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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 3.1  Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis kuantitatif, yaitu 

penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu 

pengumpulan data dengan menggunakan instrument penelitian, dan analisis 

data bersifat kuantitatif atau statistik yang bertujuan menguji hipotesis yang 

sudah ditetapkan (Sugiyono, 2009). Untuk mendapatkan data primer 

melalui penyebaran kuesioner yang dibagikan kepada 30 guru TK Fastrack 

FunSchool Yogyakarta. Responden diminta menanggapi pertanyaan yang 

diberikan dengan cara menjawab daftar pertanyaan yang disediakan. Jenis 

kuesioner yang akan digunakan adalah kuesioner terbuka dimana responden 

diminta untuk menjawab pertanyaan dengan memilih jawaban yang telah 

disediakan dengan Skala Likert. 

3.2 Objek Penelitian 

3.2.1 Gambarana Umum Perusahaan 

TK Fastrack FunSchool merupakan salah satu sarana pendidikan taman 

kanak-kanak bertaraf internasional populer di Yogyakarta. TK Fastrack 

FunSchool memiliki slogan “World Class Citizen: berakar kearifan lokal, 

berwawasan mendunia”. Dalam metode pembelajaran di TK ini juga lebih 

instensif menggunakan  bahasa inggris. TK Fastrack FunSchool memiliki 
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visi dan misi yaitu menjadi sekolah terbaik untuk mempersiapkan 

anak-anak menjadi warga negara kelas dunia yang memiliki visi global 

namun tetap berakar dalam nilai-nilai keindonesiaan. 

 

3.2.2 Lokasi Penelitian 

Peneliti mengambil lokasi penelitian di TK Fastrack Fun School di 

Sleman-Yogyakarta. 

 

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.3.1 Variabel Penelitian 

Definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel 

diukur untuk mengetahui baik buruknya pengukuran dalam penelitian. 

Menurut Sekaran (2006:115), yang dimaksud dengan variabel adalah apapun 

yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai. Variabel 

penelitian adalah variabel yang menunjukkan segala sesuatu yang ditetapkan 

oleh meneliti untuk di pelajari. Beberapa variabel dalam penelitian ini 

sebagai berikut : 

1.  Variabel Bebas ( Independent variable ) 

Adalah variabel yang memengaruhi variabel terikat, entah secara 

positif atau negatif (Sekaran, 2006:117). Dalam penelitian ini variabel 

bebasnya adalah Komitmen Organisasi  (X1) dan Kepuasan Kerja (X2). 
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2.  Variabel Terikat ( Dependent variable )  

Adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel 

bebas. (Sekaran, 2006:117). Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai 

variabel terikat adalah organizational citizeenship behavior (OCB) (Y). 

 

3.3.2  Definisi Operasional dan Indikator 

3.3.2.1   Komitmen Organisasi (X1) 

Pendapat yang dikemukakan oleh Meyer dan Allen (1991), 

mendefinisikan komitmen organisasi sebagai derajat seberapa jauh pekerja 

mengidentifikasi dirinya dengan organisasi dan keterlibatannya dalam 

organisasi. Variabel komitmen organisasi diukur dengan indikator-indikator 

sebagai berikut : 

1.  Affective Organizational Commitment (AOC), adalah suatu pendekatan 

emosional dari individu dalam keterlibatannya dengan organisasi, 

sehingga individu akan merasa dihubungkan dengan organisasi. 

Parameternya adalah : 

- Rasa memiliki yang kuat dengan organisasi. 

- Bangga memberitahukan hal tentang organisasi dengan orang lain. 

- Terikat secara emosional dengan organisasi. 

- Senang apabila dapat bekerja di organisasi sampai pensiun. 

- Senang berdiskusi mengenai organisasi dengan orang lain di luar 

organisasi. 
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2.  Normative Organizational Commitment (NOC), adalah suatu perasaan 

wajib dari individu untuk bertahan dalam organisasi. Parameternya  

adalah : 

- Mematuhi peraturan yang diterapkan dalam organisasi. 

- Bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan oleh organisasi. 

- Menjunjung tinggi kejujuran dalam bekerja. 

- Memelihara hubungan yang baik dengan seluruh anggota organisasi. 

