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gejala, untuk menerangkan gejala ini maka disediakan suatu bagian 

statistik deskriptif.  

Sejalan dengan tujuan penelitian, maka metode deskriptif 

akan digunakan peneliti untuk mengkaji lebih dalam tentang Budaya 

Organisasi di PT. Telkom Indonesia Witel Solo 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel merupakan atribut atau sifat yang terdapat pada 

subjek penelitian yang dapat bervariasi secara kuantitatif ataupun 

secara kualitatif (Azwar, 2012, h.59). Best ( dalam Narbuko & 

Achmadi, 2015, h. 118) menjelaskan bahwa variabel penelitian 

adalah kondisi-kondisi atau serenteristik-serenteristik yang oleh 

peneliti dimanipulasikan, dikontrol atau diobservasi dalam suatu 

penelitian. Dari beberapa pendapat tokoh di atas dapat disimpulkan 

bahwa variabel penelitian itu meliputi faktor-faktor yang berperan 

dalam peristiwa atau gejala yang diteliti. Dalam penelitian ini, 

terdapat satu variabel yakni, budaya organisasi. 

 

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Budaya Organisasi  

Budaya organisasi adalah seperangkat asumsi atau nilai-

nilai yang diyakini oleh seluruh karyawan dan digunakan sebagai 

pengarah perilaku para karyawan sehingga perusahaan dapat 

berjalan dengan baik. Budaya organisasi diukur melalui tujuh 

dimensi yang dikemukakan oleh Robbin, yaitu Inovation and risk 
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taking, attention to detail, Outcome orientation, people 

orientation, tean orientatin, aggressiveness, dan stability 

Alat ukur yang dipakai adalah skala Budaya Organisasi, 

dimana semakin tinggi skor yang diperoleh maka akan diketahui 

dimensi yang paling menonjol pada organisasi tersebut. 

Sebaliknya, semakin rendah skor yang diperoleh maka akan 

diketahui dimensi yang paling tidak menonjol pada organisasi 

tersebut. 

2. Identitas Diri 

a. Jenis Kelamin 

Jenis kelamin adalah perbedaan antara laki-laki dan 

perempuan secara biologis sejak lahir. Ide pengkodean 

jenis kelamin yaitu laki-laki (1) dan perempuan (2) 

b. Usia 

Usia adalah lamanya waktu hidup karyawan sampai pada 

ulang tahun terakhir. Kategori usia digolongkan menjadi 

empat. Ide pengkodean usia yaitu 20-27 tahun (1), 28-35 

tahun (2), 36-44 tahun (3), 45-52 tahun (4), 53-60 tahun 

(5). 

c. Pendidikan 

Pendidikan adalah pendidikan formal tertinggi yang telah 

ditamatkan karyawan. Pendidikan yang digunakan dalam 

angket identitas adalah, SMA/SMK, D1-D3 dan S1-S2. 

Dimana pengkodeanna adalah SMA/SMK (1), D1-D2 (2), 

dan S1-S2 (3). 
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d. Masa Bekerja 

Masa bekerja adalah rentang waktu dari awal karyawan 

masuk bekerja sampai sekarang diadakannya penelitian. 

Kategori masa bekerja ini dibagi menjadi lima kategori. 

Ide pengkodean masa bekerja yaitu 1-5 tahun (1), 6-10 

tahun (2), 11-15 tahun (3), 16-20 tahun (4), Lebih dari 20 

tahun (5). 

D. Subyek Penelitian 

Populasi merupakan sekelompok subjek yang hendak 

dikenai generalisasi hasil penelitian. Sebagai suatu populasi, 

kelompok subjek ini harus memiliki ciri-ciri atau karkteristik 

bersama yang membedakan dari kelompok subjek yang lain 

(Azwar, 2012, h.77). Menurut Latipun (2002, h. 29) mengatakan 

populasi adalah keseluruhan individu atau objek yang diteliti 

yang memiliki beberapa karakteristik yang sama. Karakteristik 

yang dimaksud adalah usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, 

wilayah tempat tinggal, dan lainnya. 

Pembatasan populasi seperti karakteristik tertentu yang 

membedakan dengan kelompok subyek lain harus jelas dan tegas 

sehingga memperoleh sampel yang representatif  dan kesimpulan 

penelitian jelas, mewakili seluruh populasi. Peneliti 

menggunakan metode studi populasi dalam penelitian ini.  

Subyek yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh 
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karyawan organik pada PT Telkom Indonesia Witel Solo yang 

berjumlah 81 orang yang sekaligus menjadi sampel dalam 

penelitian ini. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan langkah penting dalam 

penelitian. Data yang terkumpul akan digunakan sebagai bahan 

analisis dan pengujian hipotesis yang telah dirumuskan. Oleh karena 

itu, pengumplan data harus dilakukan dengan sistematis, terarah, dan 

sesuai dengan masalah penelitian (Wasito, 1995, h. 69). Metode 

pengumpulan data yang digunakan memperoleh data pada penelitian 

ini adalah :  

a. Angket Identitas 

Angket atau kuesioner merupakan suatu bentuk instrumen 

pengumpulan data yang sangat fleksibel dan relatif mudah 

digunakan. Data yang diperoleh lewat penggunaan kuesioner 

adalah data yang  dikategorikan sebagai data faktual (Azwar, 

2012, h.101). 

