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BAB III 

METODE PENELITIAN 

       Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam proses 

penelitian untuk mendapatkan dan kemudian diperoleh hasil yang diinginkan. 

pada bab ini akan diuraikan mengenai proses penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti yaitu sebagai berikut: 

A. Jenis penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam proses

penelitian untuk mendapatkan data dan digunakan untuk kegunaan

tertentu.metode penelitian digunakan sebagai panduan bagaimana kegiatan

penelitian dilakukan agar diperoleh jawaban sekaligus kesimpulan yang tidak

meragukan atas suatu permasalahan. Jenis penelitian yang digunakan pada

penelitian ini adalah explanatory research dengan pendekatan kuantitatif.

Menurut Singarimbun dan Effendi (2008:5) explanotory research adalah

penelitian yang menjelaskan kausal antara variabel-variabel melalui

pengujian hipotesa penggunaan jenis penelitian ini adalah untuk menguji

hipotesis yang diajukan, sehingga dengan pengujian hipotesis akan diketahui

signifikan antara pengaruh variabel bebas yaitu komunikasi terhadap variabel

terikat yaitu kepuasaan kerja pada CV Solaris Service Sentosa.

       Pendekatan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kuantitatif 

menurut Sugiyono (2013:7) metode kuantitatif disebut sebagai metode 

positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme atau metode ini 
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sebagai metode obyektif, terukur, rasional dan sistematis sehingga dapat 

disimpulkan metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka dan 

analisis menggunakan statistik  jenis penelitian kuantitatif didalam penelitian 

ini yaitu  bertujuan untuk mengkaji hubungan antara beberapa variabel yaitu 

komunikasi yang meliputi komunikasi vertikal, kominikasi horisontal yang 

pengaruhnya terhadap kepuasan kerja di CV Solaris Service Sentosa. 

Penelitian studi merupakan penelitian mendasar hubungan sebab akibat dari 

suatu fenomena dan menguji hubungan data-data yang telah tersedia( Nazir, 

2003:59). 

B. Lokasi penelitian  

       Digunakan untuk memperoleh data serta sebagai tempat penyebaran 

kuisioner penelitian peneliti memilih  CV  Solaris Service Sentosa yang 

berada di Jl. Panglima Sudirman Kav. 66-68 Surabaya sebagai lokasi 

penelitian.  

C. Konsep,Variabel,Definisi Operasional variabel, item  

     1. Konsep 

     Konsep Menurut Nasir (2011: 123) yaitu menggambarkan suatu fenomena 

secara abstrak yang dibentuk dengan jalan membuat generalisasi terhadap 

sesuatu yang khas. Konsep dalam penelitian ini yaitu meliputi  

a. Komunikasi (X) yang didefinisikan sebagai salah satu faktor penting 

terjalinnya aktivitas melalui pengiriman dan penerimaan berbagai pesan. 

dalam sebuah organisasi atau perusahaan menjadi hal yang sangat perlu 

diperhatikan oleh seluruh karyawan maupun atasan.   
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b. Kepuasaan kerja (Y) adalah cara seseorang karyawan memandang dan 

merasakan keadaan yang menyenangkan atau emosi positif yang 

dihasilkan dari penilaian pekerjaan atau pengalaman kerja seseorang. 

 
 2. Variabel Penelitian  

 
      Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek, 

orang atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang di tetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013:38). 

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Variabel Independen 

                      Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi atau menjadi penyebab berubahnya variabel dependen 

(terikat). Variabel independen disimbolkan oleh X. (Sugiyono, 2013:39). 

Variabel independen pada penelitian ini diantaranya 

              1) Komunikasi Vertikal 

 2) Komunikasi Horisontal 

b. Variabel dependen 

       Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau disebabkan oleh adanya variabel bebas (Sugiyono, 

2013:29). Pada penelitian ini variabel dependennya adalah kepuasan kerja 

karyawan pada CV Solaris service sentosa. 
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3. Definisi Operasional  
 

   Definisi operasional (Nazir, 2011:126) adalah suatu definisi yang diberikan 

kepada suatu variabel atau konstrak dengan cara memberikan arti atau 

menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan operasional yang di perlukan 

untuk mengukur variabel tersebut, definisi operasional yang dibuat dapat 

berbentuk definisi operasional yang diukur(measured). Pada penelitian ini 

definisi operasionalnya meliputi: 

a. Komunikasi vertikal  
 
       Menurut (Effendy, 2004:123), komunikasi vertikal adalah komunikasi 

yang terjadi dari atas ke bawah (Downward Communication) dan dari 

bawah keatas (Upward Communication) artinya komunikasi dari pimpinan 

kebawahan dan dari bawahan keatasan secara timbal balik (Two way 

traffic communication). Indikatornya  meliputi : 

