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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain 

korelasional. Desain korelasional digunakan untuk mengetahui hubungan antara 

kepuasan kerja dan perilaku berorientasi pasar internal pada guru di sekolah X. 

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.2.1 Variabel Terikat: Perilaku Berorientasi Pasar Internal  

Perilaku berorientasi pasar internal adalah seberapa sering perilaku 

individu guru dalam memfokuskan dan menyelaraskan antara keinginan dan 

kebutuhan rekan kerja guna memberikan layanan terbaik dalam menanggapi 

sesama rekan. Perilaku ini terdiri dari tiga dimensi, yaitu:  

a. Mendapatkan informasi informal adalah seberapa sering perilaku individu

guru dalam mencari informasi tentang masalah atau perasaan yang dialami

oleh sesama guru atau karyawan yang lain, secara tidak resmi.

b. Melakukan penyebaran informasi adalah seberapa sering perilaku individu

guru dalam melakukan pertukaran informasi yang terjalin dengan sesama

guru.

c. Respon adalah seberapa sering perilaku individu guru dalam menanggapi

sesama guru lainnya dalam mengembangkan tugasnya.
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3.2.2 Variabel Bebas: Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja adalah seberapa puas individu guru merasakan 

kebutuhannya terpenuhi dalam pekerjaannya. Perilaku ini terdiri dari 

sembilan dimensi, yaitu:  

a. Mendapatkan gaji adalah seberapa puas individu guru terhadap bayaran 

berupa uang yang didapatkan. 

b. Mendapatkan promosi adalah seberapa puas individu guru dalam 

mendapatkan peluang kesempatan untuk naik jabatan.  

c. Supervisi adalah seberapa puas individu guru memperoleh pengawasan 

dari atasan. 

d. Mendapatkan tunjangan adalah seberapa puas individu guru terhadap 

keuntungan tambahan yang didapatkan atas pekerjaan yang telah 

dilakukan dengan baik. 

e. Mendapatkan imbalan kontingen adalah seberapa puas individu guru 

terhadap pemberian berupa apresiasi dan pengakuan.  

f. Prosedur adalah seberapa puas individu guru terhadap kebijakan sekolah 

untuk mengatur proses kerja. 

g. Hubungan rekan kerja adalah seberapa puas individu guru dengan 

hubungan sesama guru dan karyawan. 

h. Sifat Pekerjaan adalah seberapa puas individu guru dalam menerima jenis 

pekerjaan yang diberikan oleh sekolah. 

i. Komunikasi adalah seberapa puas individu guru terhadap hubungan 

interaksi yang terjalin. 
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3.3 Instrumen Penelitian 

3.3.1  Metode dan Alat Pengumpul data  

 Metode untuk mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan skala. 

3.3.1.1 Skala Perilaku Berorientasi Pasar Internal 

 Skala yang digunakan dalam penelitian ini dimodifikasi dari Ling dan 

Greenley (2005). Peneliti melakukan modifikasi dikarenakan skala aslinya lebih 

menggunakan sudut pandang sebagai pimpinan dengan bawahan. Sedangkan 

skala modifikasi ini berdasarkan sudut pandang individu guru dengan sesama guru 

dan juga atasan di sekolahnya, sehingga pada penelitian ini hanya menggunakan 

tiga dimensi dari lima dimensi dengan total aitem sebanyak delapan belas. Berikut 

adalah tabel yang menampilkan nilai koefisien validitas dan reliabilitas dari skala 

perilaku berorientasi pasar internal. 

Tabel 3.1 

Validitas dan reliabilitas skala perilaku berorientasi pasar internal  

Dimensi Validitas Reliabilitas 

Informasi informal 0.335 0.81 

Penyebaran informasi 0.415 0.78 

Respon  0.409 0.79 

 

 Skala ini disusun dengan menggunakan model skala ukur Likert yang 

terdiri dari delapan belas aitem. Berdasarkan delapan belas aitem tersebut, 

responden diminta untuk menunjukkan derajat perilaku berorientasi pasar internal 
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sebagai guru melalui rentang angka 1 sampai 5. Skor yang semakin tinggi yaitu 5 

mengindikasikan pernyataan sangat sering. Sebaliknya, skor yang semakin rendah 

yaitu 1 mengindikasikan pernyataan sangat tidak pernah. Adapun blue print skala 

Likert ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Blue Print Perilaku Berorientasi Pasar Internal 

Dimensi Nomor Aitem Favorable Jumlah Aitem 

Mendapatkan informasi 

informal 

1, 4, 7, 10, 13, 16 6 

Melakukan penyebaran 

informasi 

2, 5, 8, 11, 14, 17 6 

Respon 3, 6, 9, 12, 15, 18 6 

 Jumlah aitem 18 

 

