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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang 

menguraikan tentang variabel penelitian, definisi operasional dari variabel 

independen dan variabel dependen serta cara mengukur variabel melalui 

instrument penelitian, penentuan populasi dan sampel, teknik 

pengumpulan data, validitas dan reliabilitas alat ukur, dan teknik analisis 

data. 

 

3.1  Identifikasi Variabel Penelitian 

 Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas (independent 

variable) adalah kecerdasan emosional (X1), komitmen organisasi (X2) 

dan jenis kelamin (X3), dan satu variabel terikat (dependent variable) 

yaitu kepuasan kerja (Y). 

 

3.2 Definisi Operasional 

3.2.1 Kecerdasan Emosional 

 Kecerdasan emosional sebagai suatu kemampuan yang dimiliki 

seseorang dalam mengelola emosinya, dan dapat memahami emosi dari 

orang lain sehingga mampu mengontrol segala sesuatu yang dihadapi 

melalui pikiran dan tindakan. 

 Aspek kecerdasan emosional dengan empat kemampuan yakni 

penilaian dan ekpresi emosi diri sendiri dan orang lain, penggunaan emosi, 

dan pengaturan emosi dari Wong dan Law (dalam Naseer et al., 2011), 

meliputi: 
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1. Penilaian dan ekpresi (diri sendiri dan orang lain), terkait kemampuan 

menentukan dan mengekspresikan emosi sendiri serta bersikap 

simpatik, menilai dan mengekspresikan emosi orang lain.  

2. Penggunaan emosi, yakni kemampuan individu untuk menggunakan 

emosi untuk membantu proses kognitif.  

3. Pengaturan emosi, yakni orang tidak hanya memahami emosi orang 

lain, tetapi juga mengupayakan untuk mengelola emosi tersebut.  

Untuk mengukur kecerdasan emosional digunakan skala Wong & 

Law Emotional Intelligence Scale (WLEIS, 2002) yang digunakan dalam 

penelitian Naseer et al. (2011) yang terdiri atas enam belas aitem, dan 

diadaptasi oleh penulis sesuai tujuan penelitian. Skala ini diukur dengan 

menggunakan skala Likert mulai dari skor 1 sampai 4. Skor 1 

menunjukkan kecerdasan emosional rendah dan skor 4 menunjukkan 

kecerdasan emosional tinggi. Jadi, tinggi rendahnya skor kecerdasan 

emosional tercermin dari skor skala kecerdasan emosional pada guru. 

Makin tinggi skor total yang diperoleh, menunjukkan kecerdasan 

emosional pada guru baik dan sebaliknya, makin rendah skor yang 

diperoleh, menunjukkan kecerdasan emosional pada guru rendah. 

 

3.2.2  Komitmen Organisasi 

 Komitmen organisasi adalah suatu keadaan di mana individu 

dengan orientasi nilai, sikap, dan tujuan untuk terlibat dalam organisasi 

dan mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut.  

Aspek yang dipakai untuk mengukur komitmen organisasi adalah dari 

Allen dan Meyer (1990) yakni:  

a) Komitmen afektif sebagai suatu keadaan secara emosional yang 

diidentifikasikan dengan keterlibatan dan kenyamanan anggota 

organisasi. 
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b) Komitmen berkelanjutan adalah suatu keadaan di mana anggota 

organisasi merasa perlu untuk mempertimbangkan untung dan rugi bila 

harus meninggalkan organisasi. 

c) Komitmen normatif sebagai hasil dari pengalaman sosialisasi yang 

menekankan kepatuhan untuk setia kepada organisasi.  

 Komitmen organisasi diukur dengan menggunakan skala komitmen 

organisasi yang disebut Organizational Commitment Scale (OCS) yang 

dikembangkan oleh Hyde dan  Roy  (2006)  yang diadopsi oleh Gehlawat 

(2012) untuk menilai komitmen organisasi guru, di mana dalam 

penelitiannya menggunakan teori dan aspek dari Allen dan Meyer (1990).  

Pengukuran skala ini menggunakan skala Likert yang dimulai dari skor 1 

yang menunjukkan komitmen organisasi yang sangat rendah dan skor 4 

yang menunjukkan komitmen organisasi yang sangat tinggi. Dengan 

sebaran pertanyaan sebanyak tiga puluh aitem dan dimodifikasi oleh 

penulis. 

 

3.2.3 Kepuasan Kerja 

 Kepuasan kerja adalah sikap dan perasaan emosional 

menyenangkan atau tidak menyenangkan seseorang atas penilaian serta 

pengalaman kerjanya terhadap isi dan konteks pekerjaannya. 

 Kepuasan kerja meliputi lima aspek yang dikembangkan oleh 

Dhespande (1996), meliputi: 

1. Pekerjaan itu sendiri (work It self), bagaimana perasaan karyawan 

terhadap pekerjaannya.  

2. Gaji/Upah (pay), seseorang meyakini akan apa yang harus didapatkan. 

3. Promosi (promotion) perasaan karyawan mengenai posedur pemberian 

promosi. 
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4. Pengawasan (supervisor), kemampuan pengawas dengan 

pekerjaannya. 

5. Teman sekerja (co workers), bagaimana karyawan bergaul dengan 

sesama karyawannya. 

 Untuk mengukur kepuasan kerja digunakan skala kepuasan kerja 

yang disebut Overall Job Satisfaction yang dikembangkan oleh Dhespande 

(1996) sesuai dengan teori Hersberg, yang terdiri dari dua puluh aitem dan 

dimodifikasii oleh penulis sesuai dengan tujuan penelitian. Skala ini di 

ukur dengan skala Likert dengan skor 1 yang menunjukkan kepuasan kerja 

yang sangat rendah dan skor 4 yang menunjukkan kepuasan kerja yang 

sangat tinggi. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Instrumen Penelitian 

 Instrumen pengukur variabel penelitian memegang peranan dalam 

usaha memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya. Kemudian 

validitas hasil penelitian  sebagian besar sangat tergantung pada kualitas 

instrument pengumpulan datanya (Azwar, 2011).  

