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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ada metode kuantitatif 

dengan desain korelasional. Trijono (2015) menyatakan bahwa penelitian 

korelasional adalah penelitian yang digunakan untuk melihat hubungan variabel 

yang terdapat dalam sebuah faktor dengan faktor lainnya berdasarkan koefisien 

korelasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 

kepuasan kerja dengan Organizational Citizenship Behaviors (OCB) pada crew 

event organizer.  

 

3.2      Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.2.1    Variabel Bebas Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja merupakan respon yang diberikan seseorang mengenai 

pekerjaannya. Tinggi rendahnya kepuasan kerja pada crew event organizer dapat 

dilihat dari skor total yang diperoleh dari skala kepuasan kerja. Semakin tinggi 

skor total kepuasan kerja, makan semakin tinggi kepuasan kerja pada crew event 

organizer. Sebaliknya, semakin rendah skor total kepuasan kerja, makan semakin 

rencah kepuasan kerja pada crew event organizer.  

3.2.2 Variabel Tergantung Organizational Citizenship Behaviors (OCB) 

Organizational Citizenship Behaviors adalah perilaku seseorang mengenai 

pekerjaannya dimana ia memberikan sesuatu yang lebih dari kewajibannya, tanpa 

paksaan dari pihak perusahaan, namun memberikan dampak positif bagi kemajuan 
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perusahaan. Tinggi rendahnya Organizational Citizenship Behaviors (OCB) dapat 

dilihat dari skor total dari skala Organizational Citizenship Behaviors (OCB). 

Semakin tinggi Organizational Citizenship Behaviors (OCB), maka semakin 

pekerja tersebut memiliki perilaku Organizational Citizenship Behaviors (OCB). 

Sebaliknya, semakin rendah skor total Organizational Citizenship Behaviors 

(OCB), maka semakin rendah juga perasaan Organizational Citizenship Behaviors 

(OCB). 

 

3.3 Instrumen Penelitian 

3.3.1 Metode dan Alat Pengumpulan Data 

Metode penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner yang 

berisikan skala. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara 

memberikan beberapa pernyataan maupun pertanyaan tertulis untuk diisi oleh 

subjek penelitian (Sugiyono, 2010). Kuesioner ini nantinya akan diberikan kepada 

para crew event organizer. Skala Kepuasan Kerja yang dikembangkan oleh Xiu-

yin (2010) dan skala Organizational Citizenship Behaviors (OCB) yang 

dikembangkan oleh Williams dan Anderson (1991).  

Dalam penggunaan kedua skala, dilakukan uji bahasa terlebih dahulu, karena 

skala yang digunakan merupakan adaptasi dari luar negeri. Uji bahasa dilakukan 

untuk memastikan bahwa subjek penelitian memiliki pemahaman yang sama 

dengan inti dari pernyataan maupun pertanyaan aitem yang ada. Uji bahasa 

dilakukan kepada 10 orang crew event organizer yang ada dilingkungan peneliti.  
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3.3.2 Skala Kepuasan Kerja 

Skala kepuasan kerja yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Job 

Satisfaction Scale milik Xiu-yun (2010). Dalam pengerjaan kuesioner ini, subjek 

diminta untuk memberikan pilihan jawaban melalui angka 1 (sangat tidak setuju) 

hingga 5 (sangat setuju) yang sesuai dengan keadaan dan perasaan subjek dalam 

menanggapi pernyataan maupun pertanyaan tersebut. Skala ini terdiri dari 20 

aitem, yang terdiri dari 5 dimensi yaitu behavior of work, supervision, workers, 

promotion, dan pay. Tabel 3.1 akan menjabarkan blue print skala Kepuasan Kerja. 

Tabel 3.1 

Blue print Skala Kepuasan Kerja 

Dimensi Favorable Unfavorable Jumlah Aitem 

Behavior of work 1, 2, 3 4 4 

Supervision 5, 8 6,7 4 

Workers 9, 12 10, 11 4 

Promotion 13, 14, 15 16 4 

Pay 17, 20 18, 19 4 

Total 12 8 20 

 

3.3.3 Skala Organizational Citizenship Behaviors (OCB) 

Skala Organizational Citizenship Behaviors (OCB) yang pernah digunakan 

oleh Muchiri (dalam Novliadi, 2006) yang mengacu pada dimensi yang 

dikemukakan oleh Organ (1988), yaitu, altruism, conscientiousness, 

sportsmanship, civic virtue, courtesy. Tabel 3.2 akan menjabarkan blueprint skala 
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Organizational Citizenship Behaviors (OCB). Willams dan Anderson (1991) 

membagi Organizational Citizenship Behaviors (OCB) menjadi dua dimensi, 

yaitu Organizational Citizenship Behaviors (OCB-I) dan Organizational 

Citizenship Behaviors (OCB-O). 