3. Continuance Organizational Commitment (COC), adalah hasrat yang 

dimiliki oleh individu untuk bertahan dalam organisasi, sehingga individu 

merasa membutuhkan untuk dihubungkan dengan organisasi. 

Parameternya  adalah : 

- Bertahan dalam suatu organisasi karena memiliki kesempatan 

 pengembangan karir yang bagus. 

- Fasilitas yang diberikan oleh organisasi lebih baik daripada 

 organisasi lainnya. 

3.3.2.2 Kepuasan Kerja (X2) 

Menurut Robbins (2003:148), kepuasan kerja merupakan sikap umum 

terhadap pekerjaan seseorang yang menunjukkan pekerjaan antara jumlah 

penghargaaan yang diterima pekerja dan jumlah yang mereka yakini 

seharusnya mereka terima. Variabel kepuasan kerja diukur dengan 

indikator-indikator sebagai berikut : 
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1.  Hubungan baik dilingkungan kerja, yaitu adanya hubungan supervisi, 

hubungan sosial diantara karyawan, dan kemampuan beradaptasi dengan 

sarana pekerjaan. Parameternya adalah : 

-  Kesanggupan untuk menyelesaikan tugas pekerjaan meskipun tanpa 

pengawasan. 

-  Kemauan membina komunikasi dengan relasi kerja. 

-  Dapat bekerja sama untuk menyelesaikan tugas tertentu dalam suatu 

tim kerja atau individual. 

-  Kemauan untuk merawat sarana atau peralatan kerja dengan baik. 

2.  Kemampuan utilitas, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan sikap 

karyawan terhadap kebijakan pimpinan, kebijakan peraturan jam kerja, 

kesempatan untuk berkreasi dan peluang promosi karier. Parameternya  

adalah : 

- Penerimaan kebijakan pimpinan. 

- Mematuhi peraturan jam kerja yang sudah ditetapkan. 

- Kesempatan mengembangkan kreativitas kerja. 

- Hasrat untuk memanfaatkan kesempatan meningkatkan jenjang karier. 

3.  Kebijakan kesejahteraan, yaitu kebijakan yang diukur dari persepsi 

karyawan terhadap sistem pengupahan. Parameternya  adalah : 

- Besarnya upah (take home pay) yang diterima dibandingkan dengan 

beban kerja. 

- Sistem pemberian tunjangan. 
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- Sistem insentif. 

- Sistem gaji lembur. 

4.  Perhatian perusahaan pada masalah keamanan kerja berkaitan dengan 

tingkat risiko pekerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, dan sarana 

yang menunjang K3. Parameternya adalah : 

- Kemampuan karyawan untuk mengatasi segala risiko yang 

ditimbulkan dari pekerjaan. 

- Karyawan memperoleh jaminan atas kesehatan dan keselamatan kerja 

dalam bentuk tunjangan atau asuransi kesehatan dan keselamatan 

kerja. 

- Dalam proses kerja karyawan memperoleh hak keamanan berupa 

kelengkapan sarana alat perlindungan diri yang memadai. 

3.3.2.3 Organizational Citizeenship Behavior (OCB) (Y) 

Menurut Organ et al. (2006) Organizational Citizenship Behavior 

dilihat secara luas sebagai faktor yang memberikan sumbangan pada hasil 

kerja organisasi secara keseluruhan. Variabel diukur Organizational 

Citizenship Behavior dengan indikator-indikator sebagai berikut : 

1.  Alturism, adalah perilaku karyawan dalam menolong rekan kerjanya 

yang mengalami kesulitan dalam situasi yang sedang dihadapi baik 

mengenai tugas dalam organisasi maupun masalah pribadi. Dimensi ini 

mengarah kepada memberi pertolongan yang bukan merupakan kewajiban 

yang ditanggungnya. Parameternya adalah : 
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- Membantu rekan kerja yang mengalami penumpukkan beban kerja. 

 - Membantu karyawan baru untuk memahami dan mempelajari 

pekerjaannya. 

2. Conscientiousness, adalah Perilaku yang menunjukkan dengan berusaha 

melebihi yang diharapakan organisasi. Perilaku tersebut merupakan 

perilaku sukarela yang tidak termasuk dalam kewajiban atau tugas 

karyawan, namun dapat memberikan kontribusi lebih pada kelompok 

kerja, departemen, maupun organisasi. Parameternya adalah : 

-  Tiba lebih awal dari jam yang telah ditentukan. 

