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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian ini menggunakan tipe penelitian explanatory 

research dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian 

eksplanatori adalah penelitian yang menjelaskan hubungan kasual antara 

variable melalui pengujian hipotesa (Singarimbun, 2006:5). Selain itu tipe 

penelitian ini digunakan untuk menghubungkan antara variabel bebas (X) 

pada penelitian ini yakni iklim komunikasi organisasi dan variabel terikat 

(Y) yakni kepuasan kerja.

Metode penelitian kuantitatif, sebagaimana yang diungkapkan oleh 

Sugiyono metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, 

digunakan untuk meneliti populasi dan sempel tertentu (Machmud, 

2016:46). Pengumpulan data dilakukan dengan instrument penelitian serta 

analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk meguji 

hipotesis yang telah ditetapkan. 

3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Bandar Udara Abdul Rachman Saleh 

Malang tepatnya pada JL. Lettu Udara Soeto Kecamatan Pakis Kabupaten 

Malang-Jawa Timur Bagian Aviation Security pada bandar udara Abdul 

Rachman Saleh. Waktu penelitian ini akan di lakukan pada Januari-Febuari 

2019. 
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3.3 Variabel dan Definisi Operasional 

 3.3.1 Variabel 

  Menurut hatch dan Farhady pengertian variabel adalah atribut 

seseorang atau obyek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan 

yang lainnya (Sugiyono, 2011:38). Dalam penelitian ini telah ditentukan 

dua variabel yaitu : 

1. Variabel bebas atau variabel Independent (X) 

 Menurut Sugiyono variabel bebas merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau 

timbulnya variabel dependen (Y) (Sugiyono, 2011:39). Variabel 

bebas dalam penelitian ini adalah Iklim Komunikasi Organisasi 

unit pelaksana teknis Dinas Perhubungan Bandara Abdul 

Rachman Saleh. Berikut merupakan indikator-indikator beserta 

item-item dari Iklim Komunikasi Organisasi (Masmuh, 2013:46-

48) : 

1. Supportiveness, atau bawahan mengamati bahwa 

hubungan komunikasi antara mereka dengan atasan dapat 

membantu mereka dalam membangun dan menjaga 

perasaan bahwa dirinya berharga dan penting. 

a. Informasi yang diterima dari anggota cukup penting 

oleh atasan untuk kemudian dijadikan bahan 

pertimbangan dalam penyelesaikan tugas 

b. Atasan mendengarkan dan berpikir mengenai saran 

dan laporan masalah yang diajukan anggota untuk 
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dijadikan bahan pertimbangan dalam menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi anggota saat itu 

2. Partisipasi dalam membuat suatu keputusan 

a. Anggota berkomunikasi dan berkonsultasi dengan 

atasan tentang kebijakan organisasi yang berkaitan 

dengan penetapan rencana-rencana kerja yang akan 

dilaksanakan 

b. Atasan berdiskusi dengan bawahan untuk 

memecahkan masalah dalam pelaksanaan pekerjaan 

3. Kepercayaan, dapat dipercaya serta sanggup menyimpan 

rahasia 

a. Atasan mempunyai kepercayaan yang tinggi kepada 

bawahannya sehubungan dengan pekerjaan 

b. Karyawan selalu jujur dalam menyampaikan ide atau 

saran terhadap atasan maupun rekan sekerja 

4. Keterbukaan serta keterusterangan 

a. Atasan menyampaikan informasi yang berhubungan 

luas dengan pekerjaan kepada semua karyawan 

mengenai rencana program kegiatan, petunjuk 

operasional dan pertanggung jawaban yang jelas 

b. Atasan memberikan pujian bagi karyawan berprestasi  

c. Atasan memberikan teguran kepada karyawan yang 

melanggar aturan dengan penyampaian yang baik 
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5. Tujuan kinerja yang tinggi, pada tingkat mana tujuan 

