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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Nasution dan Usman (2007, h.2) mengatakan penelitian 

adalah sebuah proses untuk mendapatkan solusi dari permasalahan 

setelah melakukan studi dan analisis dari berbagai faktor. Oleh 

karena itu, penelitian muncul dikarenakan adanya sebuah masalah 

dan adanya keinginan untuk mengetahui jawaban dari 

permasalahan tersebut. 

Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan metode 

penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menekankan 

analisisnya pada data numerikal atau angka yang nantinya diolah 

dengan metode statistika. Penelitian kuantitatif pada dasarnya 

dilakukan pada penelitian inferensial atau dalam rangka pengujian 

hipotesis dan memyandarkan kesimpulan hasilnya pada suatu 

probabilitas kesalahan pendekatan hipotesis nihil. Dengan metode 

ini nantinya akan diperoleh signifikansi perbedaan kelompok atau 

signifikansi hubungan antar variabel yang diteliti (Azwar, 2013, 

h.5). 

Peneliti menggunakan alat ukur berupa skala untuk 

mendapatkan data penelitian. Pengolahan data akan dilakukan 

dengan menggunakan SPSS (Statistical Packages for Social 

Sciences) 16.0 for Windows. 
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B. Identifikasi Variabel 

Identifikasi variabel adalah langkah penetapan variabel-

variabel utama dalam penelitian dan penentuan fungsinya masing-

masing. Variabel tergantung adalah variabel penelitian yang 

diukur untuk mengetahui besarnya pengaruh pada variabel lain. 

Variabel bebas adalah suatu variabel yang variasinya akan 

mempengaruhi variabel lainnya (Azwar, 2013, h. 61). 

Berikut merupakan variabel yang akan digunakan dalam 

penelitian ini : 

Variabel Tergantung (Y) : Quality of Work Life 

Variabel Bebas (X)  : Keterlibatan Kerja  

 

C. Definisi Operasional 

Menurut Azwar (2013, h.72), variabel-variabel pada 

penelitian merupakan kumpulan konsep mengenai fenomena yang 

diteliti. Pada umumnya, rumusan tersebut masih bersifat 

konseptual, sehingga maknanya masih abstrak meskipun mungkin 

sudah dapat dipahami maksudnya. Oleh karena itu, diperlukan 

suatu definisi yang memiliki arti tunggal dan diterima secara 

objektif apabila indikator variabel yang bersangkutan tampak.  

1. Quality of Work Life 

Quality of Work Life (QWL) adalah karyawan berusaha 

untuk memenuhi kebutuhan pribadinya seperti rasa aman, 

relatif puas, dan adanya kesempatan untuk bertumbuh dan 

berkembang sebagai seorang karyawan. Pengukuran quality of 
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work life menggunakan skala quality of work life yang terdiri 

dari adanya rasa memiliki, kemampuan mengendalikan diri, 

adanya budaya kebersamaan, serta muatan pekerjaan. 

Semakin tinggi skor yang didapatkan, maka semakin 

tinggi pula quality of work life para karyawan. Begitu pula 

sebaliknya, semkain rendah skor yang didapatkan, maka 

semakin rendah quality of work life yang dimiliki oleh 

karyawan. 

 

2. Keterlibatan Kerja 

Keterlibatan kerja merupakan proses partisipasi karena 

adanya rasa ketertarikan terhadap tugas dan pekerjaannya 

dengan menggunakan seluruh kapasitas individu dan membuat 

individu tersebut memihak pada pekerjaannya. Pengukuran 

keterlibatan kerja menggunakan skala keterlibatan kerja dengan 

menggunakan aspek-aspek, yaitu motivasi untuk kontribusi, 

mau menerima tanggung jawab, aktif berpartisipasi dalam 

pekerjaan, serta mengaktualisasikan diri. 

Semakin tinggi skor yang didapatkan dalam skala 

tersebut, maka semakin tinggi keterlibatan kerja yang dimiliki 

oleh karyawan. Sebaliknya, semakin rendah skor yang 

didapatkan dalam skala tersebut, semakin rendah pula 

keterliabtan kerja yang dimiliki oleh karyawan. 
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D. Subyek Penelitian 

Dikatakan oleh Azwar (2013, h.34) bahwa subjek penelitian 

adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data 

mengenai variabel - variabel yang akan diteliti. 

