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III. METODE PENELITIAN 

 

A.  Objek Penelitian 

Penelitian ini akan mengambil sampel pada karyawan tetap kantor  Dinas Pertanian 

Tanaman Pangan Dan  Holtikultura  Provinsi  Lampung. Jumlah karyawan pada 

kantor Dinas kurang lebih ada 128 orang. Sampel yang akan dijadikan objek 

penelitian berdasakan tingkat pendidikan. 

 

B. Variabel penelitian  

Variabel dapat diklasifikasikan dalam empat kategori yaitu, variabel bebas, variabel 

terikat, variabel moderator, dan variabel antara. 

1. Variabel Bebas (Variabel Independen ) 

Variabel bebas merupakan sebab yang diperkirakan dari beberapa perubahan 

dalam veriabel terikat (Robbins, 2009: 23), biasanya dinotasikan dengan 

simbol X. Dengan kata lain, variabel bebas merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel 

terikat. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen yaitu iklim 

organisasi dan pengembangan karir. 
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2. Variabel Terikat ( Dependent Variabel) 

Variabel terikat merupakan faktor utama yang ingin dijelaskan atau diprediksi 

dan dipengaruhi oleh beberapa faktor lain (Robbins, 2009: 23), biasa 

dinotasikan dengan Y.  Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen 

yaitu kepuasan kerja. 

3. Variabel Moderator (Moderator Variabel) 

Variabel Moderating adalah variabel yang mempunyai pengaruh 

ketergantungan yang kuat dengan hubungan variabel terikat dan variabel 

bebas yaitu kehadiran variabel ketiga (Variabel moderator) 

4. Variabel Antara (Intervening Variabel) 

Variabel antara adalah variabel yang menghubungkan antara variabel bebas 

dan terikat yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan namun tidak 

dapat diamati atau diukur. 

 

C. Sumber Data 

1. Data primer adalah informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti 

yang berkaitan dengan variabel penelitian yang diteliti (Sekaran 2006: 60). 

Berdasarkan sifatnya, data primer dibagi menjadi dua macam yaitu: 

a. Data kualitatif, bersifat tidak terstruktur sehingga variasi data dari 

sumbernya mungkin sangat beragam, hal ini disebabkan karena para 

karyawan yang terlibat dalam penelitian diberi kebebasan untuk 

mengutarakan pendapat. Data ini diperoleh langsung dari Dinas Pertanian 

Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung seperti gambaran 
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umum kantor dinas, hasil kuesioner, dan data lainnya yang menunjang 

penelitian ini. 

b. Data kuantitatif, bersifat terstruktur sehingga mudah dibaca peneliti. Data 

kuantitatif yaitu data yang dapat dihitung berupa angka-angka yang 

diperoleh langsung dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Holtikultura 

Provinsi Lampung seperti jumlah karyawan, absensi karywan, dan data-

data lainnya yang menunjang penelitian ini.  

2. Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada 

seperti dari web, internet, catatan atau dokumentasi kantor dinas, dan studi 

kepustakaan terkait dengan topik penelitian. Data sekunder dibagi menjadi 

dua yaitu : 

a. Data internal, yaitu data yang sifatnya intern atau dari dalam 

perusahaan yang bersangkutan. 

b. Data eksternal, yaitu data yang sifatnya eksternal atau data yang telah 

disediakan oleh pihak-pihak tertentu di luar perusahaan. 

 

D. Populasi dan Sampel 

Menurut Sekaran (2006: 25), populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek atau subjek yang mempunyai karakteristik tertentu dan mempunyai kesempatan 

yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Sedangkan, sampel merupakan 

subkelompok atau sebagian dari populasi, sehingga peneliti akan mampu menarik 

kesimpulan yang dapat digeneralisasikan terhadap populasi penelitian. Sampel yang 
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akan diambil dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan kantor dinas yang 

berjumlah 128. 

 

E. Metode Pengumpulan Data  

Ada tiga metode pengumpulan data yang utama dalam sebuah penelitian (Sekaran, 

2006: 68) yaitu: 

1. Wawancara  

Metode pengumpulan data dengan mewawancarai responden untuk 

memperoleh informasi secara langsung mengenai isu yang diteliti. 