 Dalam penelitian ini terdapat tiga data yang akan dikumpulkan, 

yaitu skala kepemimpinan transformasional, skala komitmen organisasi 

dan skala kepuasan kerja. 

a.  Skala Kecerdasan Emosional 

 Skala pengukuran kecerdasan emosional menggunakan skala Wong 

& Law Emotional Intelligence Scale (WLEIS, 2002) yang terdiri atas enam 

belas aitem yang dimodifikasi oleh penulis sesuai dengan aitem yang 

dikutip dari Naseer et al. (2011). Kecerdasan emosional ini mengukur 

empat aspek yakni, penilaian emosi pribadi (self-emotion appraisal), 

Penilaian emosi orang lain (emotion appraisal of others), penggunaan 
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emosi (use of emotion), dan pengaturan emosi (regulation of emotion). 

Skala kecerdasan emosional ini terdiri dari pernyataan positif (favourable) 

dan pernyataan (unfavourable) dengan menggunakan empat alternatif 

jawaban, yaitu Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), dan 

Sangat Tidak Sesuai (STS). Pemberian skor dilakukan berdasarkan angka 

yang berkisar dari 1 sampai 4. Pada pernyataan diberikan skor 1 untuk 

jawaban Sangat Tidak Sesuai, 2 untuk jawaban Tidak Sesuai, 3 untuk 

jawaban Sesuai dan 4 untuk jawaban Sangat Sesuai. Makin tinggi nilai 

skor menunjukkan kecerdasan emosional guru yang tinggi, juga sebaliknya 

semakin rendah nilai skor menunjukkan kecerdasan emosional guru yang 

rendah. Indikator  pengukuran konsep kecerdasan emosional dapat dilihat 

pada Tabel 3.1. 

    Tabel 3.1 

Kisi-kisi skala kecerdasan emosional 

 

 

Variabel Aspek Indikator Aitem No Aitem 

F   UF 

Kecerdasan 

emosional 

sebagai 

suatu 

kemampua

n yang di 

miliki 

seseorang 

dalam 

mengelola 
emosinya, 

dan dapat 

memahami 

emosi dari 

orang lain 

sehingga 

mampu 

mengontrol 

segala 

sesuatu 

1.Penilaian 

dan Ekspresi 

(diri sendiri 

dan orang 

lain) 

Kemampuan 

menentukan 

dan 

mengekspresi 

emosi sendiri 

 Saya dapat 

mengetahui  apa yang 

saya rasakan. 

1  

 Saya memahami 

emosi saya sendiri 

2  

 Saya mengerti apa 

yang saya rasakan 

3  

 Saya selalu 

mengetahui bila saya 

dalam keadaan yang 

menyenangkan atau 

tidak. 

4  

Kemampuan 

menentukan 
dan 

mengekspresi 

emosi orang 

lain 

 Saya dapat 
memahami perasaan 

rekan guru melalui 

tindakan mereka. 

 

 

 

 

5  
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yang di 

hadapi 

melalui 

pikiran dan 

tindakan. 

 Saya termasuk orang 

yang dapat 

memahami perasaan 

sesama guru. 

6  

 Saya peka terhadap 

perasaan guru lain. 

7  

 Saya dapat 

memahami dengan 

baik perasaan guru 
yang ada di sekitar 

saya. 

8  

2.Penggunaan 

emosi 

Kemampuan 

individu 

untuk 

menggunakan 

emosi untuk 

membantu 

proses 

kognitif. 

 Saya  cenderung dapat 

menetapkan tujuan 

saya sendiri dan 

mencoba yang terbaik 

untuk mencapainya. 

9  

 Saya yakin saya 

adalah seorang guru 

yang berkompeten 

10  

 Saya terdorong untuk 

mengerjakan tugas 

ketika saya mendapat 

tekanan. 

11  

 Saya terdorong untuk 
melakukan yang 

terbaik. 

12  

3.Pengaturan 

emosi 

Upaya untuk 

mengelola 

emosi. 

 Saya dapat 

mengendalikan 

emosi saya walaupun 

saya menghadapi 

kesulitan. 

13  

 Saya sungguh dapat 

mengendalikan 

emosi. 

14  

 Saya  dapat 

menetralisir 

kemarahan saya 

dengan cepat. 

15  

 Saya  dapat 
mengontrol emosi 

saya. 

16  

Total Aitem 16  



77 

 

b. Skala Komitmen Organisasi 

 Skala ini digunakan untuk mengungkapkan data mengenai 

komitmen kerja guru di SMA Negeri  di Kota Kupang. Komitmen 

organisasi diukur dengan menggunakan skala komitmen organisasi yang 

disebut Organizational Commitment Scale (OCS) yang terdiri atas tiga 

puluh aitem yang dimodifikasi oleh penulis sesuai dengan aitem yang 

dikembangkan oleh Hyde dan Roy (2006) dan telah digunakan dalam 

berbagai penelitian, salah satunya dalam penelitian Gehlawat (2012) untuk 

menilai komitmen organisasi guru dan dimodifikasi oleh penulis sesuai 

tempat penelitian.  Skala ini diukur dengan menggunakan skala Likert 

yang dimulai dari skor 1 yang menunjukkan komitmen organisasi yang 

sangat rendah dan skor 4 yang menunjukkan komitmen organisasi yang 

sangat tinggi. Dengan sebaran aitem pertanyaan sebanyak tiga puluh. 