kinerja dikomunikasikan dengan jelas kepada para 

anggota organisasi 

a. Perusahan memberikan kesempatan bagi karyawan 

untuk mengikuti pelatihan khusus untuk mendukung 

kegiatan operasional 

2. Variabel terikat atau variabel dependen 

 Menurut Sugiyono variabel terikat merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas 

atau variabel independent (X) (Sugiyono, 2011:39). Variabel 

terikat dalam penelitian ini adalah Kepuasan Kerja bagian 

Aviation Security . Berikut merupakan indikator-indikator beserta 

item-item dari Kepuasan Kerja menurut Herzberg dalam 

(Mangkunegara, 2005:121-122) : 

1. Kompensasi 

a. Perusahaan memberikan gaji atau upah kepada karyawan 

sesuai kelayakan dan diberikan tepat pada waktunya 

b. Karyawan memperoleh keuntungan dari hasil 

pekerjaannya 

2. Kondisi Kerja 

a. Rekan sekerja bersedia saling mendukung dalam 

kelancaran kerja sehingga tercipta hubungan yang 

harmonis 
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b. Tidak pernah terjadi konflik antara karyawan satu dengan 

yang lainnya 

3. Sistem Administrasi dan Kebijakan Perusahan 

a. Informasi yang disampaikan diterima jelas oleh karyawan 

b. Sarana maupun prasarana yang digunakan untuk 

menyampaikan informasi secara lisan dan tulisan mudah 

dijumpai dan tersedia dengan lengkap 

4. Kesempatan untuk Berkembang 

a. Karyawan memperoleh kesempatan peningkatan 

pengalaman serta kemampuan kerja selama bekerja 

 

Item-item dari indikator variabel bebas atau independent (X) 

dan variabel terikat atau dependen (Y) diatas merupakan 

serangkaian pertanyaan yang nantinya akan di aplikasikan dalam 

sebuah angket (kuesioner) yang akan disebarkan oleh peneliti 

kepada Karyawan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan 

Seksi Keamanan dan Keselamatan Penerbangan di Bandara 

Abdul Rachman Saleh. 
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Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel Indikator Item Sumber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iklim Komunikasi 

Organisasi 

(X) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supportiveness 

 

1. Informasi yang diterima 

dari anggota cukup 

penting oleh atasan 

untuk kemudian 

dijadikan bahan 

pertimbangan dalam 

menyelesaikan tugas 

2. Atasan mendengarkan 

dan berpikir mengenai 

saran dan laporan 

masalah yang diajukan 

anggota untuk dijadikan 

bahan pertimbangan 

dalam menyelesaikan 

permasalahan yang 

dihadapi anggota saat 

itu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masmuh 

(2013:46) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partisipasi 

membuat 

keputusan 

3. Anggota berkomunikasi 

dan berkonsultasi 

dengan atasan tentang 

kebijakan organisasi 

yang berkaitan dengan 

penetapan rencana-
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Iklim Komunikasi 

Organisasi 

(X) 

 

 

 

 

 

 

 

rencana kerja yang akan 

dilaksanakan 

4. Atasan berdiskusi 

dengan bawahan untuk 

memecahkan masalah 

dalam pelaksanaan 

pekerjaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masmuh 

(2013:46) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepercayaan 

5. Atasan mempunyai 

kepercayaan yang tinggi 

kepada bawahannya 

sehubungan dengan 

pekerjaan 

6. Karyawan selalu jujur 

dalam menyampaikan 

ide atau saran terhadap 

atasan maupun terhadap 

rekan sekerja 

 

Keterbukaan 

dan 

keterusteranga

n 

7. Atasan menyampaikan 

informasi yang 

berhubungan luas 

dengan pekerjaan 

kepada semua karyawan 

mengenai rencana 

program kegiatan, 

petunjuk operasional 
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Iklim Komunikasi 

Organisasi 

(X) 

 

 

 