1) Komunikasi keatas 

2) Komunikasi kebawah  

b. Komunikasi horizontal  
 

                         Menurut (Toha, Miftah, 2004:188), Komunikasi horizontal yakni 

pengiriman dan penerimaan berita atau informasi yang dilakukan antara 

berbagai pejabat yang mempunyai kedudukan sama, tujuan komunikasi ini 

untuk koordinasi komunikasi yang berdimensi horizontal sebagaian dapat 

dilakukan tertulis dan sebagian lisan. Tentang beberapa indikator dari 

komunikasi horizontal yaitu : 

1) Komunikasi antar teman kerja  

c. Variabel Kepuasan kerja  

1) Turnover  
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       Menurut Davis(1985) dikutip oleh Mangkunegara(2005:117) , 

Kepuasan kerja berhubungan dengan turnover mengandung arti bahwa 

kepuasan kerja yang tinggi selalu dihubungkan dengan turnover pegawai 

yang rendah, dan sebaliknya jika pegawai banyak yang merasa tidak puas 

maka turnover pegawai tinggi. Tentang beberapa indikator dari 

komunikasi horizontal yaitu : 

1. Turnover tinggi atau rendah  

2) Absensi  

   Menurut Davis ( 1985) dikutip oleh Mangkunegara(2005:117), 

Kepuasan kerja berhubungan dengan tingkat absensi (kehadiran) 

mengandung arti bahwa pegawai yang kurang puas cenderung tingkat 

ketidakhadirannya tinggi. Indikator dari absensi yaitu:  

1. Absensi tinggi atau rendah  

3) Pengalaman Kerja  

   Menurut Davis (1985) dikutip oleh Mangkunegara (2005:117), 

Kepuasan kerja berhubungan dengan umur dapat diasumsikan bahwa 

pegawai yang tua lebih berpengalaman menyesuaikan diri dengan 

lingkungan pekerjaan dan pegawai dengan usia muda biasanya 

mempunyai harapan yang ideal tentang dunia kerjanya, sehingga 

apabila antara harapannya dengan realita kerja terdapat kesenjangan 

atau ketidak-seimbangan dapat menyebabkan mereka menjadi tidak 

puas.Indikator dari umur yaitu  

1. Banyaknya pengalaman dan kondisi lingkungan kerja  

4) Tingkat Pekerjaan  

    Menurut Davis (1985) dikutip oleh Mangkunegara(2005:117), 

Kepuasan kerja dihubungkan dengan tingkat pekerjaan mengandung 

arti bahwa pegawai yang menduduki tingkat pekerjaan yang lebih 

tinggi cenderung lebih puas daripada pegawai yang menduduki 

pekerjaan yang lebih rendah, karena pegawai yang tingkat 

pekerjaannya lebih tinggi menunjukkan kemampuan kerja yang baik 
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dan aktif dalam mengemukakan ide-ide serta kreatif dalam 

bekerja.Tentang indikator dari tingkat pekerjaan yaitu  

1. Tingkatan tinggi atau rendah 

 

Tabel 2 Definisi Operasional Variabel X,Y 

Konsep Variabel Indikator Item 
Komunikasi 
(X)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kepuasan 
Kerja (Y)  
 
 
 
 
 
 

Komunikasi 
Vertikal  
 ( 푥 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komunikasi  
Horizontal 
(푥 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turnover  
 
 
 
 
Absensi  
 
 

1.Komunikasi  
Keatas   
 
 
 
 
 
 
2.Komunikasi 
Kebawah  
 
 
 
 
 
. 
 
 
1.Komunikasi 
antar teman 
kerja  
 
 
 
 
 
 
 
 
Turnover tinggi 
atau rendah  
 
 
 
absensi tinggi 
atau rendah . 
 