Komitmen organisasi diukur dengan tiga aspek yaitu komitmen afektif, 

komitmen berkelanjutan dan komitmen normatif. Skala ini terdiri dari 

pernyataan positif (favourable) dan pernyataan (unfavorable) dengan 

menggunakan empat alternatif jawaban (1 sampai 4). Respon untuk 

pernyataan positif diberikan skor 1 untuk jawaban sangat tidak sesuai, 2 

untuk jawaban tidak sesuai, 3 untuk jawaban sesuai, dan 4 untuk jawaban 

sangat sesuai. Sebaliknya untuk pernyataan negatif diberikan skor 4untuk 

jawaban sangat tidak sesuai, 3 untuk jawaban tidak sesuai, 2 untuk 

jawaban sesuai dan 1 untuk jawaban sangat sesuai. Makin tinggi skor skala 

tersebut, menunjukkan komitmen organisasi semakin tinggi, sebaliknya 

semakin rendah skor yang diperoleh maka semakin rendah pula komitmen 

organsasi guru. Indikator  pengukuran konsep komitmen organisasi dapat 

dilihat pada Tabel 3.2. 
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Tabel 3.2 

Kisi-kisi skala komitmen organisasi  

 

Variabel Aspek Indikator Aitem No. Aitem 

F     UF  

Komitmen 

organisasi adalah 

suatu keadaan di 

mana individu 

dengan orientasi 

nilai, sikap, dan 

tujuan untuk 

terlibat dalam 
organisasi dan 

mempertahankan 

keanggotaannya 

dalam organisasi 

tersebut. 

1.Komitmen 

Afektif 

Keterlibatan 

dalam 

Organisasi 

 Saya yakin bahwa 

hubungan yang baik 

dapat dikembangkan 

melalui keterlibatan 

guru dalam 

pengambilan 

keputusan sekolah 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Saya berkomitmen 
sebagai guru karena 

adanya ikatan 

emosional saya 

terhadap sekolah. 

8  

 Saya merasa rugi 

ketika pihak sekolah 

kurang dapat 

memberikan perasaan 

nyaman. 

 12 

 Saya tidak 

mencampuri 

perasaan, emosi dan 

atau  masalah pribadi 
secara professional 

 

 

28 

 

 Saya akan bersedia 

berkorban demi 

kemajuan sekolah 

30  

Kenyamanan 

anggota 

organisasi 

- Saya merasa bahwa 

komitmen saya 

meningkat jika ketika 

atasan saya memberi 

dukungan pada saya 

5  

 Saya percaya bahwa 

komitmen saya dapat 

meningkat ketika 

atasan saya 

menunjukkan sikap 
yang positif 

6  

 Saya meyakini bahwa 

komitmen saya 

meningkat ketika 

rekan-rekan guru saya 

mempunyai sikap 

yang positif. 

 

25  



79 

 

 Saya percaya bahwa 

loyalitas dapat 

meningkat ketika 

kesejahteraan guru 

diperhatikan. 

7  

 Saya menganggap 

sekolah memberi 

dukungan sekalipun 
saya mendapat 

persoalan dalam 

keluarga. 

11  

 Saya berorientasi 

pada kesejahteraan 

yang diberikan oleh 

pihak sekolah. 

13  

 Saya diberi semangat 

dari atasan saya 

dalam  melaksanakan 

tugas. 

18  

 Saya merasa  nyaman 

bila sekolah mencapai 

tujuannya. 

19  

 Saya percaya  bahwa 
citra sekolah saya 

adalah gambar diri 

saya 

20  

 Saya bersyukur dapat 

mengembangkan 

karir guru di sekolah 

ini.  

23  

 Saya mendapat 

dukungan dari 

keluarga ketika saya 

menghadapi tugas 

dari sekolah. 

24  

 Saya mengganggap 

bahwa guru yang 
bekerja di sekolah  ini 

adalah teman bagi 

saya. 

29  

2.Komitmen 

Berkelanjutan 

Pertimbangan 

untung rugi 

meninggalkan 

organisasi 

 Saya tidak akan 

mengubah profesi 

menjadi guru di 

organisasi pendidikan 

saat ini walaupun saya 

mendapat tawaran 

bekerja di tempat  

lain. 

 21 
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 Jika saya diberi 

kesempatan saya tetap 

mengajar di sekolah 

setelah pensiun 

27  

   Saya menganggap 

bahwa bekerja sebagai 

guru adalah pilihan 

saya bukan karena 
takdir. 

3  

3.Komitmen 

Normatif 

Kepatuhan 

Untuk setia 

pada 

organisasi 

 Saya menganggap 

bahwa kebijakan yang 

diterapkan di sekolah 

merupakan suatu hal 

yang penting dalam   

meningkatkan 

komitmen guru 

2  

 

 Saya bersedia untuk 

mengambil inisiatif 

dalam  melaksanakan 

tugas-tugas yang baru. 

4  

 Saya tidak berpikir 

untuk berada lama di 
sekolah setelah  jam 

kantor. 

 15 

 Saya kurang 

menyukai  bila ada 

yang melecehkan citra 

sekolah saya 

 16 

 Saya  bersedia bekerja 

meskipun pada hari 

libur 

17  

Kewajiban 

melaksanakan 

pekerjaan 

 Saya dapat 

berkomitmen ketika 

melaksanakan tugas 

dengan mengikuti 

jadwal yang fleksibel. 

9  

 Komitmen saya 
meningkat apabila 

kualitas pekerjaan 

diperhatikan sekolah. 

10  

 Saya memprioritaskan 

pekerjaan di sekolah 

daripada pekerjaan 

pribadi 

 

 

 

14  
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  Saya percaya bahwa 

bekerja sebagai guru 

adalah ibadah. 