 

dan 

pertanggungjawaban 

dengan jelas 

8. Atasan memberikan 

pujian bagi karyawan 

berprestasi  

9. Atasan memberikan 

teguran kepada 

karyawan yang 

melanggar aturan 

dengan penyampaian 

yang baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masmuh 

(2013:46) 

 

 

 

 

Tujuan Kinerja 

yang tinggi 

10. Perusahaan memberikan 

kesempatan bagi para 

karyawan untuk 

mengikuti pelatihan 

khusus guna 

mendukung kegiatan 

operasional dan 

peningkatan SDM 

 

Kepuasan Kerja 

(Y) 

 

Kompensasi 

11. Perusahaan memberikan 

gaji atau upah kepada 

karyawan sesuai dengan 

kelayakan dan diberikan 

tepat pada waktunya 

 

 

Mangkunegara 

(2005:121-122) 
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Kepuasan Kerja 

(Y) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Karyawan memperoleh 

keuntungan berupa 

bonus dan tunjangan 

dari hasil pekerjaannya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mangkunegara 

(2005:121-122) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi kerja 

13. Rekan sekerja bersedia 

saling mendukung 

dalam 

kelancaran kerja 

sehingga tercipta 

hubungan yang 

harmonis 

14. Tidak pernah terjadi 

konflik antara karyawan 

satu dengan yang 

lainnya 

Sistem 

administrasi 

dan kebijakan 

perusahaan 

15. Informasi yang 

disampaikan diterima 

dengan jelas oleh 

karyawan 

16. Sarana maupun 

prasarana yang 

digunakan untuk 

menyampaikan 

informasi secara lisan 

dan tulisan mudah 
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dijumpai dan tersedia 

dengan lengkap 

 

 

 

Kesempatan 

untuk 

berkembang 

17. Karyawan memperoleh 

peningkatan 

pengalaman dan 

kemampuan kerja 

selama bekerja 

Sumber: Hasil olahan penulis 2018 

 

   3.4 Sumber Data 

3.4.1 Data Primer 

  Data primer merupakan data yang akan diperoleh secara langsung 

dari responden melalui kuesioner/angket yang dibagikan pada 

Karyawan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan bagian Aviation 

Security di Bandara Abdul Rachman Saleh. Dan jika tidak 

memungkinkan untuk bertemu langsung maka peneliti akan 

memberikan kuesioner/angket yang dibagikan melalui link google 

form yang dibuat oleh peneliti. 

3.4.2 Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan secara tidak 

langsung melalui website, jurnal, dan literatur yang dapat mendukung 

penelitian. 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono merupakan langkah 

yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian 

adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2015:224). Teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini menggunakan: 

3.5.1 Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyan atau 

pernyatan tertulis kepada responden untuk di jawab (Sugiyono, 

2015:142). Tujuan dari pemakaian kuesioner ini digunakan untuk 

menjangkau objek penelitian dengan kuantitas yang tinggi secara 

cepat dan luas. Kuesioner dibuat dengan cara menurunkan indikator 

pada definisi operasional yang sudah menjadi item untuk ditulis 

menjadi pertanyaan dengan kalimat yang mudah dipahami. 

Kuesioner akan dibagikan pada Karyawan Unit Pelaksana Teknis 

Dinas Perhubungan bagian Aviation Security di Bandara Abdul 

Rachman Saleh. 