1. Populasi 

Azwar (2013, h.77) mengatakan bahwa populasi adalah 

kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil 

penelitian. Dalam penelitian ini, populasinya adalah seluruh 

karyawan yang bekerja di PT. Semarang Makmur. Berikut 

populasi karyawan disetiap bidangnya.  

Tabel 1 

Populasi Karyawan 

Bidang Jumlah 

Produksi 40 

Gudang 20 

Teknik 32 

Spesial Produk 22 

Quality Control 7 

HRD & GA 39 

Jumlah Populasi Karyawan 160 

Keterangan : HRD & GA (Human Resources and 

Development & General Affair) 

 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Menurut Nasution dan Usman (2007, h.103), sampel 

merupakan bagian dari populasi yang akan menjadi objek 

dalam penelitian. Peneliti akan menggunakan teknik Purposive 
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Cluster Sampling, yaitu pemilihan sampel pada suatu kelompok 

dengan tujuan tertentu.  

Adapun ciri-ciri subyek yaitu yang telah bekerja lebih 

dari satu tahun, dengan asumsi peneliti bahwa karyawan lebih 

mengenal suasana di perusahaan tersebut. Subyek yang dipilih 

merupakan seluruh karyawan yang bekerja dibidang produksi 

dan HRD & GA. Kelompok tersebut dipilih dikarenakan hasil 

wawancara menunjukan bahwa seringkali munculnya 

permasalahan mengenai quality of work life dan keterlibatan 

pada kelompok tersebut. Subyek yang akan digunakan 

sejumlah 79 subyek. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini akan menggunakan alat pengukuran 

berupa skala. Menurut Azwar (2013, h.99), skala psikologi adalah 

instrumen pengukuran psikologi yang digunakan untuk 

mengungkap data mengenai atribut psikologis. Skala yang 

digunakan dalam mengukur variabel-variabel penelitian 

merupakan skala tertutup, yaitu skala dengan pernyataan yang 

jawabannya sudah ditentukan dan dibatasi.  

Akan terdapat dua jenis skala dalam penelitian ini, yaitu 

skala quality of work life dan skala keterlibatan kerja. Masing-

masing dari skala tersebut akan menggunakan dua jenis 

pernyataan, yaitu favourable dan unfavourable. Favourable 

adalah pernyataan yang memihak atau mendukung pada aspek 
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yang bersangkutan. Disisi lain, Unfavourable adalah pernyataan 

yang tidak mendukung pada aspek yang bersangkutan (Azwar, 

2013). 

Berikut adalah skala-skala yang akan digunakan dalam 

penelitian ini untuk mengukur variabel-variabel penelitian : 

1. Skala Quality of Work Life 

Skala ini akan digunakan untuk mengukur tingkat 

quality of work life pada karyawan PT. Semarang Makmur 

berdasarkan pada aspek – aspek kualitas kehidupan, yaitu 

adanya rasa memiliki karyawan terhadap perusahaan, 

kemampuan mengendalikan diri, adanya budaya 

kebersamaan, serta muatan dari pekerjaan. Dalam skala ini 

akan terdapat 32 item. 

Tabel 2 

Blue Print Rancangan Skala Quality of Work Life 

Aspek Quality of work life 
Jumlah Pernyataan/ Item Total 

Item Favourable Unfavourable 

Adanya rasa memiliki 4 4 8 

Kemampuan 

mengendalikan diri 

4 4 8 

Budaya kebersamaan 4 4 8 

Muatan pekerjaan 4 4 8 

Total Item 16 16 32 

 

2. Skala Keterlibatan Kerja 
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Skala ini akan digunakan untuk mengukur keterlibatan 

kerja pada karyawan. Skala keterlibatan kerja disusun 

berdasarkan aspek keterlibatan kerja, yaitu keterlibatan secara 

mental dan emosional, memiliki motivasi untuk kontribusi, 

mau menerima tanggung jawab, aktif berpartisipasi dalam 

pekerjaan, serta aktualisasi dalam diri karyawan. Dalam skala 

ini terdapat 32 item. 

