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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek 

atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan untuk 

dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013). Variabel yang 

digunakan dalam penelitian dapat diklasifikasikan menjadi: (1) variabel 

independen (bebas), yaitu variabel yang menjelaskan dan mempengaruhi 

variabel lain, dan (2) variabel dependen (terikat), yaitu variabel yang 

dijelaskan dan dipengaruhi oleh variabel independen. 

 

3.1.1 Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel depanden/terikat (Sugiyono, 

2013). Variabel independen dalam penelitian ini adalah Kepuasan Kerja 

(X1) dan Komitmen Organisasi  (X2). 
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3.1.2 Variabel Dependen                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2013). Variabel dependen 

dalam penelitian ini adalah Organizational Citizenship Behavior (Y) 

 

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini  mengambil lokasi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Lampung yang beralamat di jalan Prof. Soemantri Brojonegoro 

no.1 Kecamatan Rajabasa, Bandarlampung dan objek pada penelitian ini 

adalah Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. 

3.3 Sumber Data  

Data Primer, yaitu data hasil yang dikumpulkan oleh peneliti secara 

langsung dan khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian. Peneliti dapat 

mengumpulkan secara teliti informasi yang diinginkan (Oei, 2010). Sumber 

data primer diperoleh dengan cara membagikan kuesioner (angket 

penelitian) kepada obyek penelitian dan diisi secara langsung oleh 

responden. Sumber data Primer terbagi dua berdasarkan dasar sifatnya : 

a. Deskripsi hasil survei yaitu gambaran atau hasil analisa suatu data 

yang diperoleh berdasarkan hasil survei. 

b. Data Kuantitatif yaitu data yang bersifat terstruktur. 

2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan 

atau hasil dari pengumpulan data atau informasi dari literatur dan 

refrensi yang terkait dengan topik penelitian (Oei, 2010). Data 

sekunder terbagi dua atas dasar sumber penyediaannya, yaitu 
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a. Data Internal, bersifat intern data yang diperoleh dari objek 

penelitian. Misalnya Data yang didapat dari arsip bagian 

pengelola kepegawaian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Lampung 

b. Data eksternal, yaitu data yang telah tersedia karena dikumpulkan 

pihak lain yang tersedia diluar objek penelitian, misalnya data 

yang diperoleh dari penelitian terdahulu, literature, dan jurnal 

yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data menurut Nazir (2009) adalah yang prosedur sistematis 

dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan 

antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin 

dipecahkan. Terdapat beberapa metode dalam pengumpulan data penelitian, 

berikut ini terdapat dua cara yang peneliti lakukan untuk mengumpulkan 

berbagai informasi yang diperlukan peneliti, diantaranya adalah : 

 

3.4.1 Kuesioner (Angket) 

Kuisioner merupakan instrumen untuk pengumpulan data, dimana partisipan 

atau responden mengisi pertanyaan atau pernyataan yang diberikan oleh 

peneliti. Peneliti dapat menggunakan kuisioner untuik memperoleh data 

yang terkait  

dengan pemikiran, perasaan, sikap, kepercayaan, nilai, persepsi, 

kepribadian, dan perilaku dari responden. Dalam kata lain, para peneliti 
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dapat melakukan pengukuran bermacam-macam karakteristik dengan 

menggunakan kuisioner. (Cristensen dalam Sugiyono, 2013). 

 

Dalam kuesioner ini nantinya terdapat rancangan pertanyaan yang secara 

logis berhubungan dengan masalah penelitian dan tiap pertanyaan 

merupakan jawaban-jawaban yang mempunyai makna dalam menguji 

hipotesis. Peneliti menggunakan skala likert yang dikembangkan oleh 

Ransis Likert untuk mengetahui tingkat, Kepuasan Kerja, Komitmen 

Organisasi dan Organizational Citizenship Behavior karyawan dengan 

menentukan skor pada setiap pertanyaan. Skala likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang 

tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2013). Skala ini banyak digunakan 

karena mudah dibuat, bebas memasukkan pernyataan yang relevan, 

reliabilitas yang tinggi dan aplikatif pada berbagai aplikasi penelitian. 