Wawancara terdiri atas dua bagian yaitu: 

a. Wawancara tidak terstruktur 

    Wawancara tidak terstruktur (structured interviews) adalah wawancara 

yang diadakan dengan sejumlah pertanyaan yang tidak berurutan atau 

dengan pertanyaan yang tidak terencana untuk ditanyakan kepada 

responden. 

b. Wawancara terstruktur 

     Wawancara terstruktur (structured interviews) adalah wawancara yang 

diadakan ketika diketahui pada permulaan informasi apa yang diperlukan. 

Pewawancara memiliki daftar pertanyaan yang telah direncanakan untuk 

ditanyakan kepada responden baik secara langsung dengan tatap muka 

maupun melalui telepon. 

 

 



37 
 

2. Kuesioner  

     Menurut Sakaran (2006 : 82), kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis 

yang dirumuskan sebelumnya yang akan dijawab oleh responden. 

Menggunakan alternatif jawaban yang sama untuk berbagai macam 

pertanyaan membuat responden dapat memberikan jawaban terhadap 

berbagai macam pertanyaan dalam waktu yang relatif singkat. Penyebaran 

kuesioner ini merupakan mekanisme pengumpulan data yang efisien, 

karena kuesioner dapat dibagikan langsung, disuratkan, ataupun 

disebarkan melalui email kepada responden. 

Pengukuran kuesioner pada penelitian ini menggunakan skala likert, yang 

mana skor yang diberikan pada setiap jawaban responden adalah:  

 Jawaban Sangat Tidak Baik (STB) diberi skor 1 

 Jawaban Tidak Baik (TB) diberi skor 2 

 Jawaban Ragu- Ragu(R) diberi skor 3 

 Jawaban Baik (B) di beri skor 4 

 Jawaban Sangat Baik (SB) diberi skor 5 

3. Observasi  

Metode ini adalah teknik yang digunakan untuk melengkapi data yang 

diperoleh dari wawancara dan kuesioner, dengan melihat dan mengamati 

secara langsung perilaku karyawan. 
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F. Uji Intrumen Penelitian  

1. Uji Validitas  

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. 

Untuk mengukur validitas peneliti menggunakan rumus pearson product moment 

(sugiyono 2005: 126) : 

 

          (     )  (  ) (   )  

  √[     (    ) ][      – (   ) ]  

 

Keterangan : 

Rxy  = nilai validasi 

X = skor nilai x 

Y = skor nilai y 

N = jumlah Sampel 

Uji validitas diukur melalui kriteria berikut ini : 

a. Jika nilai rhitung > r tabel maka dapat dikatakan valid, jika 

sebaliknya dikatakan tidak valid 

b. Probabilitas (sig) < 0,05 maka instrumen dapat dikatakan 

valid, jika sebaliknya maka dikatakan tidak valid. 
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2. Uji Reliabilitas 

Uji reabilitas ialah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang mempunyai indikator 

dari variabel. Sebuah kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban 

seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu 

(Ghozali, 2007). 

Penghitungan reliabilitas dilakukan dengan menggunakan program statistik SPSS 20 

dan diuji reliabilitas menggunakan teknik pengukuran Chronbach Alpha, hasil 

pengujian dapat dikatakan reliabel apabila chronback alpha, > 0,6 

Yaitu :    

       =(
 

   
) (         

    
) 

Keterangan : 

Rii  = reliabilitas instrumen     

 K  = banyaknya butir pertanyaan  

   
2
b = jumlah varian butir 

  t
2 

= varian total 
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Tabel 5. Hasil uji validitas dan reliabilitas 

Variabel  Item 

pertanyaan 

N 

r 

hitung 

T 

tabel  

keterangan Cronb

ach 

Alpha 

Cronbac

h alpha 

if item 

deleted 

Keterang

an 

Iklim 

organisa

si (X1) 

X1.1 0.835 0,361 valid  

 

 

 

 

 

 

 