Tabel 3.2 

Blueprint Skala Organizational Citizenship Behaviors (OCB) 

Komponen Favorable Unfavorable Jumlah Aitem 

OCB (I) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,  -  7 

OCB (O) 8, 9, 13, 14 10, 11, 12 7 

Total 11 3 14 

  

3.3.4 Validitas dan Reliabilitas Alat Pengumpulan Data 

Validitas digunakan untuk melihat ketepatan alat ukur sesuai dengan fungsi 

ukur dari alat ukur tersebut (Azwar, 1997). Alat ukur bisa dikatakan memiliki 

validitas yang tinggi jika alat ukur tersebut memiliki hasil yang sejalan dengan 

tujuan pengukuran (Azwar, 1997). Uji validitas menggunakan korelasi Product-

moment Pearson. Uji validitas dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor aitem 

dan skor aitem total dari skala. Azwar (2014) menyatakan bahwa validitas aitem 

bisa dilihat melalui angka Corrected Item-Total Correlation (CITC).  Aitem bisa 

digunakan jika nilai Corrected Item-Total Correlation (CITC)  ≥ 0,3.  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bantuan program SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) versi 16.0 for Windows. Peneliti telah 

melakukan uji validitas dan aitem-aitem dari kedua skala milik peneliti adalah 
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valid. Azwar (1997) menjelaskan reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran 

dapat dipercaya. Azwar juga menyatakan bahwa hasil pengukuran dapat kita 

percaya ketika digunakan berkali-kali dan memiliki hasil yang mendekati sama. 

Sebuah alat ukur dikatakan reliabel jika memiliki nilai Alpha Cronbach ≥ 0,7. 

 

3.3.4.1  Validitas dan Realibilitas Skala Kepuasan Kerja 

Skala kepuasan kerja milik Xiu-yun (2010), dimensi behavior of work 

memiliki nilai analisis faktor 0.815, dimensi supervision memiliki nilai analisis 

faktor 0.710, dimensi workers memiliki nilai analisis faktor 0.539 yang dimana 

dimensi workers tidak reliable , dimensi promotion memiliki nilai analisis faktor 

0.738 dan dimensi terakhir yaitu pay memiliki nilai analisis faktor 0.615. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa skala kepuasan kerja adalah valid, karena 

memiliki nilai analisis faktor diatas 0.3 dan dapat dikatakan sebagai alat ukur 

yang valid. Adapun aitem yang gugur (CITC < 0.03) adalah aitem nomor 9, 

12,16, 17, 20. 

Sedangkan dalam penelitian yang diteliti terhadap crew event organizer di 

Surabaya  aitem yang gugur adalah 9,12, 16,17,20 sehingga aitem yang tersisa 15 

aitem. Untuk dimensi Behavior of Work alpha cronbach = 0.815 sehingga 

dianggap reliabel (alpha cronbach  >0.06) dengan CITC 0.433- 0.827 (CITC > 

0.03), Untuk dimensi Supervisions alpha cronbach = 0.710 sehingga dianggap 

reliabel (alpha cronbach  >0.06) dengan CITC 0.376 – 0.635 (CITC > 0.03), 

Untuk dimensi Workers alpha cronbach = 0.539 sehingga dianggap tidak reliabel 

(alpha cronbach  >0.06) dengan CITC 0.369 (CITC > 0.03),  Untuk dimensi 
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Promotion alpha cronbach = 0.738 sehingga dianggap reliabel (alpha cronbach  

>0.06) dengan CITC 0.530  - 0.606  (CITC > 0.03),  Untuk dimensi Pay alpha 

cronbach = 0.615 sehingga dianggap reliabel (alpha cronbach  >0.06) dengan 

CITC 0.447  (CITC > 0.03). 