1.Penyampaian laporan pada 
atasan  
 2. penyampaian ide, saran, 
pendapat kepada atasan . 
3. penyampaian keluhan  
 
 

 4. Pemberian bimbingan dan 
pengarahan dari atasan   

5.instruksi dan perintah dari 
atasan  

6.pemberitahuan tentang 
informasi baru  

 
 
 
 
1. Komunikasi dan interaksi 

antar teman kerja  
2.saling tolong menolong dalam 

pekerjaan  
3.saling tukar menukar 

informasi  
4.pemesahan permasalahan 

bersama-sama  
 
 
  
1.karyawan yang bertahan atau 
masih berkerja   
 
 
 
2. karyawan rajin masuk kerja  
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Sumber: Data yang diolah, 2016 

4. Skala pengukuran 

Menurut Sugiyono (2013:92) skala pengukuran merupakan kesepakatan yang 

digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang 

ada dalam alat ukur sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam 

pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif dalam bentuk angka. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan suatu 

pertanyaan-pertanyaan yang berdasarkan oleh item-item yang terdapat pada 

kuisioner. Dan pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

ukuran interval.       

       penelitian ini yaitu menggunakan skala likert. Menurut Sugiyono 

(2008:86) skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan perpepsi 

seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial.  Dengan skala likert 

maka variabel akan diukur dan dijabarkan menjadi suatu indikator variabel dan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pengalaman 
dalam 
bekerja  
 
 
 
 
 
 
Tingkat 
pekerjaan  
 
 

 
Pengalaman 
yang banyak dan 
kondisi 
lingkungan kerja  
 
 
 
 
 
Tinggi 
rendahnya 
tingkatan kerja  
 

 
 
3. banyaknya pengalaman yang 
didapat selama bekerja di CV 
ini  
4. merasa senang dengan 
lingkungan kerja di CV dan 
Merasa nyaman dengan 
lingkungan kerja saat ini  
  
 

5.Kemampuan petugas. 
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akan dijadikan untuk menyusun item-item instrumen. dan untuk keperluan 

analisis kuantitatif, maka jawaban dapat diberikan skor, seperti dalam tabel  

berikut 

  Tabel 3  skala Pengukuran 

Jawaban  Skor 

Sangat memuaskan diberi Skor 5 

Memuaskan diberi Skor 4 

Cukup Memuaskan diberi Skor 3 

Tidak Memuaskan diberi Skor 2 

Sangat Tidak Memuaskan Diberi Skor  1 

(Sumber : Faulina, 2009) 

      Dengan menggunakan pengukuran skala likert yang ditujukan kepada para 

karyawan diminta untuk memberikan tanggapan terhadap setiap pertanyaan-

pertanyaan dengan cara memilih satu jawaban yang telah disediakan oleh peneliti. 

D. Populasi dan sampel penelitian 

1. Populasi  

Menurut Sugioyono (2013:214) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

seluruh karyawan yang bekerja di CV Solaris Service Sentosa yang 

berjumlah 11 orang.      

2. Sampel 
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       Arikunto (2002:108) sampel adalah sebagaian  atau wakil dari populasi 

yang diteliti. Penentuan dari sampel merupakan hal yang sangat penting 

karena merupakan wakil dari populasi penelitian. Namun, dalam penelitian 

ini populasi yang tidak mencapi 100 yaitu hanya 11 orang karyawan dengan 

demikian maka seluruh populasi dijadikan sampel atau biasa disebut dengan 

penelitian populasi. Menurut Arikunto (2013) apabila jumlah subjeknya 

kurang dari 100, maka sebaiknya diambil semua,selanjutnya jika subyeknya 

besar maka dapat diambil 10-15 % atau 20-25 % atau lebih. 

3. Teknik Pengambilan Sampel  

       Teknik Sampel menurut Sugiyono (2013:217) adalah teknik 

pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam 

penelitian. Teknik Pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu 

menggunakan teknik Accidental Sampling. Sugiyono (2008:85) menjelaskan 

bahwa Accidental Sampling adalah teknik penentuan sampel yang dilakukan 

berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan ditemui oleh 

peneliti dapat digunakan sebagai sampel sehingga dapat disimpulkan  siapa 

saja karyawan yang berada dilokasi CV tersebut  

E. Pengumpulan Data 

      Pengumpulan data  menurut Nazir (2011: 174) adalah suatu prosedur yang 

sistematis dan standar untuk memperoleh data yang di perlukan. 

1. Sumber data  

   Menurut Arikunto (2013:172) bahwa sumber data adalah subyek dari 

mana data-data dapat diperoleh. Maka sumber data sangat penting diketahui 
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agar data yang diperlukan diperoleh secara tepat. Sehingga dalam penelitian 

ini sumber data terdiri dari: 

a. Data Primer  

       Data Primer merupakan data penelitian yang diperoleh dari sumber asli. 