3.3.1.2 Skala Kepuasan Kerja 

 Skala kepuasan kerja digunakan untuk mengukur seberapa puas individu 

guru terhadap pekerjaannya. Skala yang digunakan dalam peneltian ini adalah Job 

Satisfaction Survey yang diadaptasi dari Spector (2011). Skala ini disusun dengan 

menggunakan model skala ukur Likert yang terdiri dari sembilan dimensi dan tiga 

puluh enam  aitem. Nilai validitas dari skala ini adalah 0.38 dan nilai reliabilitas 

dari skala ini adalah 0.83. Berdasarkan tiga puluh enam aitem tersebut, responden 

diminta untuk menunjukkan derajat kepuasan kerja sebagai guru melalui rentang 

angka 1 sampai 5. Skor yang semakin tinggi yaitu 5 mengindikasikan pernyataan 

sangat puas. Sebaliknya, skor yang semakin rendah yaitu 1 mengindikasikan 

pernyataan sangat tidak puas. Adapun blue print skala Likert ini adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 3.3 Blue Print Kepuasan Kerja 

Dimensi Nomor Aitem 

Favorable 

Jumlah 

Aitem 

Nomer Aitem 

Unfavorable 

Jumlah 

Aitem 

Gaji 1, 4 2 2, 3 2 

Promosi 6, 7, 8 3 5 1 

Supervisi 9, 12 2 10, 11 2 

Tunjangan 14, 15 2 13, 16 2 

Imbalan kontingen 17 1 18, 19, 20 3 

Prosedur 0 0 21, 22, 23, 24 4 

Rekan kerja 25, 27 2 26, 28 2 

Sifat pekerjaan 30, 31, 32 3 29 1 

Komunikasi 33 1 34, 35, 36 3 

 Jumlah 

favorable 

16 Jumlah 

unfavorable 

20 

 

3.3.2 Validitas dan Reliabilitas Alat Pengumpul Data 

Validitas adalah ketepatan sebuah alat ukur ketika digunakan berkali-kali 

sehingga data yang diperoleh adalah sebuah data yang benar (Bungin, 2005). Nilai 

koefisien validitas > 0.30 dapat digunakan dan dianggap memuaskan (Azwar, 

2008). Terdapat dua tahap uji validitas yang dilakukan dalam penelitian ini. Uji 

validitas tahap pertama dilakukan untuk menguji kesesuaian aitem dengan 

pemahaman subjek melalui Focus Group Discussion (FGD) yang akan dilakukan 

kepada sepuluh guru sekolah X. Uji coba ini dilakukan dengan tujuan untuk 

memperoleh masukan dari subyek serta untuk menyamakan persepsi subyek akan 

setiap pernyataan aitem. Selanjutnya akan dilakukan perbaikan jika terdapat 

pernyataa aitem yang kurang dipahami oleh subjek. Uji validitas tahap kedua 

menggunakan uji statistik yang ditujukan untuk mengukur daya beda aitem 

dengan mengunakan pearson product moment.  
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Berdasarkan hasil Focus Group Discussion (FGD) yang telah dilakukan 

terdapat beberapa aitem pada skala yang mengalami perbaikan atau perubahan. 

Pada skala perilaku berorientasi pasar internal terdapat delapan aitem yang 

mengalami perbaikan atau perubahan aitem. Sedangkan pada skala kepuasan kerja 

terdapat tiga aitem yang perbaikan atau perubahan aitem.  

Tahap kedua adalah menguji validitas dengan melakukan uji statistik yang 

bertujuan untuk mengukur daya beda aitem. Pengujian telah dilakukan dengan 

menggunakan Pearson Product Moment. Pada tahap ini dilakukan secara 

bersamaan setelah pengambilan data atau menggunakan uji coba terpakai. 

Reliabilitas adalah sejauh mana alat ukur tesebut dapat dipercaya dan 

digunakan untuk mengukur yang hendak diukur (Bungin, 2005). Pada penelitian 

ini reliabilitas skala akan diuji dengan menggunakan uji Cronbach Alpha. Nilai 

koefisien reliabilitas setidaknya > 0.90 (Suryabrata, 2000). Dengan nilai koefisien 

tersebut dapat diklasifikasikan bahwa alat ukur tersebut reliabel. 