 

Tabel 3.3 

Blue print Skala Kepuasan Kerja setelah Pengambilan Data 

Dimensi Favorable Unfavorable Jumlah Aitem 

Behavior of work 1,2,3 4 4 

Supervision 5,8 6,7 4 

Workers - 10,11 2 

Promotion 13,14,15 - 3 

Pay - 18,19 2 

Total 8 7 15 
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Tabel 3.4 

Realibilitas & validitas Kepuasan  Kerja Setelah pengambilan Data 

Dimensi Alpha Cronbach CITC Keterangan 

Behavior of work 0.815 0.433 – 0.827 Reabilitas dimensi 

cukup & aitem valid 

Supervision 0.710 0.376 – 0.635 Reabilitas dimensi 

cukup & aitem valid 

Workers 0.539 0.369 Reabilitas dimensi 

cukup & aitem valid 

Promotion 0.738 0.530  - 0.606 Reabilitas dimensi 

cukup & aitem valid 

Pay 0.615 0.447 Reabilitas dimensi 

cukup & aitem valid 

 

3.3.4.2 Validitas dan Reabilitas Organizational Citizenship Behaviors (OCB) 

Skala Organizational Citizenship Behaviors (OCB) yang diadaptasi adalah 

milik Williams dan Anderson (1991), dimensi OCB (I) memiliki nilai Alpha 

Cronbach 0,749 dan dimensi OCB (O) memiliki nilai Alpha Cronbach 0,692. 

Tabel 3.5 

Blue print Skala Organization Citizenship Behavior setelah Pengambilan Data 

Komponen Favorable Unfavorable Jumlah Aitem 

OCB  1, 2, 3,4  10, 11, 12 7 

Total 4 3 7 
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Tabel 3.6 

Realibilitas & validitas Organization Citizenship Behavior Setelah pengambilan 

Data 

Komponen Alpha Cronbach CITC Keterangan 

OCB (I) 0.749 0. 472 – 0.673 Reabilitas skala baik 

dan aitem valid 

OCB (O) 0.692 0.469 – 0.552 Reabilitas skala baik 

dan aitem valid 

 

3.4 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

3.4.1 Populasi dan Sampel 

Sugiyono (2014) menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi 

yang memiliki subjek yang sesuai dengan karakteristik yang telah ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari.  

Sampel adalah sekelompok kecil dari populasi. Pada penelitian ini populasi 

yang digunakan adalah crew event organizer yang ada di Surabaya.  

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah crew event organizer. 

Sampel dalam penelitian ini merupakan crew event organizer yang ada di 

Surabaya. Kriteria subjek dalam penelitian ini adalah :  

a. Crew event organizer  

b. Berdomisili Surabaya 
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c. Sudah mengikuti  menjadi crew event organizer minimal 3 kali dalam 

kurun waktu 3 (tiga) bulan. 

Fraenkel dan Wallen (1993) menyatakan bahwa jumlah sampel minimum 

dalam penelitian korelasional adalah 50 orang subjek.  Penentuan jumlah 

sampling penelitian ini menggunakan rumus Lemeshow yang dikarenakan jumlah 

populasi yang ada tidak diketahui jumlahnya (lemeshow, 1997). 

 

 

n  = 1.962 . 0,5 (1-0,5)/0,102  

n = 96,01 

Dari rumus diatas bisa diketahui jumlah sampel yang diperlukan untuk tujuan 

penelitian ini berjumlah 96, namun peneliti memutuskan untuk menggenapkan 

jumlah menjadi 100 partisipan. 

3.4.2 Teknik Pengambilan Sampel 

Dalam penelitian ini pengambilan sampel menggunakan teknik accidental 

sampling unutk pengambilan data. Sugiyono (2010)  menjelaskan Teknik 

accidental sampling didefinisikan sebagai teknik penyebaran kuesioner yang 
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berdasarkan kebetulan, dimana konsumen atau subjek yang secara kebetulan / 

insidental bertemu dengan peneliti dan terjadi apabila orang yang ditemui itu 

cocok sebagai sumber data. Populasi dalam penelitian ini adalah crew event 

organizer. Sampel pada penelitian ini adalah crew event organizer yang bekerja di 

daerah Surabaya.  

3.5 Analisis Data 

Dalam penelitian ini, dilakukan uji normalitas. Uji normalitas dilakukan 

untuk mengetahui apakah distribusi data mendekati distribusi normal. Uji 

normalitas dilakukan dengan menggunakan Kolmogrow-Smirnow dengan 

syarat  (𝜌 >0,05). Uji korelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

korelasi Spearman hal ini disebabkan data yang terdistribusi tidak normal 

sehinggga menggunakan non parametrik. 

 