22  

  Atasan saya memberi 

dorongan kepada saya 

untuk melaksanakan 

tugas demi 

peningkatan kinerja 
sekolah. 

26  

Total Aitem 25 5 

 

c. Skala Kepuasan Kerja 

 Skala ini digunakan untuk mengungkap data mengenai kepuasan 

kerja guru pada SMA Negeri di Kota Kupang. Skala Pengukuran kepuasan 

kerjanya disebut Overall Job Satisfaction yang dikembangkan oleh 

Dhespande (1996) dan dimodifikasi oleh penulis. Kepuasan kerja ini 

diukur berdasarkan lima aspek, yaitu pekerjaan itu sendiri (work it self), 

gaji/upah (pay), promosi (promotion), pengawasan dan teman sekerja (co 

workers). Skala ini terdiri dari pernyataan positif (favourable) dan 

pernyataan  (unfavorable) dengan menggunakan empat alternatif jawaban 

(1 sampai 4). Respon untuk pernyataan positif diberikan skor 1 untuk 

jawaban sangat tidak sesuai, 2 untuk jawaban tidak sesuai, 3 untuk 

jawaban sesuai, dan 4 untuk jawaban sangat sesuai. Sebaliknya untuk 

pernyataan negatif diberikan skor 4 untuk jawaban sangat tidak sesuai, 3 

untuk jawaban tidak sesuai, 2 untuk jawaban sesuai dan 1 untuk jawaban 

sangat sesuai. Makin tinggi skor skala tersebut, menunjukkan kepuasan 

kerja semakin tinggi, sebaliknya semakin rendah skor yang diperoleh 

maka semakin rendah pula kepuasan kerja guru. Indikator pengukuran 

konsep kepuasan kerja dapat dilihat pada Tabel 3.3. 
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Tabel 3.3 

Kisi-kisi skala kepuasan kerja 

Variabel Aspek Indikator  Aitem No. 

Aitem 

F   UF 

Kepuasan 

kerja adalah 

sikap dan 

perasaan 
emosional 

menyenangkan 

atau tidak 

menyenangkan 

seseorang atas 

penilaian serta 

pengalaman 

kerjanya 

terhadap isi 

dan konteks 

pekerjaannya. 

1.Pekerjaan 

itu sendiri  

Ketertarika

n pada 

tugas dan 

tanggug 
jawab 

 Pekerjaan saya sebagai 

guru sangat menarik 

1  

 Saya melakukan tugas 

saya sebagai guru 
dengan penuh 

tanggungjawab 

2  

 Saya lebih suka 

melakukan pekerjaan 

lain. 

3  

 Saya mendapatkan 

sedikit keberhasilan 

sebagai guru. 

 4 

2. Gaji/ 

Upah 

Gaji yang 

pantas 

untuk 

diterima 

 Sekolah  saya menggaji 

saya lebih baik dari 

pada institusi lain 

5  

 Gaji saya cukup dengan 

pertimbangan 

tanggungjawab saya 

sebagai guru. 

6  

 Saya digaji sesuai 
dengan apa yang saya 

lakukan. 

7  

 Saya diberi tunjangan 

karena toleran dengan 

pekerjaan saya. 

8  

3.Promosi Peningkatan 

karir dan 

kesempatan 

untuk maju 

 Saya tidak menyukai 

dasar institusi 

pendidikan dalam  

mempromosikan 

jabatan. 

 9 

 Promosi jarang terjadi 

di sekolah ini. 

 10 

 Jika saya melakukan 

pekerjaan dengan baik, 

maka saya mungkin 
mendapat promosi. 

11  

 Saya merasa puas 

dengan tingkat 

kemajuan saya. 

12  

4.Pengawasan  Dukungan 

perilaku 
 Kepala sekolah 

mendukung saya dalam 

bekerja. 

 

13  
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 Kepala sekolah bekerja  

untuk kedudukan 

tertinggi. 

14  

 Kepala sekolah tidak 

mendengarkan saya. 

 15 

 Manajemen sekolah 

tidak memperlakukan 

saya dengan adil. 

 16 

5.Teman 

sekerja 

Dukungan 

sosial 
teman 

sekerja. 

 Orang-orang yang 

bekerja dengan saya 
tidak memberi saya 

dukungan yang cukup. 

12 5 

 Ketika saya bertanya 

kepada rekan guru  

untuk mengerjakan 

sesuatu, maka pekerjaan 

dapat terlaksana. 

18  

 Saya menikmati bekerja 

dengan guru-guru di 

sekolah saya. 

19  

 Saya bekerja dengan 

orang-orang yang 

kurang 

bertanggungjawab. 

 20 

Total Aitem 13 7 

 

3.3.2 Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data diawali dengan pencarian data nama SMA 

Negeri di Kota Kupang yang tingkat kelulusan sekolahnya adalah seratus 

persen pada tahun 2013 di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota 

Kupang. Kemudian mengecek jumlah guru PNS dan yang bersertifikasi 

pada masing-masing sekolah untuk mengetahui populasi dan penentuan 

sampel penelitian. Setelah itu kuesioner disebarkan. Kuesioner yaitu alat 

pengumpulan data berupa daftar pertanyaan atau pernyataan yang dalam 

penelitian ini terdiri dari empat alternatif jawaban, yakni sangat sesuai, 

sesuai, tidak sesuai dan sangat tidak sesuai. Lalu responden diminta untuk 

mengisi kuesioner dengan jawaban yang dianggap paling tepat atau paling 

sesuai. Data kuesioner yang dikumpulkan, lalu diolah dan ditabulasi untuk 
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menunjukkan hasil penelitian. Dan data kuesioner yang dikumpul 

bertujuan untuk mendapatkan jawaban masing-masing responden 

mengenai kecerdasan emosional, komitmen organisasi dan kepuasan kerja.  

