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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kuantitatif. Menurut Creswell (dalam Alsa, 2004, h. 13) 

penelitian kuantitatif adalah penelitian yang bekerja dengan angka, 

yang datanya berwujud bilangan (skor atau nilai, peringkat, atau 

frekuensi), yang dianalisis dengan menggunakan statistik untuk 

menjawab pertanyaan atau hipotesis penelitian yang sifatnya spesifik, 

dan untuk melakukan prediksi bahwa suatu variabel tertentu 

memengaruhi variabel yang lain. Penelitian kuantitatif sering dipandang 

sebagai antitesis atau lawan dari penelitian kualitatif.  

Menurut Priyanto (dalam Azwar, 2013, h.5), metode kuantitatif 

memiliki tata cara atau norma baku universal yang berlaku dalam 

statistik, untuk pengambilan keputusan, interpretasi data, dan 

kesimpulan berdasarkan angka-angka yang diperoleh dari hasil analisis 

statistik, baik parametrik maupun non-parametrik. Data yang 

didapatkan dari penelitian ini berupa angka, yang dapat berupa 

nominal, ordinal, interval, atau rasio. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara dua 

variabel. Menurut Guba dan Lincoln (dalam Alsa, 2004, h.65), 
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penelitian kuantitatif sudah menetapkan variabel-variabel yang akan 

diteliti dan sekaligus sudah menetapkan dan menyusun instrumen 

penelitian sebelum penelitian dilaksanakan. Penelitian kuantitatif 

menggunakan teori secara a priori, hasil deduksi pengetahuan perilaku 

sosial yang menghasilkan hipotesis dan kemudian dilakukan verifikasi 

dengan maksud untuk mendapatkan pengetahuan melalui pengujian 

hipotesis yang ditetapkan sebelumnya yakni secara a priori. Penelitian 

ini dilakukan untuk menjawab hubungan sebab akibat menggunakan 

metode kuantitatif, agar dapat mengontrol variabel-variabel lain yang 

“mengganggu” hubungan antara kedua variabel yang diamati. Oleh 

karena itu, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Menurut Brotowidjojo (dalam Yessica, 2015, h.44), variabel 

merupakan sesuatu yang mudah berubah, tidak konstan, berfluktuasi, 

condong untuk menyimpang, atau bernilai tidak tetap. Maka, dapat 

dikatakan pula bahwa variabel adalah sesuatu yang bervariasi. Variabel 

kuantitatif merupakan variabel yang keadaannya dapat dinyatakan 

secara numerik. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 

dua variabel, yaitu satu variabel tergantung dan satu variabel bebas.  

1. Variabel Tergantung : Motivasi Berorganisasi 

2. Variabel Bebas   : Kohesivitas Kelompok 
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C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Menurut Azwar (2013, h. 33), operasionalisasi variabel adalah 

menerjemahkan konsep mengenai variabel yang bersangkutan ke dalam 

bentuk indikator perilaku. Variabel yang telah diidentifikasi 

sebelumnya harus dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik 

variabel tersebut agar dapat diamati.  

Adapun definisi operasional dari variabel-variabel penelitian ini 

adalah sebagai berikut :  

1. Motivasi Berorganisasi 

Motivasi berorganisasi adalah motivasi berorganisasi yaitu 

pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja 

seseorang, memunculkan keinginan, dorongan, dan menciptakan 

kegairahan seseorang dalam melakukan suatu kegiatan, aktivitas, 

atau pekerjaan untuk mencapai tujuan atau keuntungan tertentu dan 

usaha seseorang dalam mempertahankan kinerja dalam organisasi 

tertentu. 

Motivasi berorganisasi ini akan diungkap menggunakan skala 

motivasi berorganisasi yang disusun berdasarkan aspek motivasi 

berorganisasi yang dikemukakan oleh Alderfer, yaitu : kebutuhan 

eksistensi (existence needs), kebutuhan hubungan (relatedness 

needs), kebutuhan pertumbuhan (growth needs). 
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Semakin tinggi skor yang diperoleh pada hasil skala, maka 

semakin tinggi pula motivasi berorganisasi seseorang. Sebaliknya, 

semakin rendah skor yang diperoleh, maka semakin rendah pula 

motivasi berorganisasi seseorang dalam suatu kegiatan.  