Penelitian ini mengunakan sejumlah pernyataan dengan skala 5 (1-5) yang 

menunjukkan setuju, ragu atau tidak setuju terhadap pernyataan tersebut, 

kriteria jawaban sebagai berikut:    

                                                    

Tabel 3.1 Skala Likert 

Kriteria Jawaban Skor 

Sangat Setuju SS 5 

Setuju S 4 

Ragu-ragu R 3 

Tidak Setuju TS 2 

Sangat Tidak Setuju STS 1 
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3.4.2 Studi Kepustakaan 

Kegiatan mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian 

yang berasal dari jurnal-jurnal ilmiah, literatur-literatur serta publikasi-

publikasi lain yang layak dijadikan sumber penelitian. 

 

3.5 Populasi  

Menurut Sugiyono (2013) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas obyek/ subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda - 

benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada 

obyek atau subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat 

yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu . Penelitian menggunakan seluruh 

karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung sebagai 

responden, karena jumlah karyawan yang akan dijadikan responden kurang 

dari 100 orang. 

 

3.6 Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu 

variabel dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan kegiatan 

ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur 

variabel tersebut (Nazir, 2009). Berikut definisi operasional dan pengukuran 

variabel yang peneliti sajikan dapat dilihat pada tabel 3.2. 
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Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Variabel Indikator Skala 

Kepuasan 

Kerja ( X1 ) 

Robbins (2008) 

mendefinisikan 

kepuasan kerja sebagai 

suatu perasaan positif 

tentang pekerjaan 

seseorang yang 

merupakan hasil dari 

evaluasi 

karakteristiknya 

Pekerjaan itu sendiri yaitu 

merupakan sumber utama kepuasan 

dimana pekerjaan tersebut 

memberikan tugas yang menarik, 

kesempatan untuk menerima 

tanggung jawab dan kemajuan 

untuk karyawan. 

Likert atau 

Interval: 

Skala 

inimengukur 

tingkat 

persetujuan 

atau 

ketidaksetujua

n responden 

terhadap 

serangkaian 

pertanyaan 

yang 

mengukur 

suatu objek 

(Oei, 2010). 

Upah/ Gaji yaitu merupakan faktor 

multidimensi dalam kepuasan kerja. 

Sejumlah upah/uang yang diterima 

karyawan menjadi penilaian untuk 

kepuasan. 

Promosi  yaitu kesempatan untuk 

berkembang secara intelektual dan 

memperluas keahlian menjadi dasar 

perhatian penting  untuk maju 

dalam organisasi sehingga 

menciptakan kepuasan. 

Pengawasan yaitu merupakan 

kemampuan penyelia untuk 

memberikan bantuan teknis dan 

dukungan perilaku.  
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Teman Kerja yaitu rekan kerja 

yang kooperatif merupakan sumber 

kepuasan kerja yang paling 

sederhana. Kelompok kerja, 

terutama tim yang kompak 

bertindak sebagai sumber 

dukungan, kenyamanan, nasehat, 

dan bantuan pada anggota individ 

 

 

Lanjutan tabel 3.2 

 

 

 

Variabel Definisi Variabel Indikator Skala 

Komitmen 

Organisasi ( X2) 

Robbins (2008) 

mendefinisikan 

komitmen sebagai 

suatu keadaan dimana 

seorang individu 

memihak organisasi 

serta tujuan-tujuan dan 

keinginannya untuk 

mempertahankan 

keangotaannya dalam 

organisasi.  

 

Komitmen Afektif 

Yaitu berkaitan dengan adanya 

keinginan untuk terikat pada 

organisasi. Individu menetap dalam 

organisasi karena keinginan sendiri. 

Likert atau 

Interval: 

Skala ini 

mengukur 

tingkat 

persetujuan 

atau 

ketidaksetujua

n responden 

terhadap 

serangkaian 

pertanyaan 

yang 

mengukur 

suatu objek 

(Oei, 2010) 

Komitmen Normatif 

adalah suatu komitmen yang 

didasarkan akan kebutuhan 

rasional. Dengan kata lain, 

komitmen ini terbentuk atas dasar 

untung rugi, dipertimbangkan atas 

apa yang harus dikorbankan bila 

akan menetap pada suatu 

organisasi. 

