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151 RIKGKASAH: 

Hasalah Penelitian = 
Xasalah penelitiar. i~i dapa~ dir~~~s~a~ seb~g~i berik~t: 

Da.z ; f ak t c r - f ak tc r hubun g ar- Ln t.e rp e r sona L. p enghar g aan , 
tanggung j~~ab, pekerjaan i~~ sendi:::, ~ga~anan kerja, dan 
kondisi kerj~, manakah yang domina~ penga=uhnya ternadap 
tingkat kepuasan kerja rETT pada Fakultas Ekonomi Perguruan 
Tinggi Swasta (FE-FTS) di Surabaya ? 

Tujuan Penelitian: 
Untuk nengetahui faktot yang domina~ pengaruhnya terhadap 
t i.n g ka t kepuas an ker j e TETT p ad a FE-?TS til Sur ab ava . 

Ketodologi Penelitian: 
Dala~ penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatip seca
ra diskriptip analitik. 

1.	 Identifi~asi Ya;iaoel: 
Va~iabe: v~=iabel y~ng akan diteliti ci~~lQT.~ckk~n sebagai 
b e r i ku t : 

I,	 t.ak.an Lng ka kepua s anYe ri ebe l T'ergantung (Y), nenva t t 
kerja tenaga edukatip tidak teta~. 

2.	 Variabe] Bebas (X), menyatakan faktor-faktor sumber ke
puasan kerja yang mempengaruhi tingkat kepuasan kerja 
TETT, antara lain: hubung an interpersonal (X~), p enghar > 

g aan (X~), t anggung j aeab (X-~). pe ke r j aan itu sendiri 
kejinanan ker j a dan kondisi ke r j a (Xs ) . (X4),	 (X5), 
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2. Definisi Operasiaual: 

2.1.	 Kepuasan kerja adalah keadaan emDsional yang menye
nangkan atau tidak menyenangkan dimana para TETT me
mandang pekerjaan mereka. 
Kepuasan kerja TETT diukur berdasarkan kehadiran meng
a.i a r , dan ke t ep a t an wa kt;u dalam menye Les a Lkan t.ugas 
nengaf ar nv e . Sed an g p engu ku r anny a dilakukan dengan 
menggunakan skor. 

2.2.	 Faktor-faktor yang merupakan sumber kepuasan kerja 
yang dapat mempengaruhi tingkat kepuasan kerja TETT, 
antara lain: hubungan interpersonal (X 1 ) , penghargaan 
(X tanggung f ewab (X~). p e ke r f aan itll s end i r i,2),	 (X4),
keamanan ke e.i a (Xs)' dan kondisi ker-j a (Xc;). Pengukur
an dilakukan dengan menggunakan skor hasil yang 
pai oleh TETT, menurut ukuran yang digunakan 
d ap pekerj aan . 

dica
terha

3. Inst=umen 
Untuk 

Penelitiao: 
memperoleh data dari para tenaga edukatip selaku 

responden, digunakan instrumen penelitian berupa kuesioner. 
Teknis pelaksanaan digunakan metode wawancara dan dilanjut
kan dengan pen yer ahan ku e s i on e r kep ad a responden. 

Dalam ~enganalisis data yang dihasilkan, digunakan alat 
uji model regresi korelasi berganda dengan memanfaatkan 
Program Microstat. 

4. eopillasi: 
Pc pu Las I penelitian Ln i, adalah para p egawa I nege r L sipil 

yang beke e.i a s eb ag a i, t en aga edukatip tetap di Pe r gu r u an 
Tinggi Negeri Surabaya, dengan golongan III/a sampai dengan 
III/d, sebanyak 63 orang. Dari 63 lembar kuesioner yang di
s e r ahkan kep ada para responden, yang kembali adalah 3S lem
bar. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan accidental 
sampling. 

Simpu]an: 
Hasil penguJ~an hipotesis menunjukkan bahwa yang paling 
mempengaruhi tingkat kepuasan kerja TETT pada FE-PTS di Su
rabaya adalah faktor hubungan interpersonal. 

Saran: 
Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada lembaga a
gar lebih memperhatikan faktor kondisi kerja yang dapat me
numbuhkan hubungan interpersonal yang baik, sehingga para 
TETT dapat menjalankan tugas mengajarnya dengan baik dengan 
penuh rasa tanggung jawab. 

ii 

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

LAPORAN PENELITIAN ANALISIS FAKTOR FAKTOR ... Sedianingsih