-  Mematuhi peraturan yang ada dalam organisasi. 

-  Sukarela dalam menerima tambahan pekerjaan diluar waktu  bekerja 

yang telah ditentukan. 

3.  Sportmanship, adalah perilaku yang memberikan toleransi terhadap 

keadaan yang kurang ideal dalam organisasi tanpa mengajukan 

keberatan-keberatan. Parameternya adalah : 

- Tidak banyak mengeluh pada hal kecil maupun masalah pekerjaan. 

- Mampu menerima pendapat. 

- Mampu bekerja sama. 

4.  Courtessy, adalah menjaga hubungan baik dengan rekan kerjanya agar 

terhindar dari masalah-masalah interpersonal. Parameternya adalah : 

- Menghargai orang lain. 

- Memperhatikan orang lain. 



53 
 

 

- Menghindari terjadinya konflik dengan rekan kerja. 

- Selalu mempertimbangkan dampak dari setiap tindakannya. 

- Berkonsultasi terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan. 

5.  Civic Virtue, adalah Perilaku yang mengindikasikan tanggung jawab 

pada kehidupan organisasi. Dimensi ini mengarah pada tanggung jawab 

yang diberikan organisasi kepada karyawannya untuk meningkatkan 

kualitas bidang pekerjaan yang ditekuninya. Parameternya adalah : 

- Mengikuti perkembangan atau perubahan dalam organisasi. 

- Hadir dalam pertemuan mengenai organisasi.  

- Berpartisipasi dalam pertemuan mengenai organisasi. 

- Mengambil inisiatif untuk memberikan saran bagaimana operasi atau 

prosedur-prosedur organiasi dapat diperbaiki.  

- Melindungi sumber-sumber yang dimiliki oleh organisasi. 

 

3.4 Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data 

3.4.1 Jenis Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh pengumpul 

data dari objek (Sumarsono, 2004). Data primer penelitian ini berasal 

dari kuesioner yang dibagikan kepada guru TK Fastrack FunSchool 

Yogyakarta yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang disusun berdasarkan 

literatur dan teori tentang kepuasan kerja, komitmen organisasi dan 
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Organizatonal Citizenship Behavior (OCB). 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah semua data yang diperoleh secara tidak 

langsung dari objek yang diteliti (Sumarsono, 2004). Data ini bersifat 

sebagai pelengkap data primer. Untuk data sekunder penelitian ini 

berasal referensi berupa literatur, jurnal, skripsi maupun tesis. 

3.4.2 Metode Pengumpulan Data 

1. Data Primer 

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini menggunakan 

kuesioner. Kuesioner adalah alat bantu yang penting dalam sebuah riset. 

Kuesioner berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kepuasan 

kerja, komitmen organisasi dan Organizatonal Citizenship Behavior 

(OCB) yang disusun untuk diberikan kepada responden untuk dijawab. 

Skala yang digunakan dalam kuesioner penelitian ini adalah skala Likert. 

Menurut Kinnear, Skala Likert ini berhubungan dengan pernyataan 

tentang sikap terhadap sesuatu, misalnya setuju-tidak setuju, 

senang-tidak senang, dan baik-tidak baik (Umar, 2004:132). 

Berikut adalah model skoring menurut Likert : 

Bobot nilai = 4 → Sangat setuju/Sangat baik  

Bobot nilai = 3 → Setuju/Baik 

Bobot nilai = 2 → Tidak setuju/Tidak baik  

Bobot nilai = 1 → Sangat tidak setuju/Sangat tidak baik 
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Jawaban yang telah diberikan bobot dijadikan skor penilaian 

terhadap variabel-variabel yang akan diteliti. Rentang skala penilaian 

digunakan untuk menentukan posisi tanggapan responden dengan 

mengunakan nilai skor. Setiap skor alternatif jawaban  yang terbentuk 

dari teknik skala peringkatan terdiri dari kisaran antara 1 hingga 4, 

kemudian dihitung rentang skala dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut : 

Maka dari skala tersebut diperoleh rentang skala sebesar 0,75. 

