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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain 

korelasional dan menggunakan skala untuk mengambil data yang bertujuan untuk 

mengetahui hubungan positif antara kepuasan kerja dengan perilaku orientasi 

pasar eksternal guru di sekolah X. 

3.2 Variabel penelitian dan definisi operasional

3.2.1 Variabel terikat

Variabel Terikat : Perilaku Orentasi Pasar Eksternal

Perilaku Orientasi Pasar Eksternal adalah seberapa sering perilaku individu 

karyawan guru dalam mendapatkan informasi kebutuhan konsumen, menyebarkan 

informasi tersebut kepada rekannya di berbagai departemen dan menanggapi 

kebutuhan konsumen tersebut. Skor yang semakin tinggi mengindikasikan 

perilaku orientasi pasar eksternal yang semakin sering dilakukan. Sebaliknya, skor 

yang semakin rendah mengindikasikan perilaku orientasi pasar eksternal yang 

semakin jarang dilakukan. Perilaku ini terdiri dari tiga dimensi, yaitu : 

1. Akuisisi informasi adalah seberapa sering perilaku individu karyawan guru

dalam menganalisis kebutuhan dan keinginan konsumen, atau faktor eksogen

yang ikut terkait.
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2. Penyebaran informasi adalah seberapa sering perilaku individu guru dalam 

mengkomunikasikan dan menyebarkan akuisisi informasi kepada divisi lain 

dan kepada sesama karyawan guru yang lain yang bertujuan agar institusi 

sekolah tersebut dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen 

3. Koordinasi respon strategis adalah seberapa sering perilaku individu 

karyawan guru, karyawan pemasaran, seluruh karyawan di institusi sekolah 

tersebut untuk turut berpartisipasi berperilaku orientasi pasar eksternal dengan 

tujuan untuk menanggapi akuisisi informasi dan menyerbarluaskan informasi 

tersebut. 

Untuk mengukur dimensi-dimensi dari perilaku orientasi pasar eksternal 

diatas, digunakanlah alat ukur I-MARKOR yang dibuat oleh Francine K. Schlosser 

Rod B. McNaughton, (2009), yang dikembangkan dari dimensi orientasi pasar 

“MARKOR Scale” milik Jaworski dan Kohli (1990). Semakin tinggi skor yang 

didapat dari I-MARKOR, maka semakin baik pula perilaku orientasi pasar 

eksternal guru yang diukur.

3.2.2 Variabel Bebas

Variabel Bebas : Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja adalah seberapa sering variabel sikap karyawan guru 

mencerminkan bagaimana seorang individu merasakan pekerjaannya secara 

keseluruhan, begitu juga dengan berbagai aspek di pekerjaannya. Dalam istilah 

sederhana, kepuasan kerja adalah sejauh mana seorang individu menyukai 

pekerjaannya. Perilaku ini terdiri dari sembilan dimensi yaitu : 
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1. Gaji : Seberapa puas individu karyawan guru terhadap gaji dan potensi 

kenaikan gaji 

2. Promosi : Seberapa puas individu karyawan guru terhadap adanya 

kesempatan untuk promosi di tempat kerjanya  (misal : naik pangkat 

atau jabatan) 

3. Supervisi : Seberapa puas individu karyawan guru terhadap pengawas / 

atasan 

4. Tunjangan : Seberapa puas individu karyawan guru terhadap tunjangan 

yang ada  

5. Penghargaan : Seberapa puas individu guru terhadap imbalan (tidak 

hanya imbalan uang) yang diberikan karena performa kerja yang bagus 

di lingkungan kerjanya 

6. Prosedur : Seberapa puas individu guru terhadap peraturan, prosedur, 

dan kondisi lingkungan kerja 

7. Rekan kerja : Seberapa puas individu guru terhadap rekan kerja 

8. Sifat pekerjaan : Seberapa puas individu guru terhadap jenis pekerjaan 

yang diterima dan dilakukan 

9. Komunikasi : Seberapa puas individu guru terhadap komunikasi yang 

berjalan di organisasi tempat karyawan bekerja 
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Untuk mengukur dimensi-dimensi dari kepuasan kerja diatas, digunakanlah 

alat ukur JSS (Job Satisfaction Survey) yang dibuat oleh Paul Spector (1994). 

Semakin tinggi skor yang didapat dari JSS, maka semakin tinggi pula kepuasan 

kerja guru yang diukur. 