Menurut Azwar (2013:91) data primer adalah data yang diperoleh langsung 

dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau 

pengembilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang 

dicari. Dalam penelitian ini data primer didapat dari pengisian kuisioner 

yang dibagikan kepada 11 responden data primer yang lain yaitu berupa 

hasil observasi kepada karyawan. 

b. Data sekunder  

        Data sekunder menurut Hasan (2004:19) adalah data yang diperoleh 

atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-

sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau 

dari laporan-laporan penelitian terdahulu. Oleh karena itu data sekunder 

dalam penelitian ini dapat diperoleh dari berbagai literatur, buku-buku, dan 

catatan-catatan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. 

2. Teknik Pengumpulan data  

       Teknik Pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam 

penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan datatanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data,maka peneliti tidak akan mendapatkan 

data yang memenuhi standar data yang ditetapkan dalam Sugiyono (2013:224) 

pengumpulan data adalah suatu standar untuk memperoleh data yang 
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diperlukan dan digunakan untuk memperoleh jawaban. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan pada penelitian ini adalah: 

a. Kuesioner 

     Kuisioner menurut (Arikunto 2002:194)  merupakan sejumlah 

pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari 

responden tentang laporan pribadinya atau merupakan hal-hal yang 

diketahui responden dan kuisioner dalam penelitian ini yaitu berdasarkan 

konsep-konsep tang dioperasionalkan mengenai komunikasi karyawan 

selama bekerja  

b. Dokumentasi  

     Adalah teknik pengumpulan data melalui suatu dokumen ataupun 

arsip dan catatan khusus serta gambar-gambar yang berada dilokasi 

penelitian menggunakan alat-alat pendokumentasian seperti kamera 

maupun alat-alat untuk mencatat. 

c. Observasi 

Dilakukan dengan peneliti datang langsung ke lokasi penelitan untuk 

memperhatian hal-hal apa saja yang terjadi pada lokasi penelitiannya. 

d. Studi pustaka 

Dilakukan dengan mengutip data-data yang ada pada sumber-sumber 

bacaan yang berkenaan dengan apa yang sedang diteliti oleh peneliti. 
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3. Instrumen Penelitian  

       Menurut Arikunto (2013:192), instrumen merupakan alat pada waktu 

penelitian yang menggunakan sesuatu metode. Sehingga instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah :  

a. Daftar kuesioner (angket)  

    Sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh 

informasi dari responden tentang laporan pribadinya atau merupakan hal-

hal yang diketahui responden dan kuisioner dalam suatu penelitian. 

Dalam penelitian ini responden adalah karyawan pada Cv Solaris service 

sentosa. Kuisioner dalam penelitian ini mempunyai 22 item pertanyaan 

yang dibagikan secara langsung dari peneliti pada 11 responden. 

Didalamnya  berkaitan dengan pengaruh variabel independen, yaitu 

komunikasi terhadap kepuasaan kerja sebagai Variabel dependen. 

b. Alat dokumentasi 

Alat dokumentasi yang digunakan dalam suatu penelitian umumnya 

berupa: 

1) Kamera 

2) Alat tulis untuk mencatat. 

c. Catatan lapangan 

     Catatan lapangan adalah hasil observasi lapangan peneliti. Catatan 

lapangan dibuat dengan cara mencatat hal-hal penting yang sekiranya 

diperlukan untuk mendukung suatu penelitian 

d. Studi Pustaka  
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       Berkaitan dengan data-data yang akan digunakan untuk bahan acuan 

penelitian.  

 
F. Pengujian Instrumen  

1. Uji Validitas  

       Menurut Arikunto (2002: 211) “Validitas adalah Suatu ukuran yang 

menunjukan tingkat-tingkat ketepatan atau kesahihan suatu instrumen 

(kuisioner), suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi. 