2. Kohesivitas Kelompok 

Kohesivitas kelompok adalah kohesivitas kelompok merupakan 

daya tarik emosional antar anggota kelompok dimana adanya rasa 

saling menyukai satu dengan yang lain, membantu secara bersama-

sama, dan saling memotivasi untuk tetap bertahan dalam kelompok 

untuk mencapai suatu tujuan bersama. 

Kohesivitas kelompok akan diungkap melalui skala kohesivitas 

kelompok dengan menggunakan aspek kohesivitas kelompok 

menurut Forsyth, yaitu : kekuatan sosial, kesatuan dalam kelompok, 

daya tarik, dan kerja sama kelompok. 

Semakin tinggi skor yang diperoleh pada hasil skala 

menunjukkan semakin tinggi kohesivitas kelompok. Sebaliknya, 

semakin rendah skor yang diperoleh pada hasil skala, semakin 

rendah pula tingkat kohesivitas kelompok.  

  

D. Studi Populasi 

Menurut Arikunto (2002, h. 108) populasi merupakan keseluruhan 

dari subjek penelitian, dimana semua elemen ada dalam wilayah 
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penelitian. Hal tersebut dipertegas oleh Hadi (2001, h.73) yang 

menyatakan bahwa populasi adalah sekelompok individu yang 

memiliki minimal satu sifat yang sama. Dalam penelitian ini 

menggunakan studi populasi (Arikunto, 2002, h.112).  

Subjek penelitian adalah para anggota kelompok orang muda 

katolik (OMK) yang tinggal dan berdinamika di Wilayah Gereja Santo 

Paulus Sampangan, Semarang berjumlah 30 orang. Adapun populasi 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Umat Katolik yang berusia 18 - 25 tahun atau belum menikah, 

karena menurut Komisi Kepemudaan KWI (dalam Prihastomo, 

2010), mereka termasuk dalam kelompok usia madya. 

Di Gereja St. Paulus Sampangan, usia remaja di bawah 18 tahun 

tidak termasuk anggota kelompok orang muda katolik (OMK), 

karena masih terlibat dalam kelompok Misdinar atau Putra-putri 

Altar.   

b. Berdomisili di Wilayah Gereja St. Paulus Sampangan. 

c. Mempunyai pengalaman menjadi peserta dalam kegiatan yang 

diadakan oleh Gereja St. Paulus Sampangan, seperti rekoleksi atau 

outbond.  

d. Pernah menjadi anggota kepanitiaan dalam event atau kegiatan yang 

diselenggarakan Gereja St. Paulus Sampangan minimal 2 kali.  
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E. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan langkah penting dalam sebuah 

penelitian. Data yang terkumpul akan digunakan sebagai bahan dalam 

proses analisis. Oleh karena itu, pengumpulan data dilakukan dengan 

tujuan untuk mengungkap fakta mengenai variabel yang diteliti dengan 

menggunakan metode atau cara-cara yang akurat dan efisien (Azwar, 

2013, h.91-92). Metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

memperoleh data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Skala Motivasi Berorganisasi 

Alat ukur yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah skala 

motivasi berorganisasi yang dirancang oleh peneliti berdasarkan aspek 

motivasi berorganisasi menurut Alderfer (dalam Robbins, 2003, 

h.214), yaitu kebutuhan eksistensi (Existence needs), kebutuhan 

hubungan (Relatedness needs), dan kebutuhan pertumbuhan (Growth 

needs).   

Model skala motivasi berorganisasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah skala Likert. Menurut Sugiyono (2015, h. 93), 

skala Likert biasanya digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau sebuah kelompok mengenai fenomena sosial, 

dimana dalam sebuah penelitian fenomena sosial ini telah ditetapkan 

secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel 

penelitian. Subjek penelitian akan diminta respon secara individu 
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menurut kesesuaian dan ketidaksesuaian terhadap pernyataan yang 

diajukan pada skala ini. 

