = 

232 

     1 + 0, 58 
n   = 

232 

       1, 58 
n   = 

n   = 146, 8 
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sehingga menjadi 150 sampel pegawai di lingkungan Yayasan Taruna Bakti. 

Selanjutnya, 150 pegawai tersebut didistribusikan secara proporsional ke tiap 

jenjang pendidikan dengan menggunakan ukuran proporsional strata populasi 

(propotional to size) yang rumusnya sebagai berikut: 

 

 

 

 
Keterangan: 
ni    =  besarnya sampel stratum ke-i          
Ni   =  besarnya populasi stratum ke-i 
N    =  besarnya populasi keseluruhan         
n     =  besarnya sampel dalam populasi 
 
 Tabel 3.3 

Sampel Pegawai di Lingkungan Yayasan Taruna Bakti 

No Jenjang  
Pendidikan 

Status Jumlah 
Populasi  

Total 
Populasi  

Jumlah 
Sampel  

Total 
Sampel 

1. TK Taruna 
Bakti  

Pimpinan  2 
12 

1 
8 Guru  6 4 

Administratif 4 3 
2. SD Taruna 

Bakti 
Pimpinan 6 

44 
4 

28 Guru  27 17 
Administratif 11 7 

3. SMP Taruna 
Bakti 

Pimpinan  5 
54 

3 
35 Guru  40 26 

Administratif 9 6 
4. SMA Taruna 

Bakti 
Pimpinan  5 

75 
3 

49 Guru  60 39 
Administratif 10 7 

5. Akademi 
Sekretari 
Taruna Bakti 
(ASMTB) 

Pimpinan  6 

47 

4 

30 Dosen  31 20 
Administratif 10 6 

 Jumlah 232  150 
Sumber: Hasil Audit Tata Kelola Penyelenggara Pendidikan Yayasan Taruna Bakti 2009  

 

 

n
N

Ni
ni ×=
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3. Teknik Sampling 

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk 

menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, digunakan teknik 

simple random sampling (SRS). Menurut Harun Al Rasyid (1994:61), Simple 

random sampling adalah cara pengambilan sampel dari populasi sedemikian rupa 

sehingga setiap satuan sampling dalam populasi mempunyai peluang yang sama 

besar untuk terpilih dan peluang itu diketahui sebelum pemilihan dilakukan. 

 

3.2.5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini didapatkan dengan menggunakan 

teknik dan alat pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Teknik Pengumpulan Data  

Terdapat beberapa teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk 

pengumpulan data, antara lain:  

a. Penyebaran Angket (kuesioner), yaitu teknik pengumpulan data melalui 

penyebaran seperangkat daftar pertanyaan tertulis kepada pegawai di 

lingkungan Yayasan Taruna Bakti. 

b. Wawancara, dilakukan untuk mengetahui data tentang karakteristik umum 

Yayasan Taruna Bakti.  

c. Observasi, yaitu dilakukan dengan meninjau dan melakukan pengamatan 

langsung terhadap Yayasan Taruna Bakti. 

d. Studi Pustaka. Selanjutnya untuk mendapatkan usaha untuk mengumpulkan 

informasi yang berhubungan dengan teori-teori yang ada kaitannya dengan 
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masalah dan variabel yang diteliti maka penulis melakukan studi pustaka. 

Yaitu berkenaan dengan budaya organisasi, kepuasan kerja pegawai, dan 

kinerja pegawai.  

 

2. Alat Pengumpulan Data  

Alat utama yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini 

ialah menggunakan angket sebagai instrumen penelitian. Angket (kuesioner), 

merupakan teknik pengumpulan data melalui penyebaran seperangkat daftar 

pertanyaan tertulis kepada pegawai di lingkungan Yayasan Taruna Bakti. Angket 

disusun oleh penulis berdasarkan variabel yang ada dalam penelitian, yaitu angket 

untuk mengungkapkan data mengenai budaya organisasi, kepuasan kerja pegawai, 

serta kinerja pegawai di lingkungan Yayasan Taruna Bakti. Data yang diperoleh 

dari penyebaran angket berbentuk ordinal. Kegiatan analisis data dalam penelitian 

ini dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: 

a. Menyusun data. Kegiatan ini dilakukan untuk mengecek kelengkapan 

identitas responden, kelengkapan data serta pengisian data yang disesuaikan 

dengan tujuan penelitian. 