Salah satu cara menguji validitas yaitu dengan mengukur setiap pertanyaan 

atau pernyataan dalam kuisioner. Teknik yang digunakan yaitu dengan cara 

mengkorelasi setiap skor item dengan skor item varibel (interval validity) 

kemudian hasil korelasi dibandingkan dengan nilai kritis pada taraf signifikan 

0,05. Suatu instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari 

variabel yang diteliti secara tepat.Tinggi rendahnya validitas instrumen 

menunjukan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang daari 

gambaran tentang validitas yang dimaksud  

   Didalam pengujian validitas menurut Arikunto (2013: 213) menggunakan 

rumus sebagai berikut :  

 

 

Keterangan : 

        r = Koefisien korelasi 
 

        n =jumlah individu dalam sampel  

풓 =
풏(∑풙풚)− (∑풙∑풚)

∑풙ퟐ − (∑풙)
ퟐ	

(풏∑풚ퟐ − (∑풚)
ퟐ	

)
 



 
 

61 
 

 
        x= skor item 

        y=Total skor item  

      dengan membandingkan indekas korelasi product moment pearson dengan 

level signifikansi 5 % ,suatu item instrumen dapat diketahui kevalidannya. 

Apabila signifikansi hasil korelasi dibawah 0,05 (5%), instrumen dinyatakan 

valid. Sebaliknya bila signifikansi hasil korelasi di tas 0,05 (5%) maka 

instrumen dinyatakan tidak valid.Adapun hasil yang diperoleh dari Pre Test uji 

validitas kuisioner yang dilakukan terhadap  11   pemustaka  dengan jumlah 

pernyataan 15 dalam kuisioner dapat ditunjukan melalui tabel berikut:  

Tabel 4 Hasil Uji Validitas variabel 	푿 

Variabel Item Koefisien 
korelasi 

Sig. Keterangan 

 
 
 
 

(Komunikasi 
Vertikal) /(X1) 

Item 1 0,819 0,05 Valid 
Item 2 0,803 0,05 Valid 
Item 3 0,608 0,05 Valid 
Item 4 0,660 0,05 Valid 
Item 5 0,802 0,05 Valid 

Item 6 0,627 0,05 Valid 

 
Komunikasi 

Horizontal) (X2) 

Item 7 0,887 0,05 Valid 
Item 8 0,643 0,05 Valid 

Item 9 0,820 0,05 Valid 
Item 10 0,684 0,05 Valid 

   (Sumber: Data primer yang diolah,2014) 

     Berdasarkan Tabel 6 menunjukan bahwa validitas variabel 푋  sampai dengan 

variabel 푋  yang berjumlah 10 item telah diuji memiliki koefisien korelasi positif 

serta Sig. Lebih kecil dari 0,05  jadi dinyatakan bahwa 10 item tersebut valid. 
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Tabel 5 Hasil Uji Validitas Variabel Y 

Variabel Item Koefisien 
korelasi 

Sig. Keterangan 

(Kepuasan kerja 
karyawan)  ( Y) 

Item 11 0,662 0,05 Valid 

Item 12 0,565 0,05 Valid 

Item 13 0,755 0,05 Valid 

Item 14 0,845 0,05 Valid 
 

Item 15 0,489 0,05 Valid 
(Sumber:Data primer yang diolah, 2014)  

    Dari hasil perhitungan diatas menyatakan bahwa validitas variabel Y 

(kepuasan pemustaka) yang berjumlah 4 item adalah valid. Kesimpulan 

keseluruhan adalah semua item dalam penelitian ini adalah valid sehingga 

peneliti menggunakan sebagai kuisioner untuk mengukur variabel 

Komunikasi (X) terhadap kepuasan kerja karyawan (Y). 

 
2. Uji Reliabilitas  

    Menurut Arikunto ( 2013:238) “Realibilitas adalah suatu instrumen cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena 

instrument tersebut sudah baik”.untuk menguji realibilitas digunakan rumus 

Alpha Cronbach yaitu :  

 

풓ퟏퟏ
풌

풌 − ퟏ ퟏ−
∑흏ퟐ 풃
흏ퟐ풕  

Keterangan :  

        r11 = Realibilitas instrumen  
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          k = Banyaknya butir pernyataan  

      Σ휕 b = Jumlah varian butir  

										휕 t = Varian total 

   Instrumen dapat dikatakan reliabel (handal) apabila nilai α sebesar 0,6 dan 

apabila kurang dari 0,6 secara umum mengindentifikasi kehandalan konsistensi 

internal yang tidak memuaskan. Untuk mengetahui hasil dari Uji Validitas dan 

Realibilitas dapat dilakukan dengan menggunakan program IBM SPSS 

Statistics Data Editor. Dengan bertujuan untuk mempermudah perhitungan 

bagi Peneliti 

Tabel 6  Kriteria Indeks Reliabilitas 

No Interval Kriteria 

1 

2 

3 

4 

5 

<0,200 

0,200-0,399 

0,400-0599 

0,600-0,700 

0,800-1,00 

Sangat Rendah 

Rendah 

Cukup 

Tinggi 

Sangat tinggi 

  (sumber Arikunto. (1993) dikutip oleh Hidayati (2009:62) 