0.979 

0,978 Reliabel 

X1.2 0,841 0,361 valid 0,978 Reliabel 

X1.3 0,875 0,361 valid 0,977 Reliabel 

X1.4 0,886 0,361 valid 0,977 Reliabel 

X1.5 0.916 0,361 valid 0,977 Reliabel 

X1.6 0,914 0,361 valid 0,977 Reliabel 

X1.7 0,897 0,361 valid 0,977 Reliabel 

X1.8 0,923 0,361 valid 0,976 Reliabel 

X1.9 0,909 0,361 valid 0,977 Reliabel 

X1.10 0,920 0,361 valid 0,977 Reliabel 

X1.11 0,923 0,361 valid 0,976 Reliabel 

X1.12 0,894 0,361 valid 0,977 Reliabel 

X1.13 0,868 0,361 valid 0,978 Reliabel 

X1.14 0,850 0,361 valid 0,978 Reliabel 

Pengem

bangan 

karir 

(X2) 

X2.1 0,790 0,361 valid  

 

 

 

 

0,778 

0,966 Reliabel 

X2.2 0,803 0,361 valid 0,965 Reliabel 

X2.3 0,917 0,361 valid 0,962 Reliabel 

X2.4 0,933 0,361 valid 0,961 Reliabel 

X2.5 0,923 0,361 valid 0,961 Reliabel 

X2.6 0,912 0,361 valid 0,962 Reliabel 

X2.7 0,827 0,361 valid 0,965 Reliabel 

X2.8 0,811 0,361 valid 0,965 Reliabel 

X2.9 0,864 0,361 valid 0,963 Reliabel 

X2.10 0,831 0,361 valid 0,964 Reliabel 

X2.11 0,831 0,361 valid 0,964 Reliabel 

X2.12 0,871 0,361 valid 0,963 Reliabel 

 

 

 

Kepuasa

n kerja 

(Y) 

Y1.1 0,883 0,361 valid   

 

 

 

 

0,757 

0,953 Reliabel 

Y1.2 0,875 0,361 valid 0,956 Reliabel 

Y1.3 0,897 0,361 valid 0,953 Reliabel 

Y1.4 0,918 0,361 valid 0,951 Reliabel 

Y1.5 0,895 0,361 valid 0,953 Reliabel 

Y1.6 0,911 0,361 valid 0,951 Reliabel 

Y1.7 0,898 0,361 valid 0,953 Reliabel 
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Variabel  Item 

pertanyaan 

N 

r 

hitung 

T 

tabel  

keterangan Cronb

ach 

Alpha 

Cronbac

h alpha 

if item 

deleted 

Keterang

an 

Y1.8 0,828 0,361 valid 0,957 Reliabel 

Sumber: lampiran data diolah, 2014 

Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas pada tabel 9 di atas dapat dilihat bahwa 

semua item pertanyaan iklim organisasi (X1), pengembangan karir (X2), dan 

kepuasan kerja (Y) memiliki nilai r hitung  >  rtabel  maka dapat disimpulkan bahwa 

semua item pertanyaan dapat dikatakan valid, dan nilai cronbach alpha > 0,6 

sehingga dapat disimpulkan seluruh item pernyataan dinyatakan valid dan reliabel.  

G. Analisis Data 

1. Analisis Data Kuantitatif 

Analisis kuantitatif dilakukan untuk mengetahui pengaruh iklim organisasi dan 

pengembangan karir terhadap kepuasan kerja karyawan tetap Dinas Pertanian 

Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung. Dengan menggunakan 

rumus analisis regresi linier berganda : 

 Y = ao + b1X1 + b2 X2 

Dimana : 

Y = kepuasan kerja 

X1 = Iklim organisasi 

X2 = pengembangan karir 

ao = konstanta 

b1 = koefisien X1 
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b2 = koefisien X2 

 

H. Uji Hipotesis 

1. Uji Statistik F (Simultan) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukan apakah semua variabel independen 

atau bebas yang dimaksukkan dalam model mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat (Ghozali, 2007). 