 

3.4 Hasil Uji Instrumen Penelitian 

3.4.1 Analisis Uji Instrument Validitas dan Reliabilitas 

a. Validitas 

 Validitas dalam pengertiannya yang paling umum adalah ketepatan 

dan kecermatan instrument dalam menjalankan fungsi ukurnya. Artinya, 

validitas menunjukkan pada sejauhmana skala itu mampu mengungkap 

dengan akurat dan teliti data mengenai atribut yang dirancang untuk 

mengukurnya. Validitas sangat erat kaitannya dengan tujuan ukur, maka 

setiap data hanya menghasilkan data yang valid untuk satu tujuan ukur 

yang spesifik pula. (Azwar, 2012).  

 Selanjutnya Azwar (2012) menyatakan memilih aitem dengan 

menggunakan hasil komputasi korelasi antara skor aitem dan skor total 

skala menghasilkan informasi mengenai kemampuan membedakan 

individu satu dengan yang lain sesuai dengan atribut yang diukur oleh 

skala yang disebut daya diskriminasi aitem. Pengujian daya diskriminasi 

aitem dilakukan dengan cara menghitung koefisien korelasi antara 

distribusi skor aitem dengan distribusi skor skala itu sendiri sehingga 

menghasilkan koefisien korelasi aitem total. Pengujian daya diskriminasi 

aitem dalam penelitian ini adalah melalui korelasi tiap aitem dengan total 

aitem (corrected item-total correlation) dengan bantuan program Statistic 

Package for Social Science  (SPSS) versi 16.0. Untuk menentukan apakah 

daya diskriminasi aitem dinyatakan tinggi atau rendah, maka Azwar 

(2012) menetapkan patokan sebesar 0,30 daya bedanya dianggap 

memuaskan. 
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b. Reliabilitas 

 Uji reliabilitas bertujuan untuk menunjukkan sejauh mana hasil 

pengukuran tetap konsisten bila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih 

terhadap gejala yang sama dengan alat ukur yang sama  (Azwar, 2012). 

Adapun pengujian reliabilitas ini akan dilakukan dengan teknik 

cronbach’s alpha dengan bantuan program SPSS for window versi 16.0. 

Cronbach’s alpha  pada dasarnya digunakan untuk menguji realibilitas 

skala Likert. Data dikatakan reliable apabila nilai cronbach alpha  0,60 

(Ghozali, 2009).  

 

3.4.2 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

1. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kupang 

 Sebelum dilakukan penelitian atau pengambilan data, alat ukur 

perlu diuji coba (try out) terlebih dahulu untuk mengetahui ketepatan dan 

kecermatan, serta untuk mengetahui tingkat reliabilitas alat ukur tersebut. 

Demikian dibawah ini adalah hasil uji coba alat ukur kecerdasan 

emosional, komitmen organisasi dan kepuasan kerja yang dilakukan di 

SMK Negeri 2 Kupang.  

a.  Skala Kecerdasan Emosional 

 Berdasarkan uji coba skala kecerdasan emosional, dari 16 butir 

aitem pernyataan yang diujicobakan, 3 aitem dinyatakan gugur karena 

memiliki korelasi di bawah 0.3. Menurut Azwar (2012) koefisien validitas 

dibawah 0.30 dianggap tidak memadai. 3 aitem yang gugur adalah butir ke 

6,7,dan 9 dengan nilai reliabilitas akhir dari butir yang terseleksi adalah 

sebesar 0.837 dengan kisaran 0.317 sampai 0.687 untuk 13 butir yang 

valid. Penyebaran butir skala kecerdasan emosional setelah diuji coba 

dapat dilihat pada Tabel 3.4. 
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Tabel 3.4 

Sebaran aitem valid dan aitem gugur skala kecerdasan emosional 

guru 

N

o 

Aspek Jumlah 

Aitem 

Nomor 

Aitem Valid 

Nomor aitem gugur 

F UF 

1 Penilaian dan 
ekspresi (diri 

sendiri dan orang 

lain) 

8 1,2,3,4,5,8 6,7 - 

2 Penggunaan emosi 4 10,11,12 9 - 

3 Pengaturan emosi 4 13,14,15,16 - - 

Jumlah 16 13 3 - 

  

 Tetapi melihat dari sisi reliabilitas yang baik dan dapat diandalkan, 

maka penulis memperbaiki aitem yang gugur tersebut untuk diperbaiki dan 

dipakai di dalam penelitian ini.  

 

b.  Skala Komitmen Organisasi 

 Hasil uji coba terhadap 30 butir skala komitmen organisasi 

menunjukkan adanya 4 aitem yang gugur, yaitu 15,16 ,21dan 28. Keempat 

aitem ini dinyatakan gugur karena memiliki korelasi di bawah 0.30. Dua 

puluh delapan butir aitem yang valid memiliki reliabilitas 0.925 dengan 

kisaran 0.355 sampai 0.767.. Penyebaran butir skala komitmen organisasi 

setelah diuji coba dapat dilihat pada Tabel 3.5. 
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Tabel 3.5 

Sebaran aitem valid dan aitem gugur skala komitmen organisasi 

 guru 

No Aspek Jumlah 

Aitem 

Nomor Aitem 

Valid 

Nomor aitem 

gugur 

F UF 

1 Komitmen 

afektif 

16 1,5,6,7,8,11,12,1

3,18, 
19,20,24,25,29, 

30 

- 28 

2 Komitmen 
berkelanjutan 

4 3,23, 27, - 21 

3 Komitmen 

normatif 

10 2,4,9,10,14,  

17,22,26. 

