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BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tipe 

korelasional. Pendekatan kuantitatif menurut Azwar (2008) yakni pendekatan yang 

menekankan analisisnya pada data angka yang di proses dengan metode statistika. 

Penelitian korelasional adalah penelitian yang bertujuan untuk melihat apakah ada 

hubungan antara dua variabel atau lebih Sukardi (2009). Dengan penelitian ini, 

peneliti mencoba untuk mengkaji hubungan antara dukungan sosial dan kepuasan 

kerja guru di sekolah SD Kecamatan Sambikerep Surabaya Barat.  

3.2 Variabel penelitian dan definisi operasional  

3.2.1 Variabel Terikat 

 3.2.1.1 Kepuasan Kerja Guru 

Kepuasan kerja merupakan seberapa puas individu yang 

berhubungan dengan pemenuhan atas terpenuhinya kebutuhan individu, 

serta kebutuhan yang dapat mengakibatkan sikap individu tersebut terhadap 

pekerjaannya. Kepuasan kerja dapat disebut sebagai seberapa kuat keadaan 

perasaan senang atau keadaan positif yang dapat dihasilkan dari penilaian 

pekerjaan atau pengalaman kerja seseorang itu sendiri. Spector (2012) 

membagi aspek kepuasan kerja yang dapat diukur  ke dalam sembilan aspek 

yaitu:  
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1. Gaji adalah seberapa puas gaji yang diterima individu setiap bulannya. 

Semakin tinggi skor total skala dimensi gaji, maka indinvidu merasa 

semakin tinggi tingkat kepuasan terhadap gaji. Semakin rendah skor total 

skala dimensi gaji, maka individu semakin rendah kepuasan terhadap gaji. 

2. Promosi adalah seberapa puas individu kesempatan individu untuk 

meningkatkan jabatannya kearah yang lebih tinggi. 

Semakin tinggi skor total skala dimensi promosi, maka individu merasa 

semakin tinggi tingkat kepuasan terhadap prmosi. Semakin rendah skor total 

skala dimensi promosi, maka kepuasan individu terhadap promosi semakin 

rendah. 

3. Pengawasan adalah seberapa puas individu dalam pengawasan yang 

dilakukan oleh atasan. 

Semakin tinggi skor total skala dimensi pengawasan/supervisi, maka 

individu merasa semakin tinggi tingkat kepuasan terhadap pengawasan. 

Semakin rendah skor total skala dimensi pengawasan/supervisi, maka 

kepuasan individu terhadap pengawasan semakin rendah. 

4. Tunjangan seberapa puas individu terhadap bonus atau keuntungan yang 

didapatkan selama ia bekerja. 

Semakin tinggi skor total skala dimensi tunjangan, maka individu merasa 

semakin tinggi tingkat kepuasan terhadap tunjangan. Semakin rendah skor 

total skala dimensi tunjangan, maka kepuasan individu terhadap tunjangan 

semakin rendah. 
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5. Imbalan adalah seberapa puas individu terhadap penghargaan dan apresiasi 

dari pekerjaan yang dilakukan individu selama bekerja ditempat kerjanya. 

Semakin tinggi skor total skala dimensi imbalan, maka individu merasa 

semakin tinggi tingkat kepuasan terhadap imbalan. Semakin rendah skor 

total skala dimensi imbalan, maka kepuasan individu terhadap imbalan 

semakin rendah. 

6. Prosedur operasi ini berupa seberapa puas kebijakan ditempat kerjanya 

dalam mengatur proses kerja. 

Semakin tinggi skor total skala dimensi prosedur operasi, maka individu 

merasa semakin tinggi tingkat kepuasan terhadap prosedur operasi. Semakin 

rendah skor total skala dimensi prosedur operasi, maka kepuasan individu 

terhadap prosedur operasi semakin rendah. 

7. Rekan kerja adalah seberapa puas individu terhadap hubungan yang dimiliki 

dengan sesama rekan kerjanya. 

Semakin tinggi skor total skala dimensi rekan kerja, maka individu merasa 

semakin tinggi tingkat kepuasan terhadap rekan kerja. Semakin rendah skor 

total skala dimensi rekan kerja, maka kepuasan individu terhadap rekan 

kerja semakin rendah. 

8. Sifat kerja adalah seberapa puas pekerjaan yang diberikan oleh atasan untuk 

dikerjakan oleh individu. 