Tabel 3.1 

Rentang Skala Jawaban Kuesioner 

Rentang 

Skala 
Pernyataan Jawaban 

1,00 – 1,75 Sangat baik 

1,76 – 2,50 Baik 

 
Lanjutan tabel 3.1 

2,51 – 3,25 Tidak baik 

3,26 – 4,00 Sangat tidak baik 

Sumber : Umar, 2004:132. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari organisasi dan internet yang berupa 

data tentang visi, misi dan sejarah organisasi. 
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3.4.3 Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono (2012:80), populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya.  

Menurut Sugiyono (2012:80), sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan 

peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, 

misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat 

menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. 

Pada penelitian ini, populasi dari jumlah seluruh guru TK Fastrack 

FunSchool Yogyakarta pada tahun 2014 ada 30 orang. Namun karena 

jumlah elemen populasi yang ada tidak terlalu banyak, maka peneliti 

memutuskan untuk tidak menggunakan metode sampling melainkan metode 

sensus, yaitu meneliti semua elemen populasi yang ada (Supriyanto, 

2009:121). 

 

3.5 Uji Analisis Pengukuran Data 

3.5.1 Uji Validitas 

Validitas menguji seberapa baik suatu instrumen dibuat mengukur 

konsep tertentu yang ingin diukur (Sekaran, 2006:39). Uji validitas 

digunakan untuk memilih item-item pertanyaan yang relevan untuk 
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dianalisis. Uji validitas dengan melihat korelasi antar skor masing-masing 

item pertanyaan dengan skor total (item total corelatiaon). Perhitungan 

validitasini dilakukan dengan rumus teknik korelasi product moment peron, 

dengan rumus sebagai berikut (Azwar, 2000:19) : 

( ) ( )( )
( ){ } ( ){ }2222 yyNxxN

yxxyNrxy
∑−∑∑−∑

∑∑−∑
=   

Keterangan : 

rxy   :  koefisien korelasi  X dan Y 

n   :  banyaknya sampel penelitian 

Y   :  skor total 

X   :  skor item 

XY : jumlah dari hasil perkalian antara skor X dam skor Y 

X  :  jumlah dari skor X 

Y   :  jumlah dari skor Y 

X2  : jumlah pengkuadratan skor-skor X 

Y2  : jumlah pengkuadratan skor-skor Y 

Syarat minimum dianggap valid adalah : 

-  Menghasilkan r hitung yang positif 

-   Besarnya r hitung lebih besardari r tabel. 

Kedua syarat tersebut dipenuhi dalam uji validitas, sehingga dapat 

dikatakan valid. Pengujian validitas daftar pertanyaan dilakukan dengan 

mengkorelasikan skor pada masing-masing item dengan skor totalnya. 

Teknik korelasi seperti ini dikenal dengan teknik korelasi product moment. 
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Untuk mengetahui apakah nilai korelasinya signifikan atau tidak, maka 

diperlukan tabel signifikan nilai r product moment. 

3.5.2  Uji Reliabilitas 

Keandalan (reliabilitas) suatu pengukuran menunjukan sejauh mana 

pengukuran tersebut tanpa bias (bebas kesalahan) dan karena itu menjamin 

pengukuran yang konsisten lintas waktu dan lintas beragam item dalam 

instrument. Dengan kata lain, keandalan suatu pengukuran merupakan 

indikasi mengenai stabilitas dan konsistensi di mana instrument mengukur 

konsep dan membantu menilai ketepatan sebuah pengukuran (Sekaran, 

2006:40). 

Rumus formula umm koefisien alpha adalah sebagai berikut (Azwar, 2000: 

78) : 

K      Σ sj2 

α =     1 –     
k – 1     Sx 

 

        Dimana : 

K =  Banyaknya belahan tes 

Sj2 =  Varians belahan j ; j = 1,2,…,k 

Sx2 =  Varians skor tes 

Syarat minimum dianggap reliabel adalah : 

- Menghasilkan r hitung yang positif 

- Besarnya r hitung lebih besar dari r table 
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3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1 Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas 

(X) terhadap variabel tergantungnya (Y). Persamaan regresi yang 

digunakan dalam penelitian ini (Sugiyono, 1999). 