- 15,16 

Jumlah 30 26 - 4 

 

 Tetapi melihat dari sisi reliabilitas yang baik dan dapat diandalkan, 

maka penulis memperbaiki aitem yang gugur tersebut untuk diperbaiki dan 

dipakai di dalam penelitian ini.  

 

c.  Skala Kepuasan Kerja 

 Hasil uji coba terhadap 20 butir skala kepuasan kerja menunjukkan 

adanya 2 aitem yang gugur, yaitu 9 dan 10. Kedua aitem ini dinyatakan 

gugur karena memiliki korelasi dibawah 0.30. Dua puluh delapan butir 

aitem yang valid memiliki reliabilitas 0.832 dengan kisaran 0.335 sampai 

0.618. Untuk reliabilitas skala kecerdasan emosional berada pada kategori 

dapat diandalkan. Penyebaran butir skala komitmen organisasi setelah 

diuji coba dapat dilihat pada Tabel 3.6. 
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Tabel 3.6 

Sebaran aitem valid dan aitem gugur skala kepuasan kerja 

 guru 

No Aspek Jumlah 

Aitem 

Nomor Aitem Valid Nomor aitem 

gugur 

F UF 

1 Pekerjaan itu 

sendiri 

4 1,2,3,4 -  

2 Gaji/upah 4 5,6,7,8 -  

3 Promosi 4 ,11,12 - 9,10 

4 Pengawasan  4 13,14,15,16 -  

5 Temak sekerja 4 17,18,19,20 -  

Jumlah 20 18 - 2 

 

 Tetapi melihat dari sisi reliabilitas yang baik dan dapat diandalkan, 

maka penulis memperbaiki aitem yang gugur tersebut untuk diperbaiki dan 

dipakai di dalam penelitian ini.  

 

2. Sekolah-Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Kupang 

 Pengujian terhadap skala yang telah diperbaiki item-itemnya 

digunakan dalam penelitian ini yakni pada guru-guru Sekolah Menengah 

Atas Negeri di Kota Kupang. Adapun hasil validitas dan reliabilitas adalah 

sebagai berikut: 

a. Skala Kecerdasan Emosional 

 Berdasarkan pengujian validitas diperoleh hasil dari 16 aitem skala 

kecerdasan emoisional tidak terdapat aitem yang dinyatakan gugur atau 

yang memiliki korelasi di bawah 0.30 seperti yang dinyatakan Azwar 

(2012) untuk uji 2 sisi. Koefisien Cronbac’s alpha dari 16 aitem valid 

adalah 0.868 dengan kisaran 0.377 sampai 0.613. Untuk reliabilitas skala 

kecerdasan emosional berada pada kategori dapat diandalkan. Penyebaran 

butir skala kecerdasan emosional pada Tabel 3.7. 
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Tabel 3.7 

Sebaran aitem valid dan aitem gugur skala kecerdasan emosional 

guru 

No Aspek Jumlah 

Aitem 

Nomor 

Aitem Valid 

Nomor aitem 

gugur 

F UF 

1 Penilaian dan 

ekspresi (diri 

sendiri dan 

orang lain) 

8 1,2,3,4,5, 

6,7,8 

- - 

2 Penggunaan 

emosi 

4 9,10,11,12 - - 

3 Pengaturan 

emosi 

4 13,14,15,16 - - 

Jumlah 16 16 - - 

 

 

b. Skala Komitmen Organisasi 

 Hasil uji skala komitmen organisasi diperoleh hasil adanya1 aitem 

yang gugur, yakni aitem 28 sehingga terdapat 29 aitem valid dengan 

rentang aitem valid 0.358 sampai 0.578. Koefisien Cronbac’s alpha dari 

29 aitem valid adalah 0.898. Untuk reliabilitas skala kecerdasan 

emosional berada pada kategori dapat diandalkan. Di bawah ini dijelaskan 

Tabel 3.8 penyebaran aitem valid dan aitem gugur. 
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Tabel 3.8 

Sebaran aitem valid dan aitem gugur skala komitmen organisasi 

 guru 

No Aspek Jumlah 

Aitem 

Nomor Aitem Valid Nomor aitem 

gugur 

F UF 

1 Komitmen 

afektif 

16 1,5,6,7,8,11,12,13,18, 

19,20,24,25,29,30 

- 28 

2 Komitmen 

berkelanjutan 

4 3,23,27, - - 

3 Komitmen 

normatif 

10 2,4,9,10,14, 

17,22,26. 

- - 

Jumlah 30 29 - 1 

 

c. Skala Kepuasan Kerja 

 Berdasarkan perhitungan validitas diperoleh 2 aitem gugur yaitu 

aitem 4 dan  10, sehingga terdapat 18 aitem valid dengan kisaran 0.354 

sampai 0.673 dan Koefisien Cronbac’s alpha 0.878. Untuk reliabilitas 

skala kecerdasan emosional berada pada kategori dapat diandalkan. 

Penyebaran aitem valid dan aitem gugur dijelaskan pada Tabel 3.9. 

Tabel 3.9 

Sebaran aitem valid dan aitem gugur skala kepuasan kerja 

 guru 

No Aspek Jumlah 

Aitem 

Nomor Aitem 

Valid 

Nomor aitem 

gugur 

F UF 

1 Pekerjaan itu 

sendiri 

4 1,2,3 - 4 

2 Gaji/upah 4 5,6,7,8 - - 

3 Promosi 4 9,11,12 - 10 

4 Pengawasan  4 13,14,15,16 - - 

5 Temak sekerja 4 17,18,19,20 - - 

Jumlah 20 18 - 2 



91 

 

 

3.5 Populasi dan Sampel 

3.5.1 Populasi 

 Populasi menurut Sugiyono (2012) adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Berdasarkan definisi tersebut, maka populasi yang 

hendak digunakan dalam penelitian ini adalah keseluruhan guru SMA 

Negeri di Kota Kupang dengan karakteristik sekolah yang tingkat 

kelulusannya pada tahun 2013 adalah seratus persen, guru yang 

merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan guru yang bersertifikasi. 