Semakin tinggi skor total skala dimensi sifat kerja, maka individu merasa 

semakin tinggi tingkat kepuasan terhadap sifat kerja. Semakin rendah skor 
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total skala dimensi sifat kerja, maka kepuasan individu terhadap sifat kerja 

semakin rendah. 

9. Komunikasi adalah seberapa puas informasi dan saling beriteraksi yang 

terjalin diantara keluarga, rekan kerja dan atasan. 

Semakin tinggi skor total skala dimensi komunikasi, maka individu merasa 

semakin tinggi tingkat kepuasan terhadap komunikasi. Semakin rendah skor 

total skala dimensi komunikasi, maka kepuasan individu terhadap 

komunikasi semakin rendah. 

3.2.2 Variabel bebas 

 3.2.2.1 Persepsi Dukungan Sosial 

Persepsi dukungan sosial merupakan seberapa tinggi dukungan yang 

diberikan orang lain kepada individu berupa perhatian, kepedulian, pemberian 

informasi dari satu orang kepada orang lain yang dapat diterima secara timbal balik 

sehingga individu yang menerima merasa diperhatikan, dipedulikan dan disayang. 

Dukungan tersebut dapat diperoleh dari keluarga, teman dan orang-orang yang ada 

disekitar individu tersebut. Zimet et al. (1988) membagi 3 sumber dukungan sosial 

yakni : 

1. Semakin tinggi skor total skala dimensi keluarga, maka individu merasa 

semakin tinggi tingkat kepuasan kerjanya. Semakin rendah skor total 

skala dimensi keluarga, maka kepuasan kerja individu semakin rendah. 

2. Semakin tinggi skor total skala dimensi rekan kerja, maka individu 

merasa semakin tinggi tingkat kepuasan kerjanya. Semakin rendah skor 



28 
 

total skala dimensi rekan kerja, maka kepuasan kerja individu semakin 

rendah. 

3. Semakin tinggi skor total skala dimensi atasan, maka individu merasa 

semakin tinggi tingkat kepuasan kerjanya. Semakin rendah skor total 

skala dimensi atasan, maka kepuasan kerja individu semakin rendah. 

3.3 Instrumen Penelitian 

3.3.1 Metode dan Alat Pengumpulan Data 

Alat  untuk mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan kuesioner. Metode survei adalah metode penelitian yang 

menggunakan konsep pengambilan sampel dari satu populasi yang bertujuan untuk 

memecahkan masalah yang menjadi tujuan diakhir penelitian Sugiyono (2009). 

Metode survei dalam penelitian ini, peneliti menggunakan skala. Skala yang 

digunakan untuk mengukur tentang hubungan dukungan sosial dan kepuasan kerja 

guru SD Kecamatan Sambikerep Surabaya Barat. 

3.3.1.1 Skala Kepuasan Kerja 

Pengukuran skala kepuasan kerja menggunakan skala job 

satisfaction survey (JJS) yang di kembangkan oleh Spector (1985). Job 

satisfaction survey (JJS) dimana skala (JJS) merupakan skala yang 

dirancang khusus bagi yang sudah bekerja yang disusun berdasarkan 9 

(Sembilan) dimensi dan 36 (Tiga puluh enam) aitem. Job satisfaction survey 

(JJS) bertujuan untuk mengukur tinggi rendahnya kepuasan kerja seorang 
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individu. Skala ini terdiri dari 36 aitem dengan jumlah aitem favorable 

sebanyak 17 aitem, sedangkan aitem unfavorable sebanyak 17 aitem. 

Tabel 3.1 

Blue Print Skala Kepuasan Kerja  

 

 

Skala yang digunakan dalam Job Satisfaction Survey dengan menggunakan 

model skala likert yang masing-masing responden diminta untuk menunjukkan 

derajat kepuasan kerja sebagai guru dengan memilih rentang angka 1 sampai 5. 

Skor yang semakin tinggi yaitu 5 mengindikasikan pernyataan sangat setuju. 

Sebaliknya, skor yang semakin rendah yaitu 1 mengindikasikan pernyataan sangat 

tidak setuju. 