Setiap aspek diuraikan ke dalam butir pernyataan atau aitem 

yang mengungkap motivasi berorganisasi. Jawaban pada setiap aitem 

instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari 

sangat positif sampai sangat negatif berupa kata - kata, yaitu sangat 

sesuai (SS), sesuai (S), tidak sesuai (TS), sangat tidak sesuai (STS). 

Untuk keperluan analisis data kuantitatif, maka jawaban pada skala 

tersebut diberi skor, yang setiap pilihan bergerak dari 1 - 4. Skor 

penilaian untuk pernyataan favorable, yaitu: SS = 4, S = 3, TS = 2, 

STS = 1. Skor penilaian untuk pernyataan unfavorable, yaitu: SS = 1, 

S = 2, TS = 3, STS = 4. 

 

Tabel 3: Cetak Biru Skala Motivasi Berorganisasi 

No. Aspek 
Item 

Favorable 

Item 

Unfavorable 
Jumlah 

1 
kebutuhan eksistensi 

(Existence needs) 
1, 7, 13 4, 10, 16 6 

2 
kebutuhan hubungan 

(Relatedness needs) 
2, 8, 14 5, 11, 17 6 

3 

kebutuhan 

pertumbuhan (Growth 

needs) 

3, 9, 15 6, 12, 18 6 

 Jumlah 9 9 18 
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2. Skala Kohesivitas Kelompok 

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan 

sebagai acuan untuk menentukan panjang atau pendeknya interval 

yang ada dalam sebuah alat ukur, sehingga apabila alat ukur tersebut 

digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif 

(Sugiyono, 2015, h.92). 

Alat ukur yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

skala kohesivitas kelompok yang dirancang oleh peneliti berdasarkan 

aspek-aspek kohesivitas kelompok yang dikemukakan oleh Forsyth 

(dalam Ginting, 2010), yaitu :  

a. Kekuatan sosial 

b. Kesatuan dalam kelompok 

c. Daya tarik 

d. Kerja sama kelompok 

Model skala kohesivitas kelompok yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah skala Likert. Menurut Sugiyono (2015, h.93), 

skala Likert biasanya digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, 

dan persepsi seseorang atau sebuah kelompok mengenai fenomena 

sosial, dimana dalam sebuah penelitian fenomena sosial ini telah 

ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut 

sebagai variabel penelitian. Subjek penelitian akan diminta respon 
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secara individu menurut kesesuaian dan ketidaksesuaian terhadap 

pernyataan yang diajukan pada skala ini.  

Setiap aspek diuraikan ke dalam butir pernyataan atau aitem 

yang mengungkap kohesivitas kelompok. Jawaban pada setiap aitem 

instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari 

sangat positif sampai sangat negatif berupa kata - kata, yaitu sangat 

sesuai (SS), sesuai (S), tidak sesuai (TS), sangat tidak sesuai (STS). 

Untuk keperluan analisis data kuantitatif, maka jawaban pada skala 

tersebut diberi skor, yang setiap pilihan bergerak dari 1 - 4. Skor 

penilaian untuk pernyataan favorable, yaitu: SS = 4, S = 3, TS = 2, 

STS = 1. Skor penilaian untuk pernyataan unfavorable, yaitu: SS = 1, 

S = 2, TS = 3, STS = 4. 

 

Tabel 4: Cetak Biru Skala Kohesivitas Kelompok 

No. Aspek 
Item  

Favorable 

Item 

Unfavorable 
Jumlah 

1 Kekuatan sosial 1, 9, 17 5, 13, 21 6 

2 
Kesatuan dalam 

kelompok 
2, 10, 18 6, 14, 22 6 

3 Daya tarik 3, 11, 19 7, 15, 23 6 

4 
Kerja sama 

kelompok 
4, 12, 20 8, 16, 24 6 

 Jumlah 12 12 24 
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F. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

1. Validitas Alat Ukur 

Validitas berasal dari kata validity yang memiliki arti sejauh 

mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan 

fungsi ukurnya. Suatu tes atau instrumen pengukur dapat dikatakan 

mempunyai validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan 

fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur, yang sesuai dengan 

maksud dilakukannya pengukurn tersebut. Tes yang menghasilkan 

data yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran akan dikatakan 

sebagai tes yang memiliki validitas yang rendah (Azwar, 1997, h.5-6). 