Tabel 3 

Blue Print Rancangan Skala Keterlibatan Kerja 

Aspek Keterlibatan 

Kerja 

Jumlah Pernyataan/ Item Total 

Item Favourable Unfavourable 

Motivasi untuk kontribusi 4 4 8 

Mau menerima tanggung 

jawab 

4 4 8 

Aktif berpartisipasi dalam 

pekerjaan 

4 4 8 

Mengaktualisasikan diri 4 4 8 

Total Item 16 16 32 

 

Didalam skala Quality of Work Life dan Keterlibatan Kerja 

akan terdapat empat buah alternatif jawaban yang akan digunakan 

dalam dua skala di atas. Alternatif jawaban tersebut, yaitu Sangat 

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

Sesuai (STS).  

Skor yang akan diberikan untuk pernyataan favourable, 

yaitu Sangat Sesuai (SS) = 4, Sesuai (S) = 3, Tidak Sesuai (TS) = 

2, Sangat Tidak Sesuai (STS) = 1. Sebaliknya, skor yang akan 
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diberikan pada pernyataan unfavourable, yaitu Sangat Sesuai (SS) 

= 1, Sesuai (S) = 2, Tidak Sesuai (TS) = 3, dan Sangat Tidak 

Sesuai (STS) = 4. 

 

 

F. Validitas dan Reliabilitas 

Setelah pengumpulan data primer dilakukan, yang harus 

dilakukan selanjutnya adalah melakukan pengujian terhadap 

ketepatan data, yaitu dengan melihat validitas dan reliabilitas dari 

data yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Jika kedua pengujian 

tersebut memberikan hasil seperti yang diharapkan, maka tahap 

analisa dapat dilakukan (Nasution dan Usman, 2007, h.111). 

1. Validitas Alat Ukur 

Menurut Nasution dan Usman (2007, h.114) validitas 

digunakan untuk mengetahui pengukuran yang dilakukan 

terhadap sesuatu hal sudah benar atau belum. Validitas dapat 

meyakinkan peneliti bahwa peneliti sedang mengukur konsep 

yang telah dibuat untuk pengukuran dan bukan sesuatu yang 

lain. 

Pengolahan data akan dihitung menggunakan teknik 

korelasi Product Moment dari Pearson yang selanjutnya akan 

dikoreksi dengan menggunakan rumus Part Whole Correlation. 

Penghitungan akan dilakukan dengan menggunakan bantuan 

dari Statistic Packages for Social Science (SPSS) 16.0 for 

Windows. 
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2. Reliabilitas Alat Ukur 

Menurut Nasution dan Usman (2007, h.112) reliabilitas 

mengindikasikan konsistensi pengukuran yang dilakukan pada 

sepanjang waktu atau berbagai pertanyaan. Reliabilitas 

menunjukkan stabilitas dan konsistensi dari alat ukur dan 

membantu melihat ketepatan dalam pengukuran. 

Dalam penelitian ini, koefisien reliabilitas akan dihitung 

dengan menggunakan Formula Alpha Cronbach. Penghitungan 

reliabilitas juga akan menggunakan Statistic Packages for 

Social Science (SPSS) 16.0 for Windows. 

 

G. Metode Analisis Data 

Azwar (2013, h.123) mengatakan pengolahan data yang 

telah diperoleh dimaksudkan sebagai suatu cara 

mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga dapat diabaca 

(readable) dan dapat ditafsirkan (interpretable). 

Dalam penelitian ini, pengolahan analisis data dilakukan 

dengan uji kuantitatif melalui metode analisis statistic teknik 

korelasi Product Moment melalui bantuan Statistic Packages for 

Social Science (SPSS) 16.0 for Windows untuk menguji secara 

empirik hubungan antara keterlibatan kerja dengan quality of work 

life pada karyawan. Penggunaan teknik tersebut dikarenakan pada 

penelitian ini hanya menguji satu variabel bebas terhadap satu 

variabel tergantung. 
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