 

 

Dimensi         Aitem          Total 

        Favorable      Unfavorable   

Pembayaran atau 

gaji  

1, 28 10,19 4 

Promosi  11,20,33 2 4 

Pengawasan  3,30 12,21 4 

Manfaat atau 

tunjangan  

13,22 4,29 4 

Imbalan kontingen 5 14,23,32 4 

Prosedur operasi 15 6,24,31 4 

Rekan kerja 7,25 16,34 4 

Sifat kerja 17,27,35 8 4 

Komunikasi 9 18,26,36 4 

Total    36 
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Tabel 3.2 

Skoring Aitem Kepuasan Kerja 

Pilihan jawaban 

(Favorable) 

Skoring Pilihan jawaban 

(Unfavorable) 

        Skoring 

Sangat setuju 5 Sangat setuju 1 

Setuju 4 Setuju 2 

Netral 3 Netral 3 

Tidak setuju 2 Tidak setuju 4 

Sangat tidak setuju 1 Sangat tidak setuju 5 

 

3.3.1.2 Skala Persepsi Dukungan Sosial  

Pengukuran skala dukungan sosial  menggunakan skala yang 

dikembangkan oleh Zimet et al. ( 1988) yaitu alat ukur Multidimentional of 

perceived social support (MSPSS), yang bertujuan untuk mengukur tinggi 

rendahnya dukungan sosial seorang individu. Skala tersebut disusun 

berdasarkan 3 aspek yaitu orangtua, teman dan significant others. Namun 

ketiga aspek ini diganti berdasarakan subyek penelitian yaitu keluarga, 

rekan kerja dan atasan. Skala MSPSS yang digunakan memiliki aitem 

sebanyak 12 dengan jumlah aitem favorable 12 aitem. Skala MSPSS ini 

tidak memiliki unfavorable.  

Tabel 3.3 

Blue Print Dukungan Sosial 

 

Dimensi         Aitem      Total 

 Favorable       Unfavorable   

Keluarga   3, 4, 8, 11 -        4 

Rekan kerja 1, 2, 5, 10 -        4 

Atasan   6, 7, 9, 12 -        4 
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Skala yang dirancang dalam Multidementional of perceived social support 

(MSPSS) dengan menggunakan model skla likert  yang masing-masing responden 

diminta untuk menunjukkan derajat dukungan sosial yang diterima individu 

terhadap pekerjaannya dengan pilihan  angka 1 sampai 5. Skor yang paling tinggi 

yaitu 5 mengindikasikan pernyataan sangat setuju. Sebaliknya skor yang semakin 

rendah yaitu 1 mengindikasikan pernyataan sangat tidak setuju.  

3.3.2 Validitas dan Reliabilitas alat pengumpulan data 

Sebelum melakukan uji validitas dan uji reliabilitas skala, peneliti 

melakukan uji coba terlebih dahulu yaitu uji bahasa. Awalnya peneliti melakukan 

uji bahasa ke 10 orang responden. Namun responden tidak memberikan komentar 

sama sekali dengan pernyataan-pernyataan yang sudah disediakan peneliti. 

Akhirnya peneliti melakukan uji bahasa kembali ke 3 orang responden, dengan 

tujuan untuk mengetahui apakah responden memahami setiap pernyataan yang 

disajikan dalam alat ukur yang peneliti gunakan. Akhirnya uji bahasa yang 

dilakukan ke 3 orang responden mendapatkan hasil bahwa skala  MSPSS memiliki 

perubahan aitem sebanyak 12 (dua belas) aitem dan skala JJS memiliki perubahan 

aitem sebanyak 3 (tiga) aitem. Perubahan yang dilakukan untuk menyesuaikan 

pernyataan dengan responden yaitu guru yang mengajar di sekolah SD Kecamatan 

Sambikerep Surabaya barat. 

Sudaryono (2017) menyatakan bahwa validitas adalah alat ukur yang 

digunakan untuk mengukur sejauh mana ketetapan dan kecermatan atau suatu 
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konsep yang berhubungan dengan sejauh mana tes itu telah mengukur apa yang 

hendaknya diukur.  

Pada penelitian ini, uji validitas yang digunakan adalah content validity. 

Validitas aitem dilihat dari nilai Corrected Item-Total Correlation (CITC), dengan 

syarat pemilihan aitem menggunakan batasan koefisien  korelasi rxy > 0,3 dan 

p<0,05 (Azwar,2013). Azwar (1987), menyatakan bahwa validitas memiliki 

pengertian sejauh mana ketetapan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan 

fungsi ukurnya. Hal ini dapat dikatakan validitas tinggi apabila alat tes tersebut 

memberikan hasil ukur yang sesuai yang diinginkan dengan dilakukannya 

pengukuran. Validitas tes pada dasarnya membuktikan pada derajat kecermatan 

ukurnya susatu tes. Dengan demikian validitas dapat memberikan ketetapan alat 

penilaian terhadap konsep yang dinilai sehingga betul-betul menilai dengan apa 

yang seharusnya dinilai Sudjana (2004). 