3.3.2.1 Skala Perilaku Berorientasi Pasar Internal 

 Uji validitas dan reliabilitas pada penelitian ini dilakukan pada setiap 

dimensi dengan menggunakan program SPSS 16.0. Hasil dari uji tersebut, 

didapatkan terdapat 17 aitem yang memenuhi syarat dan 1 aitem gugur. Aitem 

yang gugur adalah aitem yang mewakili dimensi penyebaran informasi. 
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Tabel 3.4 Hasil uji validitas skala perilaku berorientasi pasar internal  

Dimensi Aitem valid Aitem gugur 

Mendapatkan informasi 

informal 

1, 4, 7, 10, 13, 16 - 

Penyebaran informasi 5, 8, 11, 14, 17 2 

Respon 3, 6, 9, 12, 15, 18  -  

 

Berdasarkan hasil dari uji reliabilitas, dapat diketahui bahwa tiga dimensi 

pada skala perilaku berorientasi pasar internal memiliki nilai reliabilitas yang baik 

yaitu 0.918 sehingga alat ukur menunjukkan ajeg atau dapat dipercaya 

keakuratannya. Setelah dilakukan pengguguran pada aitem yang nilai validitasnya 

tidak memenuhi syarat yaitu aitem nomor 2, nilai reliabilitas pada dimensi 

penyebaran informasi menjadi bertambah. 

Tabel 3.5 Hasil uji reliabilitas skala perilaku berorientasi pasar internal setelah 

dilakukan pengguran 

Dimensi Alpha-Cronbach 

(sebelum) 

Alpha-Cronbach 

(sesudah) 

Mendapatkan informasi 

informal 

0.759 0.759 

Penyebaran informasi 0.777 0.797 

Respon 0.844 0.844 

 

3.3.2.2 Skala Kepuasan Kerja 

Uji validitas dan reliabilitas pada penelitian ini dilakukan pada setiap 

dimensi dengan menggunakan program SPSS 16.0.hasil dari uji tersebut, 

didapatkan terdapat 32 aitem yang memenuhi syarat dan 4 aitem gugur. Aitem 

yang gugur adalah aitem yang mewakili dimensi gaji, imbalan kontingen, sifat 

pekerjaan, dan komunikasi. 
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Tabel 3.6 Hasil uji validitas skala kepuasan kerja 

Dimensi Aitem valid Aitem gugur 

Gaji 1, 2, 3 4 

Promosi 5, 6, 7, 8 - 

Supervisi 9, 10, 11, 12 - 

Tunjangan 13, 14, 15, 16 - 

Imbalan kontingen 18, 19, 20 17 

Prosedur 21, 22, 23, 24 - 

Rekan kerja 25, 26, 27, 28 - 

Sifat pekerjaan 30, 31, 32 29 

Komunikasi  33, 35, 36 34 

 

Berdasarkan hasil dari uji reliabilitas, dapat diketahui bahwa sembilan 

dimensi pada skala kepuasan kerja memiliki nilai reliabilitas yang baik yaitu 0.90 

sehingga alat ukur menunjukkan ajeg atau dapat dipercaya keakuratannya. Setelah 

dilakukan pengguguran pada aitem yang nilai validitasnya tidak memenuhi syarat 

yaitu aitem nomor 4, 17, 29, dan 34 nilai reliabilitas pada dimensi gaji,  imbalan 

kontingen, sifat pekerjaan, dan komunikasi menjadi lebih besar. 

Tabel 3.7 Hasil uji reliabilitas skala kepuasan kerja setelah dilakukan 

pengguguran 

Dimensi Alpha-Cronbach 

(sebelum) 

Alpha-Cronbach 

(sesudah) 

Gaji 0.732 0.802 

Promosi 0.707 0.707 

Supervisi 0.837 0.837 

Tunjangan 0.701 0.701 

Imbalan kontingen 0.759 0.835 

Prosedur 0.540 0.540 

Rekan kerja 0.797 0.797 

Sifat pekerjaan 0.740 0.879 

Komunikasi  0.663 0.713 
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3.4 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

3.4.1 Populasi dan Sampel 

 Menurut Bungin (2005) populasi adalah jumlah penduduk  dalam suatu 

kelompok dengan karakteristik yang sama. Sedangkan sampel adalah bagian kecil 

dari anggota populasi. Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

guru di sekolah X dengan kriteria yang sudah bekerja minimal satu tahun di 

sekolah tersebut. Jumlah populasi guru di sekolah X ini diperkirakan terdapat 

sembilan puluh orang. Pada penelitian ini tidak menggunakan sampel. Hal ini 

dikarenakan seluruh anggota populasi akan digunakan sebagai subjek penelitian 

(total population study) yaitu sebanyak 65 subjek. 

3.5 Analisa Data 

Dalam penelitian ini, untuk menguji korelasi antara kepuasan kerja dengan 

perilaku berorientasi pasar internal akan menggunakan uji statistik korelasi 

parametrik. Sebelum dilakukan uji korelasi terlebih dahulu dilakukan uji 

normalitas. Uji normalitas adalah uji yang bertujuan untuk mengetahui data 

populasi terdistribusi secara normal (Santoso, 2010). Pada penelitian ini akan 

menggunakan uji normalitas dengan Kolmogorov Smirnov. Distribusi kedua 

variabel normal, maka analisis data diuji dengan menggunakan uji korelasi 

pearson product moment.  

 