Y = a + b1X1 + b2X2 + e  

Keterangan: 

Y  :  OCB 

X1 :  Kepuasan Kerja 

X2 :  Komitmen Organisasi 

e  :  Galat sisa 

 Uji regresi yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan teknik 

regresi linier berganda, yaitu dengan variabel bebas : kepuasan kerja (X1) 

dan komitmen organisasi (X2), serta variabel terikat : OCB (Y). Dari 

perhitungan dengan menggunakan program SPSS (Statistical Product and 

Service Solution) v16 for windows (2007). 

3.5.2 Uji t 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh dari 

variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Apabila koefisien 

regresi signifikan pada t-signifikan ≤ 0,05 atau 5 persen, artinya variabel 

independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen secara parsial. Sebaliknya, jika lebih besar dari 0,05 maka tidak 
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terdapat pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen secara 

parsial (Sugiyono, 1999: 63). 

Selanjutnya untuk mengetahui besar kecilnya sumbangan variabel 

bebas terhadap variabel terikat, dapat diketahui dari nilai koefisien beta. 

Variabel bebas yang memiliki nilai beta paling besar, berarti variabel 

tersebut mempunyai pengaruh paling dominan atau dengan kata lain 

variabel bebas tersebut mempunyai pengaruh atau sumbangan besar kepada 

variabel terikat. 

3.5.3 Uji F 

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh-pengaruh variabel independen 

(variabel bebas) terhadap variabel dependen (terikat) secara bersama-sama 

(simultan/serentak) (Sugiyono, 1999:73).  

Pengujian ini perlu dilakukan untuk menguji linieritas atau keabsahan 

persamaan regresi. Hasil uji F akan menunjukan tingkat F signifikan <0,05, 

artinya apabila signifikan < 0,05 maka hipotesis diterima, yakni terdapat 

pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel 

dependen secara simultan. Sebaliknya, jika tingkat signifikansi Fatau F 

signifikansi > 0,05 maka hipotesis ditolak, yakni tidak terdapat pengaruh 

yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen 

secara simultan. 
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3.6 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik atas persamaan regresi barganda yang 

digunakan. Pengujian ini terdiri atas uji normalitas dan uji 

heteroskedastisitas. 

 

3.6.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah data yang 

diperoleh terdistribusi normal atau tidak. Apabila data terdistribusi normal 

maka menggunakan statistik parametrik, sedangkan jika data terdistribusi 

tidak normal maka menggunakan statistik non parametrik. Data yang 

terdistribusi normal dapat memperkecil kemungkinan terjadinya bias 

(Ghozali, 2005). 

Uji normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) 

pada sumbu diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas. Dasar pengambilan keputusannya adalah 

(Ghozali, 2005): 

1. Jika data penyebaran jauh dari diagonal dan titik mengikuti arah garis 

diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

2. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 
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3.6.2 Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya 

hubungan linear yang sempurna di antara variabel-variabel bebas dalam 

regresi. Untuk mengetahui ada tidaknya gejala multikolinearitas dapat 

dilihat dari besarnya nilai tolerence dan VIF (Varians Inflation Factor) 

melalui program SPSS. Kriteria yang dipakai adalah apabila nilai 

tolerence>0,1 atau nilai VIF<5, maka tidak terjadi multikolinearitas 

(Situmorang, 2010:136). 

3.6.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini untuk mengetahui keadaan dimana seluruh faktor pengguna 

tidak memiliki varians yang sama untuk seluruh pengamatan atas seluruh 

independen. Heteroskedastisitas berarti penyabaran titik data populasi pada 

bidang regresi tidak konstan. Gejala ini ditimbulkan dari perubahan situasi 

yang tidak tergambarkan dalam model regresi. Uji heteroskedastisitas 

dalam penelitian ini menggunakan uji Gleijser (Ghozali, 2008). 

Pengujian terhadap gejala heteroskedastisitas dilakukan dengan 

menggunakan modelo scatterplot dengan dasar pemikiran sebagai berikut : 

1. Jika ada pola tertentu, terdapat titik yang  ada membentuk suatu pola 

yang beraturan (bergelombang kemudian menyempit) maka terjadi 

heteroskedastisitas. 

2. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik menyebar keatas dan dibawah nol 

pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 