 

Tabel 3.10  

Jumlah populasi guru dari masing-masing SMA Negeri  

di Kota Kupang 

No Nama Sekolah (SMA N) Jumlah Guru 

1 SMA Negeri 1 Kupang 89 

2 SMA Negeri 2 Kupang 56 

3 SMA Negeri 3 Kupang 69 

4 SMA Negeri 4 Kupang 53 

5 SMA Negeri 5 Kupang 38 

6 SMA Negeri 6 Kupang 46 

7 SMA Negeri 7 Kupang 32 

8 SMA Negeri 8 Kupang 18 

9  SMA Negeri 10 Kupang 18 

 Jumlah 419 
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3.5.2 Sampel 

a. Pengambilan Sampel 

 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2012). Selanjutnya Arikunto (2006)  

mengemukakan bahwa jika jumlah populasi lebih besar dari 100 maka 

besarnya sampel dapat diambil berkisar antara 10%-15% atau 20%-25% 

atau lebih. Bertolak dari pendapat ini, penulis menentukan besarnya 

sampel  25% dari seluruh populasi guru SMA Negeri di Kota Kupang  atau 

25% x 419 orang = 104,75  = 105 orang. Akan tetapi dalam penelitian ini 

sampel dibulatkan menjadi 106 orang guru. Dengan demikian jumlah 

sampel dalam penelitian ini adalah 106 orang guru. 

b. Teknik Sampling 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah probability 

sampling, yakni teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang 

yang sama bagi setiap (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota 

sampel (Sugiyono, 2012). Untuk mendapat sampel Dari populasi 419 guru, 

diambil 106 guru sebagai sampel dan menggunakan teknik probability 

sampling untuk mendapatkan sampel yang representatif atau yang sama 

porsinya dengan masing-masing jumlah guru SMA Negeri di Kota 

Kupang. Menurut Ridwuan (2007), untuk mendapatkan sampel yang 

representatif, maka menggunakan rumus proportionate random sampling, 

yakni: 
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       Ni 

ni =                   .n atau ni= Ni.n/N  

            N 

dengan: 

ni = Jumlah sampel menurut stratum, 

n = Jumlah sampel seluruhnya, 

Ni = Jumlah populasi menurut stratum, 

N = Jumlah populasi seluruhnya. 

Berdasarkan rumus di atas, maka diperoleh jumlah sampel yang 

ditentukan secara acak menurut masing-masing sekolah sebagai berikut: 

 

Tabel 3.11 

Jumlah sampel yang representatif 

No Nama Sekolah Populasi Sampel 

1 SMA Negeri 1 Kupang 89 22 

2 SMA Negeri 2 Kupang 56 14 

3 SMA Negeri 3 Kupang 69 17 

4 SMA Negeri 4 Kupang 53 13 

5 SMA Negeri 5 Kupang 38 10 

6 SMA Negeri 6 Kupang 46 12 

7 SMA Negeri 7 Kupang 32 8 

8 SMA Negeri 8 Kupang 18 5 

9 SMA Negeri 10 Kupang 18 5 

 Jumlah 419  106 
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Berikut di bawah ini merupakan penjelasan cara pengambilan 

sampel secara acak yang mewakili tiap Sekolah Menengah Atas sehingga 

mendapat hasil seperti Tabel 3.2 di atas sebagaimana menggunakan 

rumus: 

           Ni 

ni =                   .n atau ni= Ni/N x .n  

            N 

1) SMA N 1 Kupang  = 89(Ni)/419x106(.n)  = 22,5=22 

2) SMA N 2 Kupang = 56(Ni)/419x106(.n)  =14,16 = 14 

3) SMA N 3 Kupang = 69(Ni)/419x106(.n)  =17,45 = 17 

4) SMA N 4 Kupang  = 53(Ni)/419x106(.n)  =13,40 = 13 

5) SMA N 5 Kupang  = 38(Ni)/419x106(.n) = 9,61 = 10 

6) SMA N 6 Kupang  =46(Ni)/419x106(.n)  =11,63=12 (dibulatkan) 

7) SMA N 7 Kupang  =32(Ni)/419x106(.n)  =8,09 = 8 

8) SMA N 8 Kupang  = 18(Ni)/419x106(.n) = 4,5 = 5 

9) SMA N 10 Kupang = 18(Ni)/419x106(.n)  = 4,5 = 5 

 

Keterangan 

ni  = Jumlah sampel menurut stratum/jumlah sampel dari hasil 

perhitungan tiap SMA Negeri Kota Kupang (lihat Tabel 3.2). 

.n  =  Jumlah sampel seluruhnya yakni (106). 

Ni  =   Jumlah populasi menurut stratum/jumlah populasi dari masing-

masing ruang rawat inap (lihat Tabel 3.2). 

N  =  Jumlah populasi seluruhnya yakni (419). 

 Adapun teknik pengambilan sampel dari setiap Sekolah 

Menengah Atas Negeri di Kota Kupang adalah seperti yang ditunjukkan 

pada Tabel 3.2 sebagai sampel yang representatif. Di mana kuisioner 

dibagikan ke kepala bagian kurikulum di masing-masing Sekolah 
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Menengah Atas Negeri di Kota Kupang sesuai jumlah sampel yang 

didapat darirumus proportionate random sampling sebagai perwakilan dari 

setiap sekolah. Kemudian  kepala bagian kurikulum membagikan 

kuisioner tersebut pada guru-guru sesuai jumlah sampel yang telah 

ditentukan pada masing-masing sekolah.  