b. Tabulasi data. Tabulasi data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: a) 

Memberi skor pada setiap item; b) Menjumlahkan skor pada setiap item; dan 

c) Menyusun rangking skor pada setiap variabel penelitian. 

c. Menganalisis data yaitu proses pengolahan data dengan menggunakan rumus-

rumus statistik, menginterprestasi data agar diperoleh suatu kesimpulan.  
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3.2.6 Uji Validitas dan Reliabilitas 

1. Hasil Uji Validitas  

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan dari suatu 

instrumen. Menurut Aaker (2004:762) “Validity is the ability of a measurement 

instrument to measure what it is suppossed measure”. Secara umum dapat 

diartikan bahwa suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas yang 

tinggi. Sebaliknya instrumen yang kurang memiliki validitas yang rendah. 

Adapun rumus yang digunakan adalah rumus Korelasi Product Moment, yang 

dikemukakan oleh Pearson sebagai berikut: 

( )
( )( ) ( )( )∑ ∑∑ ∑
∑ ∑ ∑

−•−

×−
=

2222 YYNXXN

YXXYN
r  

        (Arikunto, 2002:146) 
Keterangan: 
 r  =   Koefisien korelasi pearson antara item instrumen yang akan digunakan  
                  dengan variabel yang bersangkutan. 

X =   Skor item instrumen yang akan digunakan  
Y =   Skor semua item instrumen dalam variabel tersebut 
n =   Jumlah responden dalam uji coba instrumen 
 

Keputusan pengujian validitas item instrumen, adalah sebagai berikut: 

Item pertanyaan yang diteliti dikatakan valid jika rhitung > rtabel 
Item pertanyaan yang diteliti dikatakan tidak valid jika rhitung < rtabel 

 

Saifuddin Azhar (Kusnendi, 2008:96) menyatakan bahwa untuk 

menentukan item mana yang memiliki validitas yang memadai, para ahli 

menetapkan patokan besaran koefisiensi korelasi item total dikoreksi sebesar 0,25 

atau 0,30 sebagai batas minimal valid atau tidaknya sebuah item. Pengujian 

validitas instrumen penelitian menggunakan bantuan program SPSS. Perhitungan 

validitas item instrumen dilakukan dengan bantuan program SPSS 17.00 for 
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window. Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan SPSS, diperoleh hasil 

seperti disajikan dalam tabel di bawah ini. 

 

A. Budaya Organisasi 
Tabel 3.4 

Hasil Pengujian Validitas Budaya Organisasi  

No Item Pernyataan Hasil Uji 
Validitas 

Batas 
Min. 

Simpulan 

1 Kemampuan pegawai untuk menghasilkan  
inovasi dalam pekerjaan 0.629 0,300 Valid 

2 Kemampuan  pegawai dalam pengambilan 
risiko atas pekerjaan yang diemban  0.591 0,300 Valid 

3 Kemampuan  pegawai memahami pekerjaan 
secara detail 0.688 0,300 Valid 

4 Kemampuan pegawai menyelesaikan 
pekerjaan secara detail 0.630 0,300 Valid 

5 Kemampuan pegawai menyelesaikan 
pekerjaan secara efektif  0.418 0,300 Valid 

6 Kemampuan pegawai dalam menyelesaikan 
pekerjaan secara efisien  0.777 0,300 Valid 

7 Kemampuan  yayasan menciptakan pegawai 
berbasis kompetensi  0.703 0,300 Valid 

8 Kemampuan yayasan memenuhi kebutuhan 
pegawai  0.654 0,300 Valid 

9 Kemampuan yayasan mengembangkan tim 
kerja yang handal  0.504 0,300 Valid 

10 Kemampuan yayasan  mengembangkan tim 
kerja yang solid  0.756 0,300 Valid 

11 Keagresifan pegawai dalam menyelesaikan 
pekerjaan yang diemban  0.658 0,300 Valid 

12 Keagresifan pegawai dalam menghasilkan 
pekerjaan berkualitas 0.791 0,300 Valid 

13 Kemampuan yayasan beradaptasi dengan 
lingkungan internal  0.573 0,300 Valid 

14 Kemampuan yayasan beradaptasi dengan 
lingkungan eksternal  0.727 0,300 Valid 

15 Kemampuan  yayasan dalam  beradaptasi 
dengan lingkungan perubahan 0.608 0,300 Valid 

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 18.00 
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B. Kepuasan Kerja  
Tabel 3.5 

Hasil Pengujian Validitas Kepuasan Kerja  

No Item Pernyataan Hasil Uji 
Validitas 

Batas 
Min. 