3.5.1.1 Skala Pengukuran 

 Skala pengukuran digunakan untuk mengukur variabel-

variabel yang akan diteliti. Skala pengukuran yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah skala likert. Skala Likert adalah skala yang 

dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi 

seseorang atau kelompok orang mengenai fenomena sosial 

(Sugiyono, 2015:93). Setiap pertanyaan yang diajukan akan 
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diberikan pilihan jawaban berupa dukungan yang diungkapkan 

dengan kata-kata dan skor sebagai berikut: 

i. Sangat tidak setuju diberikan skor 1 

ii. Tidak setuju diberikan skor 2 

iii. Setuju diberikan skor 3 

iv. Sangat setuju diberikan skor 4 

Pada pilihan jawaban tidak disertakan pilihan ragu-ragu atau 

netral. Alasannya karena pilihan jawaban ragu-ragu mengakibatkan 

responden akan cenderung memilih jawaban tengah-tengah 

terutama bagi responden yang ragu-ragu akan memilih jawaban 

yang mana, selain itu responden juga cenderung memilih jawaban 

ini untuk memilih amannya (Kriyantono 2006:134). Penjelasan 

diatas berguna agar data yang seharusnya didapat tidak hilang 

karena pilihan jawaban netral atau ragu. 

3.5.2 Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan cara pencarian data yang dilakukan 

dengan pencatatan data yang sudah tersedia. Dokumen yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi data profil Unit Pelaksana 

Teknis Bandar Udara Abdul Rachman Saleh. 

 

3.6 Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

3.6.1Populasi 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 
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yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2015:80). Berdasarkan beberapa 

pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa populasi 

merupakan seluruh anggota yang ada dalam suatu tempat tertentu 

yang menjadi objek dalam penelitian dengan berbagai spesies, 

bentuk, dan ukuran yang berbeda. Pada penelitian ini yang menjadi 

populasi adalah memiliki kriteria sebagai berikut: 

i. Bekerja pada Dinas Perhubungan bagian Aviation Security 

periode 2017-2019 

ii. Di tempatkan pada Bandar Udara Abdul Rachman Saleh 

Hasil dari wawancara yang dilakukan, jumlah populasi yang 

memenuhi kriteria diatas berjumlah 50 orang. 

3.6.2 Sampel  

  Pengertian sampel dalam penelitian kuantitatif menurut 

Sugiyono adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Ukuran sampel adalah banyaknya sampel 

yang akan di ambil pada suatu populasi (Sugiyono, 2018:130). 

Menurut Arikunto jika jumlah subyeknya kurang dari 100 

orang sebaiknya diambil semuanya, jika subyeknya besar atau lebih 

dari 100 orang maka dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih 

(Permata, 2018:36).  

Dalam penelitian ini karena populasinya tidak lebih dari 100 

orang responden maka penulis mengambil keseluruhan jumlah 

populasi yang ada pada Karyawan Unit Pelaksana Teknis Dinas 
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Perhubungan bagian Aviation Security di Bandara Abdul Rachman 

Saleh yaitu sebanyak 50 orang responden.  

3.6.3 Teknik Pengambilan Sampel 

  Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel 

berupa teknik sampling jenuh. Menurut Sugiyono sampling jenuh 

merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi 

digunakan sebagai sampel (Permata, 2018:36). Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan Unit Pelaksana 

Teknis Dinas perhubungan bagian Aviation Security yang bekerja 

periode 2017-2019 dan ditempatkan pada Bandara Abdul Rachman 

Saleh.   

 

3.7 Uji Instrumen 

Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang 

di teliti serta jumlah instrumen yang akan digunakan peneliti akan 

tergantung pada jumlah variabel yang diteliti (Sugiyono, 2015:92).   

  Uji Validitas dan reliabilitas dibutuhkan untuk melakukan pengujian 

terhadap item-item yang ada dalam variabel agar kesimpulan nantinya valid 

dan tidak memberikan gambaran yang jauh berbeda dari keadaan 

sesungguhnya. 

3.7.1 Uji Validitas 

Menurut Azwar validitas berasal dari kata validity yang 

mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat 

ukur dalam melakukan fungsi ukurnya (Machmud, 2016:65).  
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Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk 

mendapatkan data (mengukur) itu valid (Sugiyono, 2011:121). 