 

3.6 Teknik Analisis Data 

1) Analisis data menggunakan analisis kuantitatif untuk mengukur 

varabel kecerdasan emosional, komitmen organisasi dengan 

kepuasan kerja guru. 

2) Analisis korelasi dan analysis of variance (ANOVA) dengan 

menggunakan program statistic SPSS 16 For Windows 

Evaluation Version.  

 

3.6.1 Uji Asumsi 

a) Uji Normalitas Analisis Multivariate Correlation 

Dalam analisis korelasi multivariat dilakukan uji asumsi 

normalitas. Uji asumsi normalitas dilakukan untuk melihat apakah data 

terdistribusi secara normal (Priyatno, 2013). Untuk mengetahui normalitas 

data digunakan uji statistik non parametrik one sample Kolmogorov-

Smirnov (1-K-S) dengan ketentuan bila angka signifikansi < 0,05, maka 

distribusi data adalah tidak normal, dan sebaliknya apabila angka 

signifikansi > 0,05, maka distribusi data adalah normal (Sufren dan 

Natanael, 2013).  
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b) Uji Homogeneity of Variance untuk Analysis of Variance 

(ANOVA) 

Untuk dapat menggunakan uji statistik ANOVA, maka harus 

memenuhi asumsi dasarnya, yakni homogeneity of variance, yakni 

variabel dependen harus memiliki varian yang sama dalam setiap kategori 

variabel independen (Ghozali, 2006). Kriteria pengujian ini, yaitu nilai 

levene test di atas 5% (probabilitas < 0.05), maka hipotesis nol akan 

diterima berarti bahwa rata-rata kelompok memiliki variance yang sama 

dan hal ini tidak menyalahi aturan analysis of variance (Sunjoyo, 

Setiawan, Carolina, Magdalena dan Kurniawan, 2013). Pengambilan 

sampel dilakukan secara random (Hartono, 2004).  

 

3.6.2  Uji Hipotesis 

Dalam penelitian ini hipotesis penelitiannya adalah  

1. Terdapat hubungan signifikan secara simultan antara kecerdasan 

emosional, komitmen organisasi dengan kepuasan kerja guru SMU 

Negeri di Kota Kupang.  

2. Terdapat hubungan signifikan antara kecerdasan emosional dengan 

kepuasan kerja guru SMA di kota Kupang.  

3.  Terdapat hubungan signifikan antara komitmen organisasi dengan 

kepuasan kerja guru SMA di kota Kupang. 

4. Terdapat pengaruh interaksi antara kecerdasan emosional, komitmen 

organisasi dan jenis kelamin terhadap kepuasan kerja guru SMA di 

kota Kupang.  

5. Terdapat pengaruh interaksi antara kecerdasan emosional, jenis 

kelamin terhadap kepuasan kerja guru SMA di kota Kupang. 

6. Terdapat pengaruh antara komitmen organisasi, dan jenis kelamin 

terhadap kepuasan kerja guru SMU Negeri di Kota Kupang. 
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7. Terdapat perbedaan signifikan kepuasan kerja guru SMU Negeri di 

Kota Kupang ditinjau dari jenis kelamin. 

Untuk itu dalam menguji hipotesis penelitian di atas, maka 

teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisis korelasi 

multivariat, teknik analisis Anova Dua Arah (Two Way ANOVA, dan 

teknik analisis uji beda t-test. 

 

3.6.2.1  Teknik Analisis Korelasi Multivariat 

 Analisis korelasi bertujuan untuk mengetahui hubungan dua 

variabel atau lebih (Priyatno, 2013). Korelasi lebih dari dua variabel 

independen disebut multivariate correlation (Hartono, 2004). Dalam 

perhitungan korelasi akan didapat koefisien korelasi yang digunakan untuk 

mengetahui keeratan hubungan, arah hubungan, dan berarti atau tidaknya 

hubungan tersebut (Priyatno, 2013).   

 Teknik perhitungan korelasi yang digunakan adalah teknik 

korelasi product moment (Pearson). Teknik korelasi Pearson untuk sampel 

kecil maupun sampel besar guna mengetahui hubungan antara satu 

variabel dengan variabel lain secara linier dan datanya berskala interval 

atau rasio  (Hartono, 2004).  

 

3.6.2.2 Teknik Analisis Anova Dua Arah (Two Way ANOVA) 

 Analysis of variance (ANOVA) merupakan metode untuk menguji 

hubungan antara satu variabel dependen (skala metrik) dengan satu atau 

lebih variabel independen (skala nonmetrik atau kategorikal).  Anova dua 

arah digunakan untuk data yang memiliki satu dependen variabel dan dua 

variabel independen (Ghozali, 2006).   

 ANOVA dua arah ini digunakan untuk mengetahui pengaruh 

utama (main effect) dan pengaruh interaksi (interaction effect) dari 
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variabel independen kategorikal (sering disebut faktor) terhadap variabel 

dependen. Pengaruh utama atau main effect adalah pengaruh langsung 

variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan pengaruh 

interaksi adalah pengaruh bersama atau joint effect dua atau lebih variabel 

independen terhadap variabel dependen dan pengaruh interaksi nilai 

signifikan < 0,05 (Ghozali, 2006).  

 

3.6.2.3 Teknik analisis Uji Beda t-test 

 Uji beda t-test (independent samples t-test) digunakan untuk 

membandingkan kelompok atau group yang tidak berhubungan satu 

dengan yang lain, apakah kedua kelompok atau group tersebut mempunyai 

rata-rata yang sama ataukah tidak secara signifikan (Sunjoyo et al., 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