Simpulan 

1 Kepuasan pegawai terhadap pretasi yang 
sudah diraih  0.459 0,300 Valid 

2 Kepuasan pegawai terhadap peluang 
berinovasi dalam pekerjaan 0.640 0,300 Valid 

3 Kepuasan pegawai atas kemandirian dalam 
bekerja   0.549 0,300 Valid 

4 Kepuasan pegawai atas pemanfaatan 
kemampuan yang dimiliki  0.421 0,300 Valid 

5 Kepuasan pegawai terhadap penghasilan 
yang diterima 0.562 0,300 Valid 

6 Kepuasan pegawai terhadap pengakuan dari 
tempat kerja  0.600 0,300 Valid 

7 Kepuasan pegawai terhadap jaminan kerja 
yang tersedia   0.490 0,300 Valid 

8 Kepuasan pegawai terhadap layanan 
kesehatan dan sosial  0.395 0,300 Valid 

9 Kepuasan pegawai terhadap kebijakan di 
tempat kerja 0.748 0,300 Valid 

10 Kepuasan pegawai terhadap rekan kerja 0.629 0,300 Valid 
11 Kepuasan pegawai terhadap tim kerja dalam 

tugas khusus  0.701 0,300 Valid 

12 Kepuasan pegawai atas wewenang di tempat 
kerja    0.608 0,300 Valid 

13 Kepuasan pegawai terhadap hubungan 
dengan atasan 0.686 0,300 Valid 

14 Kepuasan pegawai terhadap kondisi kerja di 
Yayasan Taruna Bakti 0.623 0,300 Valid 

15 Kepuasan pegawai terhadap keberagaman 
tugas  0.660 0,300 Valid 

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 18.00 
 

C. Kinerja Pegawai 
Tabel 3.6 

Hasil Pengujian Validitas Kinerja Pegawai 

No Item Pernyataan Hasil Uji 
Validitas 

Batas 
Min. 

Simpulan 

1 Kemampuan pegawai dalam memanfaatkan 
perangkat teknologi dan informasi 0.693 0,300 Valid 

2 Kemampuan pegawai dalam memanfaatkan 
peralatan kantor  0.537 0,300 Valid 

3 Kemampuan pegawai  dalam mengelola 
sarana dan prasarana  
 

0.497 0,300 Valid 
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No Item Pernyataan Hasil Uji 
Validitas 

Batas 
Min. 

Simpulan 

4 Kemampuan pegawai  dalam menerapkan 
hasil pelatihan dalam pekerjaan 0.499 0,300 Valid 

5 Kemampuan pegawai  dalam memanfaatkan 
pengalamannya dalam bekerja  0.607 0,300 Valid 

6 Kemampuan pegawai  dalam memahami 
setiap peraturan  0.524 0,300 Valid 

7 Kemampuan pegawai dalam memahami SOP 
yayasan  0.532 0,300 Valid 

8 Kemampuan pegawai  dalam memahami 
kebijakan yayasan   0.457 0,300 Valid 

9 Kemampuan pegawai memahami tugas 
pokok yang diembannya sebagai pegawai  0.587 0,300 Valid 

10 Kemampuan pegawai memahami fungsi 
pokok yang diembannya sebagai pegawai 0.528 0,300 Valid 

11 Kemampuan pegawai dalam menjalin 
hubungan baik dengan manajemen Yayasan 0.408 0,300 Valid 

12 Kemampuan pegawai menjalin hubungan 
baik dengan manajemen yang berada di tiap 
jenjang pendidikan 

0.581 0,300 Valid 

13 Kemampuan pegawai menjalin hubungan 
baik dengan rekan kerja 0.509 0,300 0,300 

14 Kemampuan pegawai menjalin hubungan 
baik dengan masyarakat 0.390 0,300 Valid 

15 Kemampuan pegawai saling memotivasi 
dalam menghasilkan kinerja terbaik dalam 
pekerjaan 

0.618 0,300 Valid 

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 18.00 
 

2. Hasil Uji Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan bahwa suatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data 

karena instrumen tersebut sudah baik. Reliabilitas menunjukkan tingkat 

keterandalan tertentu (Arikunto, 2002:145). Jika suatu instrumen dapat dipercaya 

maka data yang dihasilkan oleh instrumen tersebut dapat dipercaya. Pengujian 

reliabilitas instrumen penelitian dengan rentang skor antara 1-5 menggunakan 

rumus Cronbach Alpha (Husein Umar, 2003:146), yaitu: 
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Keterangan: 
r11 =  reliabilitas instrumen 
k  =  banyak butir pertanyaan 