Sejauh mana instrument penelitian (Kuisioner) akan mengukur 

apakah sesuai atau tidak. Valid berarti instrument dapat digunakan 

untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Menurut Dr Suliyanto 

Korelasi product moment atau pearson digunakan untuk mengetahui 

hubungan antar variabel jika data yang digunakan memiliki skala 

interval atau rasio (Suliyanto, 2011:16). Dasar pemikiran analisis 

korelasi product moment adalah perubahan antar variabel, artinya 

jika perubahan suatu variabel diikuti perubahan variabel lainnya 

maka kedua variabel tersebut saling berkorelasi. Suatu instrument 

yang valid dapat dilihat dari perbandingan indeks korelasi product 

moment dengan level signifikansi (a) 0,05 atau 5%. Koefisien 

korelasi product moment > r-tabel (α ; n – 2 ) n = jumlah sampel ; 

nilai sig ≤ α. Apabila nilai probabilitas hasil dari korelasi dibawah 

0,05 (5%) atau ≤ 0,05 (5%) maka instrument dapat dinyatakan valid. 

Begitu juga sebaliknya, apabila probabilitas hasil dari korelasi diatas 

0,05 (5%) atau ≥ 0,05 (5%)  maka instrument dinyatakan tidak valid. 

Rumus perhitungan product moment bias dilihat dibawah ini: 

Keterangan: 

𝑟𝑥𝑦 = koefisien korelasi 

N  = Jumlah Responden 
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X  = Jumlah nilai variabel X 

Y  = Jumlah nilai variabel Y 

X2  = Jumlah kuadrat nilai variabel X 

Y2   = Jumlah kuadrat nilai variabel Y 

XY = Jumlah hasil kali variabel X dan Y 

(X)2 = Jumlah nilai variabel X dikuadratkan 

(Y)2 = Jumlah nilai variabel Y dikuadratkan 

 

Menurut Dr Suliyanto dalam (Suliyanto 2011:16) Kriteria koefisien 

korelasi product moment dapat dilihat dibawah ini: 

• 0,00 – 0,29 : Korelasi sangat lemah 

• 0,30 – 0,49 : Korelasi lemah 

• 0,50 – 0,69 : Korelasi cukup 

• 0,70 – 0,79 : Korelasi kuat 

• 0,80 – 1,00 : Korelasi sangat kuat 

3.7.2 Uji Reliabilitas 

 Reliabilitas menunjuk pada satu pernyataan bahwa 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena informasi tersebut sudah baik (Arikunto, 

2013:211). Sugiyono mengatakan bahwa instrument yang reliabel 

adalah instrument yang bila digunakan beberapa kali untuk 

mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama 

(Sugiyono, 2011:121). Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan 

bahwa reliabilitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil 



42 
 

pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali 

atau lebih terhadap suatu gejala yang sama pula. Variabel dikatakan 

reliabel bila cronbach’s alpha ≥ 0,6 dan dikatakan tidak reliabel jika 

cronbach’s alpha < 0,6. Pengujian reliabilitas menggunakan  rumus 

Alpha Cronbach sebagai berikut: 

𝜶 = (
𝒌

𝒌 − 𝟏
) (𝟏 −  

𝑺𝒊
𝟐

𝑺𝟐
) 

                                        Untuk mengetahui Si 

 

 

                                         Untuk mengetahui St 

 

 

 

Keterangan: 

α = Reliabilitas (Koefisien Alpha) 

k  = Banyaknya butir pertanyaan 

Si
 = Jumlah varian butir soal 

     St
 = varian total 

 N = Jumlah responden 

Dengan kriteria pengukuran reliabilitas jika alpha atau r hitung 

sebagai berikut: 

• 0,8 – 1,0  : Reliabilitas baik 

• 0,6 – 0,799 : Reliabilitas dapat diterima 

• Kurang dari 0,6 : Reliabilitas tidak diterima 
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3.8 Teknik Analisis Data 

3.8.1 Analisis Statistik Inferensial 

 Menurut Krisyantono statistik Inferensial digunakan untuk riset 

eksplanatif yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara dua 

variabel atau lebih (Permata, 2018 39). Rachmat Trijono juga 

menjelaskan bahwa analisis inferensial juga bertujuan untuk uji 

hubungan non kausal (regresi dan korelasi) dan kausal (analisis jalur dan 

lisrel) (Trijono, 2015:38). Teknik statistik inferensial digunakan bila 

peneliti ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi 

(Sugiyono, 2015:147). 