  Maka dalam penelitian ini hasil perhitungan yang telah didapat yakni 

 
 

Tabel 7 Reliability  푿ퟏ( Komunikasi Vertikal)  

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.813 6 

                                            (Sumber:hasil Pengolahan SPSS) 
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Dari hasil perhitungan diatas  didapat Variabel X1 (Komunikasi vertikal) 

Mempunyai nilai alpha sebesar 0,813 > 0,6 sehingga dapat dikatakan reliabel. 

 
Tabel 8 Reliability 푿ퟐ (Komunikasi Horizontal 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.762 4 

                                     (Sumber:hasil Pengolahan SPSS) 

 
      Dari hasil perhitungan didapat variabel 푋  (Komunikasi Horizontal) 

mempunyai nilai alpha sebesar 0,762 >0,6 sehingga dapat dikatakan reliabel. 

Tabel 9 Reliability  Y ( Kepuasan Kerja Karyawan) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.648 5 

(Sumber:hasil Pengolahan SPSS) 

 
Dari Hasil perhitungan diatas didapat variabel Y ( kepuasan kerja karyawan ) 

mempunyai nilai alpha 0,648>0,6 sehingga dapat dikatakan reliabel. Sehingga 

dari keseluruhan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini seluruh item dalam 

variabel adalah reliabel. 
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G. Teknik Analisis Data  

     Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif Arikunto (2013:147) 

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau 

sumber data lain yang terkumpul. Serta untuk menjawab permasalahan 

penelitian menggunakan analisis deskriptif, analisis regresi linear berganda, 

analisis korelasi berganda, koefisien determinasi berganda 

 
1.Analisis deksriptif  

       Menurut Azwar (2013: 7) analisis deskriptif bertujuan untuk menganalisis 

dan menyajikan fakta secara sistematik sehingga dapat lebih mudah untuk di 

pahami dan disimpulkan. Dan kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar 

faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data 

yang diperoleh.Serta ukuran deskriptifnya bisa berupa suatu angka pada 

responden maupun dalam bentuk suatu persentase. 

       2Analisis Induktif 

a.Uji Asumsi Klasik  

       Uji asumsi klasik  menurut Algifari (2009: 83)  suatu model regresi yang 

menghasilkan estimator  yang tidak bias dan terbaik bersifat BLUE (Best 

Linear Usbiased Estimator). Kondisi ini akan terjadi jika dipenuhi beberapa 

asumsi yang disebut dengan asumsi klasik. diantara empat asumsi dasar yang 

tidak boleh dilanggar oleh regresi linear berganda yaitu: 

1) Mempunyai disribusi normal  

2) Tidak boleh ada Heteroskedastisitas 
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3) Tidak boleh ada autokorelasi 

4) Tidak boleh ada Multikolinearitas 

Apabila satu dari keempat asumsi dasar tersebut di langgar maka 

persamaan regresi yang diperoleh di lagi bersifat blue, sehingga pengujian uji 

T dan F akan bersifat bias.  

a) Uji Normalitas 
 

“sebelum pengujian hipotesis dilakukan maka terlebih dahulu akan 

dilakukan pengujian normalitas data’’(sugiyono,2007:199). dalam penelitian 

ini menggunakan metode kolmogorov- smirnovof Goodness Fit Test. 

Dimana data dengan signifikasi memiliki probabilitas > 0,05 yang akan 

dinyatakan normal.  