2
tσ  =  varians total 

∑ 2
bσ  =  jumlah varians butir 

 

Jumlah varians butir dapat dicari dengan cara mencari nilai varians tiap 

butir, kemudian dijumlahkan, seperti yang dipaparkan oleh Husein Umar 

(2003:147) berikut ini: 

( )
n

n

X
X∑
∑

=

2

2

σ  
 

Kriteria pengambilan keputusan untuk reliabilitas adalah sebagai berikut: 

Item pertanyaan yang diteliti dikatakan reliabel jika rhitung > rtabel 
Item pertanyaan yang diteliti dikatakan tidak reliabel jika rhitung < rtabel 

 

Hair, Anderson, Tatham dan Black (Kusnendi, 2008:96) menyatakan bahwa 

dalam statistik alpha croncbach, suatu instrumen penelitian diindikasikan 

memiliki tingkat reliabilitas memadai jika koefisien alpha croncbach lebih besar 

atau sama dengan 0,70. Perhitungan reliabilitas item instrumen dilakukan dengan 

bantuan program SPSS 17.00 for window. Berdasarkan hasil pengujian dengan 

menggunakan SPSS, diperoleh hasil seperti disajikan dalam tabel di halaman 

berikutnya.  
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Tabel 3.7 
Hasil Pengujian Reliabilitas Instrumen Penelitian  

No Variabel  Hasil Uji 
Reliabilitas 

Batas 
Min. 

Simpulan 

1 Budaya Organisasi  0.843 0,700 Reliabel  
2 Kepuasan Kerja 0,875 0,700 Reliabel  
3 Kinerja Pegawai  0,825 0,700 Reliabel  

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 18.00 
 

 

3.2.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi linier berganda, karena penelitian ini menganalisis lebih dari dua variabel, 

yaitu budaya organisasi (X1) kepuasan kerja pegawai (X2) serta kinerja pegawai 

sebagai variabel terikat (Y). Setiap pernyataan dari angket terdiri dari  5 kategori. 

Tabel 3.8 
Skor Tiap Item Pertanyaan 

Pernyataan Bobot 
Sangat Setuju/ Sangat Memuaskan/Sangat Sesuai/Sangat 
Tepat/Sangat Tinggi 5 
Setuju/Memuaskan/Sesuai/Tepat/Tinggi 4 
Ragu-ragu/Meragukan 3 
Tidak Setuju/Tidak Memuaskan/Tidak Sesuai/Tidak Tepat/ Rendah 2 
Sangat Tidak Setuju/Sangat Tidak Memuaskan/ 1 
Sangat Tidak tepat /Sangat Rendah   
Sumber: Berdasarkan Hasil Pengolahan Data  

 
Menurut Nirwana SK. Sitepu (2004:11), syarat variabel dalam regresi 

sekurang-kurangnya interval. Oleh karena itu data ordinal akan diubah menjadi 

data interval terlebih dahulu dengan bantuan statistik yaitu dengan MSI (Method 

of succesive interval). Harun Al Rasyid (1994:131) menyatakan langkah-langkah 

untuk melakukan transformasi data dalam MSI adalah sebagai berikut: 
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1. Menghitung frekuensi (f) setiap pilihan jawaban, berdasarkan hasil jawaban 

responden pada setiap pernyataan. 

2. Berdasarkan frekuensi yang diperoleh untuk setiap pernyataan, dilakukan 

penghitungan proporsi (p) setiap pilihan jawaban dengan cara membagi 

frekuensi (f) dengan jumlah responden. 