Azwar (2003), menyatakan bahwa reliabilitas memiliki salah satu ciri utama 

instrumen pengukuran yang baik. Suatu tes yang dikatakan baik atau reliabel jika 

memberikan hasil yang sama bila dilakukan pada kelompok yang sama pada waktu 

yang berbeda Arifin (1991). Pada penelitian inireliabilitas skala akan di uji dengan 

menggunakan uji cronbach alpha. 
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3.3.2.1 Validitas dan Reliabilitas Kepuasan Kerja 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Spector (1985) memberikan 

hasil uji reliabilitas skala menghasilkan koefisien reliabilitas Cronbach alpha pada 

9 dimensi dan 36 aitem berkisar dengan nilai α=0,91. Namun, pada penelitian ini 

tidak dicantumkan hasil uji validitas.  

Peneliti juga melakukan uji reliabilitas skala kepuasan Kerja. Peneliti 

melakukan dengan uji reliabilitas multidimensional dengan nilai Cronbach’s alpha 

sebesar α=0,460 sampai α=0,699, yang dapat dilihat melalui tabel 3.3 berikut ini. 

Tabel 3.5 

Hasil Uji Reliabilitas Dimensi Kepuasan Kerja 

  Cronbach’s   

No Dimensi Alpha CITC Kesimpulan 

1 Gaji  0,560 0,266-0,539 Moderate  

2 Promosi  0,464 0,302-0,302 Low Reliability 

3 Pengawasan  0,665 0,466-0,505 Moderate  

4 Tunjangan  0,571 0,317-0,440 Moderate  

5 Imbalan  0,460 0,314-0,314 Low Reliability 

6 Prosedur  0,629 0,336-0,561 Moderate  

7 Rekan Kerja 0,699 0,552-0,552 Moderate  

8 Sifat kerja 0,642 0,481-0,481 Moderate  

9 Komunikasi  0,650 0,377-0,526 Moderate  

 

 Berdasarkan tabel 3.3 di atas, peneliti menyadari ada beberapa dimensi yang 

tidak reliabel dengan nilai Cronbach’s alpha α=< 0,5. Dimensi tersebut adalah 
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promosi dan imbalan. Menurut Straub et al., (2004)  untuk memenuhi kriteria 

konsistensi internal, Cronbach’s alpha harus di atas α=0,60 untuk survei eksplorasi, 

dan α=0,70 untuk studi konfirmasi.  

Oleh karena itu, nilai yang diperoleh tersebut dapat diterima.  Menurut 

Hinton, et al.(2004) menyarankan empat poin untuk reliabilitas diantaranya adalah 

yang mencakup reliabilitas yang sangat baik (excellent) adalah >0,90, reliabilitas 

tinggi ( high) 0,70-0,90, reliabilitas moderat (moderate) 0,50-0,70 dan reliabilitas 

rendah (low reliability ) <0,50,. Nilai Cronbach’s alpha alat ukur dibawah 0,5 

masih dapat diterima atau dikatakan reliabel, namun dengan konsep bahwa nilai 

reliabilitasnya merupakan reliabilitas rendah atau low reliability.  

Dari hasil uji reliabilitas dimensi kepuasan kerja yang dilakukan peneliti 

adalah ada dua dimensi yang  reliabel rendah (low reliability <0,5) yaitu 0,464-

0,460. Dimensi tersebut adalah promosi dan imbalan. Dimensi yang reliabel 

moderat (moderate) jika Cronbach’s alpha (0,50-0,70) yaitu 0,560-0,699. Dimensi 

tersebut adalah gaji, pengawasan, tunjangan, prosedur, rekan kerja, sifat kerja dan 

komunikasi. 