Kriteria di dalam pengambilan keputusan di dalam uji F ini adalah : 

   hitung >   (0,05), maka Ha tidak didukung, berarti tidak ada 

pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. 

   hitung <   (0,05), maka Ha didukung, berarti ada pengaruh antara 

variabel independen terhadap variabel dependen. 

 

2. Uji  Statistik t (Parsial) 

Menurut Ghozali (2007) uji t pada dasarnya menunjukan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan 

variasi variabel dependen. 

Variabel dikatakan berpengaruh apabila sig <  .  

Pengujian ini dilakukan dengan tingkat keyakinan 95% dengan ketentuan 

sebagai berikut : 

- Jika t hitung  > t tabel  (0,05), maka Ha didukung, Ho tidak didukung  

- Jika thitung <t tabel ( 0,05), maka Ha didukung, Ho didukung, 
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Nilai t dapat dihitung dengan rumus : 

t hitung = 
 

  
 

keterangan : 

b  : koefisien regresi variabel independen 

 b  : standar deviasi koefisien regresi variabel independen 

Hasil uji t dapat dilihat pada output coefficient dari hasil analisis regresi 

berganda. 

 

I. Variabel Penelitian Dan Definisi Operasi Variabel 

1. Variabel Penelitian  

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel bebas (independent variabel)   

Veriabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi, yang 

menyebabkan timbulnya atau berubahnya variabel terikat. Variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah iklim organisasi dan 

pengembangan karir. 

2. Variabel terikat (Dependent variabel) 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi karena adanya 

variabel bebas. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah kepuasan kerja karyawan. 
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2. Definisi Operasional 

Definisi operasional variabel merupakan suatu definisi yang diberikan kepada 

suatu variabel dengan memberikan arti untuk menspesifikan kegiatan atau 

membenarkan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel 

tersebut (Sugiono, 2004). Definisi operasional variabel berguna untuk 

memahami secara lebih dalam mengenai variabel di dalam sebuah penelitian. 

Dengan pemahaman yang mendalam diharapkan dapat memberikan kemudahan 

di dalam pembuatan indikator-indikator sehingga nantinya variabel mampu 

diukur .  
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Definisi operasional penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini: 

Tabel 6. Operasionalisasi Variabel 

Variabel  Definisi variabel  Indikator  Skala 

Iklim 

organisasi 

(X1)  

iklim organisasi adalah 

suatu lingkungan yang 

dibentuk manusia 

dalam suatu pekerjaan 

yang didalamnya iklim 

organisasi mampu 

menumbuhkan 

semangat, 

produktivitas kerja, 

motivasi, dan 

kepuasan kerja 

karyawan. 

( Davis, 2001: 24) 

 Kepercayaan  

 Tanggung jawab 

 Kualitas pemimpin 

 komunikasi 

 pengendalian   

 imbalan yang adil 

 kesempatan 

Skala likert 

merupakan 

respon terhadap 

sejumlah 

pertanyaan yang 

berkaitan 

dengan variabel 

tertentu untuk 

menelaah 

seberapa kuat 

subjek setuju 

atau tidak setuju 

dengan 

pertanyaan pada 

lima skala titik 

(STS, TS,R,S, 

ST). (Sekaran, 

Uma 2006:31). 

Pengembang

an karir (X2) 

 

Karir adalah urutan 

aktivitas-aktivitas yang 

berkaitan dengan 

pekerjaan danperilaku-

perilaku, nilai-nilai 

dan aspirasi selama 

rentang hidup orang 

tersebut. 

(Wahyudi, 2002: 162)  

 penilaian dan 

evaluasi 

 prestasi kerja 

 latar belakang 

pendidikan 

 pelatihan yang telah 

diikuti 

 pengalaman kerja 

 kesetiaan pada 

perusahaan 

Kepuasan 

kerja (Y) 

Kepuasan kerja 

sebagai perasaan 

positif tentang 

pekerjaan seseorang 

yang merupakan hasil 

dari sebuah evaluasi 

karakteristiknya. 

(Robbins, 2008:107) 

 pekerjaan itu sendiri 

 gaji  

 promosi  

 pengawasan rekan 

kerja 

  (Robbins, 2008: 275) 

Sumber: BAB II 