Komitmen Berkelanjutan 

komitmen yang didasarkan pada 

norma yang ada dalam diri 

karyawan, berisi keyakinan 

individu akan tanggung jawab 

terhadap organisasi. Ia merasa 

harus bertahan karena loyalitas 
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Lanjutan tabel 3.2 

 

 

 

 

 

Variabel Definisi Variabel Indikator Skala 

Organizational 

Citizhenship 

Behavior(Y) 

(Organ dkk dalam 

Sudarma 2011) 

Organizational 

Citizenship 

Behavior merupakan 

kontribusi yang 

dilakukan individu 

melebihi tuntutan 

peran di tempat kerja. 

Altruism yaitu perilaku membantu 

karyawan lain tanpa ada paksaan 

pada tugas-tugas yang berkaitan 

erat dengan operasi-operasi 

organisasional 

Likert atau 

Interval: 

Skala ini 

mengukur 

tingkat 

persetujuan 

atau 

ketidaksetujua

n responden 

terhadap 

serangkaian 

pertanyaan 

yang 

mengukur 

suatu objek 

(Oei, 2010) 

Courtesy adalah perilaku 

meringankan problem-problem 

yang berkaitan dengan pekerjaan 

yang dihadapi orang lain 

Sportmanship yaitu berisi tentang 

pantangan - pantangan membuat isu 

yang merusak meskipun merasa 

jengkel. 

Civic virtue yaitu menunjukkan 

partisipasi sukarela dan dukungan 

terhadap fungsi-fungsi organisasi 

baik secara professional maupun 

sosial alamiah 

Conscientiousness berisi tentang 

kinerja dari prasyarat peran yang 

melebihi standar minimum 
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3.7 Uji Instrumen Penelitian 

Uji instrumen penelitian adalah uji pendahuluan yang berguna untuk 

mengetahui validitas dan realibitas data yang diperoleh dari tiap item 

kuisioner yang diisi responden. Dengan menggunakan metode kuantitatif, 

diharapkan akan didapatkan hasil pengukuran yang akurat tentang respon 

yang diberikan responden, sehingga data yang berbentuk angka dapat diolah 

dengan menggunakan metode statistik. 

  

3.7.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut (Ghozali, 2005). Metode yang akan digunakan untuk melakukan uji 

validitas adalah dengan melakukan korelasi antara skor butir pertanyaan 

dengan total skor variabel. Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Pearson Correlation pada program SPSS. Secara manual rumus 

validitas adalah: 

 

     n(∑XY ) – (∑X)(∑Y) 

   rxy=    

    [ n∑X
2 

- (∑X )
2
][ n∑Y

2
 -(∑Y )

2
] 

 

Keterangan: 

 rxy  =  korelasi antara x dan y  y    =  skor nilai y 

 x    =  skor nilai x    n    =  jumlah sampel 
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Kriteria uji validitas ini diukur melalui: 

a. Apabila nilai r hitung> r tabel dalam penelitian ini r tabel 0,263 

maka instrumen dinyatakan valid, sedangkan sebaliknya tidak 

valid. 

b. Apabila probabilitas (sig) < 0,05 maka instrumen valid, jika 

sebaliknya maka tidak valid. 

 

3.7.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan 

reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2005). Instrumen 

pengumpul data harus memenuhi syarat validitas dan reliabilitas, sehingga 

data yang diperoleh jika diolah tidak memberikan hasil yang salah. Secara 

manual rumus reliabilitas adalah: 

 

   k            ∑  σ 
2

b 

  R=                 1 -                   

           k – 1    σt
2
 

 

Keterangan: 

R=  reliabilitas instrumen  ∑ σ 
2

b =  jumlah varian butir 

k   =  banyaknya butir pertanyaan σt
2
 =  varian total 

 

SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan melihat hasil 

Cronbach’s Alpha (α) pada output Reliability Statistics. Kriteria reliabilitas 
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dinilai cukup jika hasilnya antara 0.40-0.59, dinilai tinggi jika hasilnya 

antara 0,60-0,79 dan dinilai sangat tinggi jika hasilnya > 0,80. 