3.3 Instrumen penelitian 

3.3.1 Metode dan alat pengumpulan data

Metode pengumpulan data pada penelitian kali ini menggunakan skala. 

Skala yang digunakan bersifat tertutup dimana responden hanya tinggal memilih 

jawaban. Peneliti menggunakan dua macam alat ukur. Analisis bahasa skala 

menggunakan metode FGD (Focus Group Discussion) kepada 10 guru tetap di 

sekolah X. Hasil dari FGD inilah yang nantinya akan dijadikan sebagai skala 

penelitian.

3.3.1.1. Skala Perilaku Berorientasi Pasar Eksternal/Internal

 Skala ini di adaptasi dari penelitian yang dilakukan oleh Francine K. 

Schlosser Rod B. McNaughton, (2009) yang terdiri dari tiga dimensi dan  dua 

puluh item. Skala ini disusun menggunakan model skala Likert yang terdiri dari 

dari lima pilihan yang berada di antara rentang 1 = tidak pernah sampai dengan 5 

= sangat sering. Ada pun blue sprint skala perilaku berorientasi pasar eksternal ini 

adalah sebagai berikut:  
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Tabel 3.1 :  
Blue Print Skala Perilaku Berorientasi Pasar Eksternal 

3.3.1.2 Skala Kepuasan Kerja 

Skala ini di adaptasi dari penelitian yang dilakukan oleh Paul Spector 

(1994) yang terdiri dari sembilan dimensi dan tiga puluh enam item. Skala ini 

disusun menggunakan model skala Likert yang terdiri dari dari lima pilihan yang 

berada di antara rentang 1 = sangat tidak setuju dengan 5 = sangat setuju. Ada pun 

blue print skala kepuasan kerja adalah sebagai berikut: 

Dimensi Nomor Item Favorable Jumlah 
Item

Akuisisi Informasi 1, 4, 7, 10, 13, 16, 18, 20 8

Penyebaran Informasi 2, 5, 8, 11, 14, 17, 19 7

Koordinasi Respon 
Strategis

3, 6, 9 ,12, 15 5

TOTAL 20



!41

Tabel 3.2 :  
Blue Print Skala Kepuasan Kerja 

3.3.2 Validitas dan Reliabilitas

 Validitas diuji dalam dua tahap. Tahap pertama adalah menguji kesesuaian 

item dengan pemahaman subjek melalui focus group discussion terhadap sepuluh 

guru sekolah. Pada tahap pertama, kalimat-kalimat didalam kuisioner yang kurang 

dapat dipahami dalam Focus Group Discussion akan direvisi. Tahap kedua adalah 

menguji validitas dengan melakukan uji statistik yang mengukur daya beda item 

dengan menggunakan Pearson Product Moment. Tahap kedua akan dilakukan 

secara bersamaan dengan pengambilan data atau menggunakan metode uji coba 

terpakai.  Uji validitas menggunakan Pearson Product Moment dengan bantuan 

Dimensi Nomor Item 
Favorable

Jumlah 
Item

Nomer	Item	
Unvaforable

Jumlah	
Item

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

TOTAL 16 20
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program SPSS. Suatu aitem dikatakan valid jika memenuhi nilai koefisien 

korelasi ≥ 0,3 dan p < 0,05 (Azwar, 2013a).  

Reliabilitas adalah apabila sebuah alat ukur digunakan beberapa kali untuk 

mengukur kelompok subjek yang sama, maka alat ukur tersebut mengeluarkan 

hasil yang sama. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode Alpha 

Cronbach dengan bantuan program SPSS. Suatu skala dikatakan reliabel jika 

memenuhi nilai ≥ 0,5 (Cronbach, 1951). 

a) Skala Perilaku Berorientasi Pasar Eksternal 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan program SPSS untuk menguji 

validitas. Dengan menggunakan Pearson-Product Moment 16.0. Uji validitas dan 

reliabilitas dilakukan pada masing-masing dimensi dari perilaku berorientasi pasar 

eksternal. Berdasarkan hasil uji validitas yang dilakukan, didapatkan 20 aitem 

yang memenuhi syarat, tidak ada yang gugur. Sebelum skala ini digunakan, uji 

reliabilitas telah dilakukan oleh Kohli dan Jaworski (1990).  Hasil uji reliabilitas 

yang dilakukan menghasilkan nilai 0,94 untuk semua aitem. Menunjukkan bahwa 

alat ukur ajeg dan dapat dipercaya (> 0,5). 