Menurut Arikunto (2002, h.144-145), validitas dapat 

menunjukkan suatu ukuran tertentu berupa tingkat - tingkat kevalidan 

atau kesahihan sebuah instrumen. Sebuah instrumen dapat dikatakan 

valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan serta mampu 

mengungkap data dari suatu variabel yang diteliti secara tepat.   

Validitas dalam penelitian ini akan dihitung menggunakan teknik 

koefisien korelasi product-moment dari Karl Pearson. Koefisien 

korelasi Pearson digunakan apabila kedua variabel bersifat kontinyu, 

dimana koefisien korelasi yang positif menunjukkan bahwa hubungan 

yang terjadi adalah searah, yakni besarnya skor pada satu variabel 

terjadi bersama dengan besarnya skor pada variabel yang lain, 

sebaliknya rendahnya skor pada satu variabel terjadi bersamaan 
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dengan kecilnya skor pada variabel yang lain (Azwar, 1997, h.18). Uji 

validitas item akan menggunakan alat bantu komputer yaitu Statistical 

Program for Social Science (SPSS) for Windows 16.0.      

2. Uji Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas merupakan penerjemahan dari kata reliability yang 

mempunyai asal kata rely dan ability. Menurut Azwar (1997, h.4) 

pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi disebut sebagai 

pengukuran yang reliabel (reliable). Meskipun reliabilitas memiliki 

beberapa penyebutan yang lain seperti kestabilan, keterpercayaan, 

konsistensi, keajegan, keterandalan, dan sebagainya, namun ide pokok 

yang terkandung di dalam konsep reliabilitas yaitu sejauh mana hasil 

suatu pengukuran dapat dipercaya.  

Hasil pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali 

pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama akan 

diperoleh hasil yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri 

subjek memang belum berubah. Relatif sama yang dimaksud tetap 

adanya toleransi terhadap perbedaan-perbedaan kecil. Apabila 

perbedaan tersebut sangat besar dari waktu ke waktu, maka hasil 

pengukuran tidak dapat dipercaya dan dapat dikatakan tidak reliabel 

(Azwar, 1997, h.4). 

Teknik yang digunakan untuk menguji reliabilitas dalam 

penelitian ini adalah perhitungan koefisien alpha (α) Cronbach. 

Apabila tidak memenuhi asumsi τ-equivalent, maka koefisien 

reliabilitas alpha (α) yang diperoleh akan merupakan underestimasi 

terhadap reliabilitas yang sesungguhnya, artinya reliabilitas yang 
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sebenarnya sangat mungkin lebih tinggi daripada koefisien yang 

diperoleh dari hasil perhitungan (Azwar, 1997, h.75). Uji reliabilitas 

item akan menggunakan alat bantu komputer yaitu Statistical 

Program for Social Science (SPSS) for Windows 16.0. 

 

G. Metode Analisis Data 

Analisis data dilakukan setelah data penelitian diperoleh, hal 

tersebut dimaksudkan untuk mengorganisasikan data sedemikian rupa 

sehingga dapat dibaca (readable) dan dapat ditafsirkan (interpretable) 

(dalam Azwar, 2013, h.123). Proses analisis data kuantitatif diawali 

dengan pembuatan tabulasi. Menurut Azwar (2013, h.123), tabulasi 

merupakan suatu proses pembuatan tabel induk yang memuat susunan 

data hasil penelitian dengan berdasarkan pada klasifikasi yang 

sistematis, sehingga akan mempermudah dalam tahap analisis lebih 

lanjut.  

Penelitian ini menggunakan metode analisis data koefisien 

korelasi bivariat. Menurut Arikunto (2002, h.240), koefisien korelasi 

bivariat adalah teknik statistik yang dapat digunakan oleh peneliti untuk 

menerangkan seberapa erat hubungan antara dua variabel yang diteliti. 

Data diolah menggunakan bantuan Statistical Program for Social 

Science (SPSS) for Windows 16.0. 