3.8 Analisis Data 

Analisis data untuk mengetahui dugaan pengaruh kepuasan kerja dan 

komitmen organisasi (independent variable) terhadap kinerja karyawan 

(dependent variable), digunakan analisis data kualitatif dan analisis data 

kuantitatif. 

 

3.8.1  Deskripsi Hasil Survei  

Deskripsi hasil survei merupakan analisa yang dilakukan  berdasarkan hasil 

survey yang digunakan untuk  menjelaskan atau menggambarkan data yang 

telah terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku secara 

umum. 

3.8.2 Analisis Data Kuantitatif 

Analisis data kuantitatif merupakan perhitungan matematis menggunakan 

rumus tertentu yang digunakan untuk mengetahui hasil yang diteliti. Pada 

penelitian ini menggunakan uji instrumen penelitian yaitu uji validitas dan 

reliabilitas, serta menggunakan analisis regresi linier berganda untuk 

mengetahui pengaruh kepuasan kerja dan komitmen organisasi terhadap 

organizational citizenship behavior karyawan dengan uji hipotesis secara 

parsial (uji t) dan simultan (uji F). 
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3.9 Metode Analisis Data 

Pada bagian ini metode analisis yang peneliti gunakan yaitu metode analisis 

regresi linier berganda. Jika parameter dari suatu hubungan fungsional 

antara satu variabel dependen dengan lebih dari satu variabel ingin 

diestimasikan, maka analisis regresi yang digunakan berkenaan dengan 

analisis regresi linier berganda/ multiple regression (Nazir, 2009). Analisis 

regresi linier berganda ini digunakan untuk mengukur pengaruh dari 

kepuasan kerja dan komitmen organisasi terhadap organizational citizenship 

behavior (OCB). Persamaan regresi linier berganda yang dirumuskan 

sebagai berikut : 

 Y = a0 + b1X1  

 Y = a0 + b2X2 

 Y = a0 + b1X1 + b2X2  

Keterangan : 

Y  = organizational citizenship behavior (OCB)   

X1 = kepuasan kerja       

X2 = komitmen organisasi      

a0 =  konstanta 

b1 =  koefisien X1 

b2 =  koefisien X2 

 

3.10 Pengujian Hipotesis 

Fungsi hipotesis adalah untuk memberi suatu pernyataan berupa dugaan 

tentang hubungan tentatif antara fenomena-fenomena dalam penelitian. 
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Secara umum hipotesis dapat diuji dengan dua cara, yaitu mencocokkan dengan 

fakta, atau dengan mempelajari konsistensi logis (Nazir, 2009). Metode pengujian 

terhadap hipotesis yang diajukan, dilakukan pengujian secara parsial  (uji t) dan 

pengujian secara simultan menggunakan (uji F). 

3.10.1 Uji t (parsial) 

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui secara parsial variabel 

independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, dikatakan 

berpengaruh signifikan apabila sig < α (0,05), menggunakan rumus: 

t hitung = 
𝒃

𝝈𝒃
 

 

Keterangan:  

b  = koefisien regresi variabel independen 

σb   = standar deviasi koefisien regresi variabel independen 

Hasil uji t dapat dilihat pada Output Coefficient dari hasil analisis regresi 

linier berganda menggunakan SPSS. 

 

3.10.2 Uji F (simultan) 

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh signifikansi antara variabel 

independen dan variabel dependen secara simultan, dikatakan berpengaruh 

signifikan apabila nilai sig < α (0,05), menggunakan rumus: 

 

                     R
2 

/ k 

 F hitung =  

   (1 – R
2
)/(n – k – 1) 

Keterangan: 

R
2
   =  koefisien determinasi 

n     =  jumlah data 

k     =  jumlah variabel independen 

Hasil uji F dapat dilihat pada Output ANOVA dari hasil analisis regresi linier 

berganda menggunakan SPSS 15. 