3. Berdasarkan proporsi tersebut untuk setiap pernyataan, dilakukan 

penghitungan proporsi kumulatif untuk setiap pilihan jawaban 

4. Menentukan nilai batas Z (tabel normal) untuk setiap pernyataan dan  setiap 

pilihan jawaban  

5. Menentukan nilai interval rata-rata untuk setiap pilihan jawaban melalui 

persamaan berikut : 

 
 

   

1. Uji Normalitas  

Banyak sekali teknik pengujian normalitas suatu distribusi data yang telah 

dikembangkan oleh para ahli, salah satunya dengan menggunakan teknik 

Kolmogorov Smirnov (Sujianto (2007:71). Uji Kolmogorov Smirnov 

merupakan pengujian normalitas yang banyak dipakai, terutama setelah 

adanya banyak program statistik yang beredar. Kelebihan dari uji ini adalah 

sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi di antara satu 

pengamat dengan pengamat yang lain, yang sering terjadi pada uji 

normalitas dengan menggunakan grafik. Konsep dasar dari uji normalitas 

Kolmogorov Smirnov adalah dengan membandingkan distribusi data (yang 

)()(

)()(

LimitLowerBellowAreaLimitUpperBelowArea

LimitUpperatDencityLimitLoweratDencity
ValueScale

−
−=
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akan diuji normalitasnya) dengan distribusi normal baku. Distribusi normal 

baku adalah data yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk Z-Score dan 

diasumsikan normal. Jadi sebenarnya uji Kolmogorov Smirnov adalah uji 

beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku. Seperti 

pada uji beda biasa, jika signifikansi di bawah 0,05 berarti terdapat 

perbedaan yang signifikan, dan jika signifikansi di atas 0,05 maka tidak 

terjadi perbedaan yang signifikan. Penerapan pada uji Kolmogorov Smirnov 

adalah bahwa jika signifikansi di bawah 0,05 berarti data yang akan diuji 

mempunyai perbedaan yang signifikan dengan data normal baku, berarti 

data tersebut tidak normal.  

2. Uji Homogenitas  

Uji homogenitas dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa dua atau lebih 

kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki variansi yang 

sama. Pada analisis regresi, persyaratan analisis yang dibutuhkan adalah 

bahwa galat regresi untuk setiap pengelompokan berdasarkan variabel 

terikatnya memiliki variansi yang sama (Sujianto, 2007:72). 

3. Analisis Regresi Linear  

Analisis regresi linier menurut Gujarati (Kusnendi, 2007:4) ialah: 

Regression analysis is concerned with the study of the dependence of one 
variabel, the dependent variabel, on one or more other variabels, the 
explanatory variabels, with view to estimating and predicting the 
(population) mean or average value of the formed in term of the known or 
fixed (in repeated sampling) value of the latter.  

 
Menurut Riduwan (2008:152) analisis regresi ganda adalah pengembangan 

dari analisis regresi sederhana. Kegunaanya yaitu untuk meramalkan nilai 
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variabel terikat (Y) apabila variabel bebas minimal dua atau lebih. 

Sedangkan menurut Uma Sekaran (2006:299) analisis regresi berganda 

dilakukan untuk menguji pengaruh simultan dari beberapa variabel bebas 

terhadapa satu variabel terikat. 

Penelitian ini terdiri atas tiga variabel, yaitu: budaya organisasi (X1), 

kepuasan kerja (X2), dan kinerja pegawai (Y), maka bentuk persamaan 

regresi Y atas X1 dan X2 adalah sebagai berikut: 

Ŷ= a + b1x1  

Ŷ= a + b2x2 

Ŷ= a + b1x1 + b2x2  

          Keterangan 
a     :  Y pintasan (nilai Ŷ bila x=0) 
b     :  Kemiringan dari garis regresi (kenaikan atau penurunan Y’ untuk 

setiap perubahan satu satuan atau koefisien regresi, mengukur 
besarnya pengaruh X terhadap Y jika  X naik satu unit). 

X    : Nilai tertentu dari variabel bebas  
Y    : Nilai yang diukur dari variabel terikat 

 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis regresi adalah sebagai 

berikut: 

1. Mencari harga-harga yang akan digunakan dalam menghitung koefisien 

a dan b, yaitu: ∑∑ ∑∑ ∑ ,,,,, 22 YiXiXiYiyiXi  

2. Mencari koefisien regresi a dan b dengan rumus yang dikemukakan 

sebagai berikut: 

 Nilai dari a dan b pada persaman regresi linier dapat dihitung dengan 

rumus 
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( )( ) ( )( )
( )∑ ∑
∑∑∑

−

∑−
=

22

2

XiXin

YiXiXiYi
a        atau y = a+bx 

 

( )22 XiXin

YiXiXiYin
b

∑∑

∑∑−∑=          

 

Untuk mengetahui besarnya kontribusi dari X terhadap naik turunnya nilai 

Y dihitung dengan suatu koefisien yang disebut koefisien determinasi (r2), 

di mana; 

( ) ( ){ ( ) }
( )∑ ∑

∑∑ ∑
−

−
= 22

2

YiYin

YiXiXiYinb
r  

(Sudjana, 2001:370) 

 
Kemudian untuk menafsirkan sejauh mana kompetensi kerja, motivasi kerja, 

dan kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai digunakan 

pedoman untuk klasifikasi pengujian pengaruh, yang disajikan dalam tabel 

beirkut ini.  