Untuk uji reliabilitas yang dilakukan setelah pengambilan data, diketahui 

bahwa ketiga dimensi memiliki nilai reliabilitas yang baik (> 0,5), yang 

menunjukkan bahwa alat ukur ajeg dan dapat dipercaya.  
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Tabel 3.3  

Reliabilitas Dimensi Skala Perilaku Berorientasi Pasar Eksternal 

b) Skala Kepuasan Kerja 

Uji validitas dan reliabilitas dari skala kepuasan kerja juga dilakukan pada 

masing masing dimensinya. berdasarkan hasil uji validitas, didapatkan 32 aitem 

yang memenuhi syarat, 4 aitem gugur, yaitu aitem 4 yang mewakili dimensi Gaji, 

aitem 17 yang mewakili dimensi Imbalan Kontingen, aitem 29 yang mewakili 

dimensi Sifat Pekerjaan, dan aitem 34 yang mewakili dimensi Komunikasi. 

Reliabilitas dan validitas awal dari alat ukur ini telah diuji oleh pembuat alat tes 

ini yaitu Paul Spector. Berdasarkan hasil uji yang dilakukan oleh Spector (2001), 

skala JSS memiliki nilai reliabilitas 0,91 yang menunjukkan bahwa alat ukur ajeg 

dan dapat dipercaya (> 0,5). 

DIMENSI ALPHA-CRONBACH

Akuisisi Informasi 0,775

Penyebaran Informasi 0,789

Koordinasi Respon Strategis 0,717
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Tabel 3.4 

Hasil Uji Validitas Kepuasan Kerja 

Setelah uji reliabilitas, diketahui bahwa kesembilan dimensi memiliki nilai 

reliabilitas yang baik (> 0,5), yang menunjukkan bahwa alat ukur ajeg dan dapat 

dipercaya Setelah pengguguran empat aitem dari empat dimensi yaitu dimensi 

Gaji, Imbalan Kontingen, Sifat Pekerjaan, Dan komunikasi. Keempat dimensi 

tersebut yang awalnya memiliki tingkat reliabilitas yang baik, mengalami 

peningkatan reliabilitas menjadi lebih baik. 

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



!45

Tabel 3.5 

Reliabilitas Dimensi Skala Kepuasan kerja 

3.4. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

3.4.1 Populasi dan Sampel 

Populasi menurut Sugiyono (2010),  adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah guru sekolah X yang sudah 

bekerja minimal satu tahun di sekolah tersebut. Jumlah populasi pada penelitian 

ini diperkirakan 90 orang. Penelitian ini tidak menggunakan sampel karena 

seluruh anggota populasi akan dijadikan subjek penelitian (total population 

study). Tetapi setelah melalui proses pengguguran sampel karena pengisian skala 

DIMENSI ALPHA-CRONBACH SETELAH PENGGUGURAN

Gaji 0,732 0,802

Promosi 0,707 -

Supervisi 0,837 -

Tunjangan 0,701 -

Imbalan Kontingen 0,759 0,835

Prosedur 0,540 -

Rekan kerja 0,797 -

Sifat Pekerjaan 0,740 0,878

Komunikasi 0,663 0,713
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yang tidak memenuhi syarat, maka sampel yang digunakan untuk penelitian ini 

sebanyak 65 orang. 

3.4.2 Teknik Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik total 

population study. Total population study merupakan teknik pengambilan sampel 

dimana jumlah sampel sama dengan jumlah populasi (Sugiyono, 2007). Apabila 

jumlah populasi kurang dari 100 orang, maka seluruh populasi dapat dijadikan 

sampel penelitian (Sugiyono, 2007).  

3.5. Analisis Data 

 Dalam penelitian ini, uji statistik yang digunakan merupakan uji korelasi 

Pearson Product Moment dengan menggunakan bantuan program SPSS. Namun, 

sebelum dilakukan uji korelasi telah terlebih dahulu dilakukan uji asumsi untuk 

mengetahui apakah syarat pengukuran statistik parametrik terpenuhi atau tidak. 

Hipotesis penelitian ini akan diuji dengan menggunakan uji hubungan parametrik 

Pearson Product Moment. 

  