3.3.2.2 Validitas dan Reliabilitas Persepsi Dukungan Sosial 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Zimet et al. (1988) memberikan 

hasil uji reliabilitas skala menghasilkan koefisien reliabilitas cronbach alpha pada 

12 aitem berkisar dengan nilai 0,91, 0,87 dan 0,85 dengan nilai rata-rata cronbach’s 

alpha sebesar 0,88. Zimet et al (1988) lebih jauh melakukan uji reliabilitas test-

retest dengan kurun waktu 2 sampai 3 bulan  dan menghasilkan reliabilitas tiap 
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dimensi  yaitu keluarga, teman dan significant others MSPSS masing-masing 

diantaranya adalah 0,72, 0,85 dan 0,75. Namun, pada penelitian ini tidak 

dicantumkan hasil uji validitas.  

Peneliti juga melakukan penelitian dengan uji reliabilitas skala dukungan 

sosial. Peneliti melakukan uji reliabilitas multidimensional dengan nilai 

Cronbach’s alpha 0,7 yang merupakan high reliability, dapat dilihat melalui tabel 

3.4 berikut ini. 

 

Tabel 3.6 

Hasil Uji Reliabilitas Dimensi Dukungan Sosial 

  Cronbach’s   

No Dimensi Alpha CITC Kesimpulan 

1 Rekan Kerja 0,764 0,524-0,631 High Reliability 

2 Keluarga  0,765 0,528-633 High Reliability 

3 Atasan   0,778 0,469-0,706 High Reliability 

 

Berdasarkan tabel 3.4 di atas, dimensi Dukungan Sosial dapat dikatakan reliabel 

jika memiliki Cronbach’ alpha diatas 0,7. Menurut Straub et al., (2004)  untuk 

memenuhi kriteria konsistensi internal, Cronbach’s alpha harus di atas 0,60 untuk 

survei eksplorasi, dan 0,70 untuk studi konfirmasi. Menurut Hinton, et al.(2004) 

menyarankan empat poin untuk reliabilitas diantaranya yang mencakup reliabilitas 

yang sangat baik (excellent) adalah >0,90, reliabilitas tinggi ( high) 0,70-0,90, 

reliabilitas moderat (moderate) 0,50-0,70 dan reliabilitas rendah (low reliability ) 

<0,50,. Nilai Cronbach’s alpha alat ukur dibawah 0,5 masih dapat diterima atau 
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dikatakan reliabel, namun dengan konsep bahwa nilai reliabilitasnya merupakan 

reliabilitas rendah atau low reliability. Dari hasil uji reliabilitas dimensi dukungan 

sosial yang dilakukan peneliti, ketiga dimensi dukungan sosial dikatakan reliabel 

tinggi (high reliability 0,70-0,90 ) karena Cronbach’s alpha 0,764-0,778. Dimensi 

tersebut adalah rekan kerja, keluarga dan atasan. 

3.4 Populasi dan teknik pengambilan Sampel 

3.4.1 Populasi 

Menurut Kurniawan  (dalam Sudaryono, 2017), populasi adalah wilayah 

menyeluruh terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang disepakati oleh peneliti untuk dipelajari kemudian dibuat 

kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini adalah guru yang mengajar di sekolah 

SD Kecamatan Sambikerep. Jumlah populasi guru disekolah SD Kecamatan 

Sambikerep ini 114 (Seratus empat belas) populasi. Penelitian ini menggunakan 

total population study yakni sampel penelitian menggunakan seluruh guru yang 

mengajar di SD wilayah kecamatan Sambikerep. 
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3.4.2 Teknik pengambilan sampel 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunkaan total 

population study yakni teknik pengambilan sampel dengan ketentuan jumlah 

sampel sama dengan jumlah populasi  (Sugiyono, 2013).  

3.5 Analisis Data 

Data penelitian ini akan diuji normalitas dengan menggunakan kolmogorof- 

smirnov. Jika hasil distribusi kedua variabel normal, maka data tersebut 

menggunakan uji hubungan parametrik person product moment, namun apabila 

distribusi data tersebut tidak normal maka menggunakan uji non parametrik 

sperman rank test. 

 

3.4.3 Uji Normalitas 

Penelitian ini terlebih dahulu melakukan uji asumsi yaitu uji normalitas 

kolmogorof-smirnov. Uji normalitas dilakukan untuk mengkaji distribusi data 

apakah termasuk distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2011). Data dinyatakan 

berdistribusi normal apabila memnuhi nilai koefisien >0,05. Peneliti menggunakan 

teknik sperman rank karena data peneliti tidak normal. 

 

3.4.4 Uji Hipotesis 

Berdasarkan hasil uji hipotesis non parametrik peneliti menggunakan spearman 

rank.