Tabel 3.9 
Pedoman Klasifikasi Pengujian Pengaruh 

Besar Koefisien Klasifikasi 

0,000 – 0,199 Sangat rendah  
0,200 – 0,399 Rendah 
0,400 – 0,599 Sedang 
0,600 – 0,799 Tinggi 
0,800 – 1,00 Sangat Tinggi 

     Sumber : Sugiyono (2004:183) 

 

4. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk menyatakan besar kecilnya 

sumbangan variabel budaya organisasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja 
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pegawai, sehingga diketahui besarnya persentase pengaruh budaya 

organisasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai. Koefisien 

determinasi dapat diketahui dengan rumus yang dikemukakan Riduwan 

(2007:136) yaitu: 

 

Keterangan: 
          KD =  koefisien Determinasi 
          r                   =  koefisien Korelasi  
          100% =  konstanta      
 

5. Pengujian Hipotesis  

Sebagai langkah terakhir dari analisis data adalah pengujian hipotesis. 

Untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan harus menggunakan uji 

statistika yang tepat. Hipotesis penelitian akan di uji dengan 

mendeskripsikan hasil analisis regresi linier. Untuk menguji signifikansi 

korelasi antara variabel kompetensi kerja (X1), motivasi kerja (X2), dan 

kepuasan kerja (X3), terhadap kinerja pegawai (Y), dilakukan dengan 

membandingkan thitung dengan ttabel yaitu dengan menggunakan rumus 

distribusi student (tstudent). Rumus dari t-student adalah: 

 

 

                                          

(Sudjana, 2001 : 62) 

          Keterangan: 
          t =   distribusi student 
          r =   koefisien korelasi product moment 
          n =   banyaknya data 

 

21

2

r

n
rt

−

−=  

KD =  r2 x 100% 
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Kriteria pengambilan keputusan untuk hipotesis pengaruh yang diajukan 

harus dicari dulu nilai dari thitung dan dibandingkan dengan nilai dari ttabel , 

dengan taraf kesalahan α = 5% atau sebesar α = 0,05 dengan derajat 

kebebasan dk (n-2) serta uji satu pihak, yaitu uji pihak kanan, maka: 

thitung > ttabel maka Ho ditolak dan Ha diterima 
thitung ≤ ttabel  maka Ho diterima dan Ha ditolak 
 
Secara statistik, hipotesis yang akan diuji dalam rangka pengambilan 

keputusan penerimaan atau penolakan hipotesis dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Hipotesis 1 

       Ho : p = 0, Artinya tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan 

dari budaya organisasi terhadap kinerja pegawai.  

       Ha : p > 0, Artinya terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari 

budaya organisasi terhadap kinerja pegawai. 

2. Hipotesis 2 

       Ho : p = 0, Artinya tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan 

dari kepuasan kerja pegawai terhadap kinerja pegawai.  

       Ha : p > 0, Artinya terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari 

kepuasan kerja pegawai terhadap kinerja pegawai.  

3. Hipotesis 3 

Ho : p = 0, Artinya tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan 

dari budaya organisasi dan kepuasan kerja pegawai terhadap 

kinerja pegawai.  



74 
 

 

       Ha : p > 0, Artinya terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari 

budaya organisasi dan kepuasan kerja pegawai terhadap kinerja 

pegawai.  

Adapun untuk membantu dalam proses pengolahan data dan pengujian 

hipotesis, menggunakan bantuan perangkat lunak (software) statistik SPSS 

17.0, melalui langkah sebagai berikut: a) Masukan data Variabel X dan 

Variabel Y; b) Aktifkan menu analize; c) pilih regression; dan d) Klik linier 

sehingga akan tampil kotak dialog linier regression; e) Pilih variabel-

variabel yang diinginkan dan masukan ke dalam kotak-kotak pilihan yang 

ada. 