b) Uji Heteroskedastisitas 

      Menurut Algifari (2011:85) “ Penyimpangan asumsi model klasik yang 

kedua adalah adanya heteroskedastisitas. Artinya, varians variabel dalam 

model tidak sama (konstan). Konsekuensi adanya heteroskedastisitas dalam 

model regresi adalah penaksir (setimator) diporeleh tidak efisien, baik 

dalam sampel kecil maupun besar, walaupun penaksir yang diperoleh 

menggambarkan populasi (tidak bias) dan bertambah sampel yang 

digunakan akan mendekati nilai sebesarnya(konsisten). Yang disebabkan 

oleh variansnya tidak minimum (tidak efisien). “Park Test digunakan 

dengan membuat model regresi yang melibatkan logaritma residual kuadrat 

sebagai variabel dependen, terhadap semua variabel independen. Jika 

signifikasi > 0,05 maka data bebas dari Heteroskedastisitas. 
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c) Uji Autokorelasi  

     menurut Algifari (2009:88) bertujuan menguji apakah dalam suatu model 

regresi linear ada korelasi antara anggota sampel yang diurutkan berdasarkan 

waktu. Konsekuensi dari adanya Autokorelasi dalam suatu model regresi 

adalah varains sampel tidak dapat menggambarkan varians 

populasinya.model regresi yang dihasilkan tidak dapat digunakan untuk 

menaksir  nilai variabel dependen pada nilai variabel independen tertentu. 

Model regresi yang baik adalah regresi yang baik adalah regresi  yang bebas 

dari Autokorelasi.Uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan Uji 

Durbin-Watson (D-W), dengan tingkat kepercayaan 5%.  

d) Uji Multikolinearitas  

       Menurut Algifari (2009:84) “penyimpangan asumsi model klasik yang 

pertama adalah adanya multikolinearitas dalm model regresi yang dihasilkan. 

Artinya antar variabel independen yang terdapat dalam model yang memiliki 

hubungan yang sempurna atau mendekati sempurna (koefisien korelasinya 

tinggi atau bahkan 1)”. “Bahwa kesalahan standar estimasi yang meningkat 

ketika bertambahnya variabel independen, tingkat signifikasi yang digunakan 

untuk menolak hipotensis nol akan semakin besar, dan probabilitas menerima 

hipotesis yang salah (kesalahan) juga akan semakin besar” (Algifari,2011:84). 

Mulitikolinieritas dalam penelitian ini dilihat dengan menggunakan variance 

inflation factor (VIF) dan tolerance. Jika nilai VIF >10 maka model bebas 

dari multikolinieritas. 
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b. Analisis Regresi Linear berganda  

       Analisis regresi linear berganda (Arikunto 2013:338) merupakan 

perluasan dari teknik regresi apabila terdapat lebih dari satu variabel bebas 

untuk mengadakan prediksi terhadap variabel terikat.Dalam menganalisis 

mengenai pengaruh komunikasi terhadap kepuasaan kerja karyawan pada CV 

Solaris Servise Sentosa yang menggunakan analisis regresi linear berganda. 

Yaitu meregresikan antara :Komunikasi Vertikal, Komunikasi Horisontal 

terhadap kepuasaan kerja yaitu (Y) baik secara parsial maupun simultan. 

Rumus yang digunakan apabila variabel independen berjumlah dua atau lebih 

menurut Nazir (2011:463) yaitu: 

Y=a=풃ퟏ	풙ퟏ+풃ퟐ풙ퟐ+풃ퟑ풙ퟑ+풃ퟒ풙ퟒ+풃ퟓ풙ퟓ+ e 

 Keterangan: 

        Y                      : variabel terikat  

         a                      :Bilangan Konstanta   

										푏 ,푏 ,푏 ,푏 ,푏  : Koefisien regresi  

												푥                    :Komunikasi Vertikal  

												푥                   :Komunikasi Horisontal 

         e                      :Standar error 

         dari hasil pengolah data yaitu menggunakan program IBM SPSS 

Statistics Data Editor. Maka akan dilakukan analisis secara diskriptif dan 

pembuktian hipotesis. 

c. Analisis korelasi Berganda 

      Arikunto (2013:33) Analisis Korelasi Berganda (r) digunakan untuk 

mengetahui keeratan hubungan antara variabel-variabel Dalam aspek 
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komunikasi dengan kepuasaan kerja karyawan. Menurut Faulina (2009) dapat 

dihitung dalam menggunakan rumus:          

 

풓 =
풂∑퐘 − 풃∑퐱ퟏ + 풄∑ 퐱ퟐ퐘 + ⋯풏∑퐱ퟓ퐘 − 풏퐘ퟐ

풏∑퐘ퟐ − 풏퐘ퟐ  

   Keterangan : 

    r                       = Koefisien korelasi berganda 

				푥 ,푥 ,																								= Variabel-variabel komunikasi  

    Y                       =kepuasaan kerja karyawan  

    a,b,c...,n             = Koefisien regresi  berganda  

 
d. Koefisien determinasi berganda 

     Menurut Hasan (2004:66) Koefisien determinasi berganda adalah koefisien 

untuk menentukan besarnya pengaruh variasi tinggi rendahnyanya nilai variabel 

bebas (variabel X) terhadap variasi  tinggi rendah nilai variabel terikat (variabel 