Angket atau kuesioner yang digunakan pada penelitian ini 

berisi pertanyaan-pertanyaan tentang identitas diri. Identitas diri 

ini terdiri dari yang digunakan pada penelitian ini berisi jenis 

kelamin, usia, massa kerja, pendidikan.  

b. Skala Budaya Organisasi 

Penelitian ini menggunakan skala Budaya Organisasi yang 

disusun berdasarkan tujuh dimensi dari Robbin, yaitu Inovation 
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and risk taking, attention to detail, Outcome orientation, people 

orientation, tean orientatin, aggressiveness, dan stability 

Item skala Budaya Organisasi PT. Telkom Indonesia 

Witel Solo terdiri dari 84 item dengan menggunakan skala Likert. 

Skala Likert yaitu skala untuk mengukur sikap, pendapat, atau 

persepsi seseorang tentang dirinya atau sekelompok orang yang 

berhubungan dengan suatu hal. Skala ini mengekspresikan luas 

jangkauan sikap dari ekstrem positif ke eksterm negatif untuk 

direspon oleh responden. Item respons tersebut dapat disusun 

dalam tiga, lima, atau lebih ( dalam Silalahi, 2006, h.211). 

Pada penelitian ini menggunakan empat pilihan jawaban. 

Masing-masing pernyataan memiliki empat pilihan jawaban, 

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

(Sangat Tidak Sesuai). Skor tertinggi pada item di skala ini 

adalah 4 yaitu pada jawaban SS (Sangat Sesuai) untuk pernyataan 

Favorabel dan STS (Sangat Tidak Sesuai) untuk pernyataan 

Unfavorabel, skor 3 diberikan pada jawaban S (Sesuai) untuk 

pernyataan Favorabel dan TS (Tidak Sesuai) untuk pernyataan 

Unfavorabel, skor 2 diberikan pada jawaban TS (Tidak Sesuai) 

untuk pernyataan Favorabel dan S (Sesuai) untuk pernyataan 

Unfavorabel dan skor 1 diberikan pada jawaban STS (Sangat 

Tidak Sesuai) untuk pernyataan Favorabel dan SS (Sangat 

Sesuai) untuk pernyataan Unfavorabel. Semakin tinggi skor yang 

di peroleh maka akan diketahui dimensi yang paling tidak 

menonjol pada organisasi tersebut. 
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1. Blueprint  

Peneliti menjadikan tujuh dimensi, yang dikemukakan oleh 

Robbin sebagai acuan dalam pembuatan blueprint. Dimensi-

dimensi tersebut adalah : 

a. Inovation and risk taking 

b. Attention to detail 

c. Outcome orientation 

d. People orientation 

e. Team orientation 

f. aggressiveness 

g. stability 

Dari dimensi-dimensi di atas, maka peneliti membuat 

rancangan blueprint sebagai berikut 

Tabel 2 

Blue Print Skala Budaya Organisasi 

No Dimensi Kepuasan Kerja Jumlah Item 

1 Inovation and risk taking 12 

2 Attention to detail 12 

3 Outcome orientation  12 

4 People orientation 12 

5 Team orientation 12 

6 aggressiveness 12 
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7 Stability 12 

 Jumlah 84 

 

F. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah instrumen 

indikator dari masing-masing variabel penelitian yang ada, dapat 

digunakan dalam menilai atau mengukur variabel penelitian. Setelah 

dilakukan uji validitas dapat diketahui penggunaan instrumen 

indikator adalah valid, maka data yang diperoleh dapat dianalisis. 

Pengukuran dapat dikatakan valid apabila mengukur apa yang 

hendak diukur dan mampu mengungkap data tentang karakteristik 

gejala yang diteliti secara tepat (Silalahi, 2006, h.225). Untuk 

mengukur validitas, digunakan teknik correlation product moment 

dengan cara mengkorelasikan skor butir dengan skor total. Uji 

validitas ini dilakukan dengan menggunakan program komputer 

Statistical Package Social science (SPSS) for Windows versi 16.0.  

Uji reliabilitas adalah ketepatan atau akurasi instrumen 

pengukuran. Dapat dikatakan hitungan itu reliabel apabila 

pengukuran tidak berubah bila konsep yang diukur kembali 

konsisten dalam nilai (Silalahi, 2006, h.219). Untuk menghitung 

reliabilitas penelitian adalah dengan menggunakan koefisien Alpha 

yang dikembangkan oleh Cronbach dan teknik perhitungannya 

dilakukan dengan menggunakan program komputer Statistical 

Package Social Science (SPSS) for Windows versi 16.0. 
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G. Metode Analisa Data 

Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisa data deskriptif. Analisa deskriptif bertujuan untuk 

memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data 

dari variable yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan 

tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis. Penyajian hasil 

analisis deskriptif biasanya berupa frekuensi, presentase, tabulasi 

silang, berbagai bentuk grafik dan chart pada data yang bersifat 

kategorikal, serta berupa statistik-statistik kelompok, seperti mean 

dan varians untuk data yang bukan kategorikal (Azwar, 2012, 

h.126). 

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan bantuan 

program komputer Statistical Package Sosial Science (SPSS) for 

Windows versi 16.0 untuk menentukan perbandingan rata-rata dari 

masing-masing kelompok. Data deskripsi yang akan dihasilkan pada 

penelitian ini berupa total perbandingan antara data demografi dalam 

angket identitas dengan skor total Budaya Organisasi karyawan yang 

kemudian diolah untuk menghasilkan rata-rata pada setiap data 

demografi yang dipotret.