3.8.2 Analisis Regresi Sederhana 

 Menurut Rachmat Trijono analisis regresi sederhana adalah 

skala pengukuran data dua variabel yang dianalisis dengan skala 

interval atau rasio (Trijono 2015:63). Analisis regresi sederhana 

digunakan untuk memprediksi satu variabel tergantung variabel 

bebasnya (Suliyanto 2011:37). Bentuk dari persamaan regresi linear 

sederhana ini adalah:  

 

 

   yang artinya : Y =Variabel Dependen, nilai yang diprediksi  

                                     (Kepuasan kerja) 

   X =Variabel Independen (Iklim Komunikasi                           

Organisasi) 

 a  =Bilangan konstanta (Nilai Y’ apabila X=0) 

Y = a + bX 
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  b =Koefisien Regresi (nilai peningkatan ataupun 

penurunan) 

 

                                              Untuk mengetahui a: 

                                            𝑎 =  
(Σ𝑌)(Σ𝑋2)−(Σ𝑋)(Σ𝑋𝑌)

(𝑛)(Σ𝑋2)−(Σ𝑋)2
  

                                                                         

                                                                     Untuk mengetahui b: 

                                                                    𝑏 =  
𝑛(ΣX𝑌)(Σ𝑋2)−(Σ𝑋)(Σ𝑌)

(𝑛)(Σ𝑋2)−(Σ𝑋)2
 

   

  Setelah mengetahui nilai a dan b, kemudian nilai tersebut 

dimasukkan kedalam rumus regresi sederhana untuk mengetahui 

perubahan yang terjadi pada variabel Y berdasarkan nilai variabel X 

yang telah diketahui 

3.8.3 Koefisien Determinasi 

 Setelah melakukan analisis regresi sederhana akan didapat 

koefisien determinasi. Dalam koefisien determinasi akan 

menunjukkan seberapa besar kontribusi Iklim Komunikasi 

Organisasi (X) terhadap Kepuasan Kerja (Y). Koefisien determinasi 

dihitung dengan mengkuadratkan koefisien determinasi (R) 

 

3.9 Uji Hipotesis 

 Alat pengujian yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi. Analisis regresi digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan 
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antara dua variabel atau lebih serta menunjukkan arah hubungan antar 

variabel dependen dan independent.  

 Uji t digunakan untuk menguji apakah ada pengaruh antara variabel 

bebas dan variabel terikat. Uji t atau uji secara parsial untuk setiap koefisien 

regresi diuji untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara variabel bebas 

(Iklim Komunikasi Organisasi) dengan variabel terikat (Kepuasan Kerja) 

pada tingkat signifikansi 0,05. Kriteria untuk penerimaan dan penolakan 

hipotesis secara parsial dapat dilihat sebagai berikut: 

• Ho diterima jika thitung < ttabel atau signifikansi > 0,05  

Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara iklim komunikasi 

organisasi pada unit pelaksana teknis dinas perhubungan bandara 

Abdul Rachman Saleh (Variabel X) terhadap kepuasan kerja bagian 

aviation security (Variabel Y) 

• H1 diterima jika thitung > ttabel atau signifikansi < 0,05  

Terdapat pengaruh yang signifikan antara iklim komunikasi 

organisasi pada unit pelaksana teknis dinas perhubungan bandara 

Abdul Rachman Saleh (Variabel X) terhadap kepuasan kerja bagian 

aviation security (Variabel Y) 

 