Y) pada hubungan lebih dari dua variabel. Adapun bentuk persamaan 푅  Secara 

umum dirumuskan :  

푹ퟐ= 풃ퟏ	풚ퟏ풙ퟏퟏ	 ⋯ 풃풌풚ퟏ풙풌

풚ퟏ
 

Dimana; 
						푅 =Koefisien dterminasi 

     y  =variabel bebas 

      x  =variabel bebas 
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H. Pengujian hipotesis  

        Menurut Hasan (2006:31) pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang 

kan menghasilkan suatu keputusan, yaitu keputusan menerima atau menolak 

hipotesis Berdasarkan hipotesis yang telah dirumuskan, maka metode pengujian 

hipotesis yang dilakukan adalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Analisis Uji T ( secara parsial )  

           Uji T menurut Sugiyono (2013:193) digunakan untuk analisis atau 

pengujian suatu hipotensis untuk mengetahui pengaruh atau hubungan variabel 

independen yaitu Komunikasi vertikal (X ), komunikasi horisontal (푋 ),  secara 

parsial dengan  variabel dependen  Kepuasaan kerja karyawan. 

Rumus yang digunakan menurut Sugiyanto (2004:198) dikutip dalam 

Hidayati (2010:70) 

 

   

 

Dimana: 

B=Koefisien regresi 

Sb=simpangan baku regresi 

     Uji t dilakukan dengan membandingkan nilai 푡 dengan		푡  dimana 

taraf signifikansi ditetapkan sebesar 5% atau 0,05 dengan ketentuan: 

a. Jika signifikansi t<0,05 berarti hipotesis alternatif (Ha) diterima dan 

hipotesis (Ho) ditolak.Artinya variabel bebas yang diuji yaitu aspek 

t =풃ퟏ
풔풃
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Komunikasi secara parsial mempunyai hubungan yang signifikan terhadap 

kepuasaan kerja karyawan  

b. Jika signifikansi t > =0,05 berarti hipotesis (Ha) ditolak dan hipotesis (Ho) 

diterima. Artinya bahawa variabel bebas yang diuji yaitu aspek 

komunikasi secara parsial tidak mempunyai hubungan yang signifikan 

terhadap kerja karyawan.  

      Semua perhitungan dalam Analisis data ini diolah dengan menggunakan 

program IBM SPSS Statistics Data Editor. 

2. Analisis uji F (secara simultan /bersama-sama) 

            Uji F dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh variabel bebas (yaitu Variabel komunikasi)  yang terdiri variabel yaitu 

Komunikasi vertikal (푥 ), komunikasi horisontal (푥 ),  secara simultan terhadap 

variabel terikat (yaitu kepuasaan kerja karyawan). Rumus yang digunakan 

menurut Hasan (2006:107) adalah sebagai berikut: 

F =           푹ퟐ / K 

(1-푹ퟐ) /n-K-1 

 Dimana : 

  F   =Rasio 

푅 =Koefisien Determinasi 

 K  =Jumlah variabel bebas 

 N  =banyaknya sampel 

    Untuk menguji hipotesis variabel secara bersama-sama maka dalam 

mencari R digunakan rumus: 
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R= 풃ퟏ + 풃ퟐƩ	풙ퟐ퐲 

Keterangan: 

푏 .    =koefisien regresi 

푏 .    =Skor item variabel 푥 ,  

Y = Skor item variabel Y 

     Dalam penghitungan peneliti mengunakan alat bantu komputer yaitu 

program SPSS for windows. Untuk uji F dilakukan dengan membandingkan 

nilai 퐹 dengan 퐹 	,	dimana taraf signifikan ditetapkan sebesar 5% 

atau 0,05  dengan ketentuan: 

a. Jika Probabilitas 퐹 <0,05maka Ha ditolak Ho diterima artinya secara 

Simultan tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel komunikasi 

terhadap kepuasaan  kerja karyawan di CV. 

b. Jika Probablitas 퐹 >0,05maka Ha diterima  dan Ho ditolak  artinya 

secara simultan ada pengaruh yang signifikan antara variabel komunikasi 

terhadap kepuasaan kerja karyawan didalam CV. 


