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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu 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 (Azwar, 2012, hal. 97). 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Identifikasi variabel penelitian yang terdapat dalam penelitian ini harus 

ditentukan terlebih dahulu sebelum metode pengumpulan data dan analisa data 

ditentukan. Pengidentifikasian variabel penelitian membantu dalam 

menentukan alat pengumpulan data dan teknik data yang digunakan. 

Variabel-variabel yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari dua 

variabel, yaitu variabel bebas dan variabel tergantung. Kedua variabel tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Variabel Tergantung : Employee Engagement 

2. Variabel Bebas : Core Competency 

 

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Berikut batasan operasional dari variabel-variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini: 

1. Employee Engagement 

Employee engagement adalah perasaan individu yang sepenuhnya 

tertuju pada peran pekerjaan mereka dengan dibuktikan oleh semangat, 

dedikasi, dan penyerapan yang diarahkan pada tujuan organisasi yang akan 

diungkapkan menggunakan aspek-aspek yaitu Feeling of Urgency, 
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Feeling of being Focused, Feeling on Intensity, Feeling of Enthusiasm, 

Persistence, Expand Their Roles, Adaptibility, dan Proactively. Semakin 

tinggi skor skala yang diperoleh menunjukkan semakin tinggi tingkat 

employee engagement karyawan tersebut, begitu pula sebaliknya. 

2. Core Competency 

Core competency adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap yang harus dimiliki oleh seluruh pegawai pada semua tingkat 

tenaga kerja serta bersifat kolektif dalam organisasi yang akan 

diungkapkan menggunakan aspek-aspek yaitu Customer Orientation, 

Information Technology, Telecommunication Knowledge, Achievement 

Orientation, Communication, Innovation and Process Improvement, 

Teamwork, Adaptability and Diversity Management, dan Self 

Development. Semakin tinggi skor skala yang diperoleh menunjukkan 

semakin tinggi tingkat core competency karyawan tersebut, begitu pula 

sebaliknya. 

 

D. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi  

 Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Telekomunikasi 

Indonesia, Tbk Regional IV Semarang.  

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik yang digunakan adalah Incidental Sampling yaitu siapa saja 

yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan penulis dan dipandang 

cocok sebagai sumber data dapat digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 

2007, hal. 67). 

 

E. Metode Pengambilan Data 

1. Alat Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

skala. Skala yaitu perangkat pernyataan yang disusun untuk mengungkap 

atribut tertentu melalui respon terhadap pernyataan tersebut (Azwar, 2012). 
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Bentuk dari metode skala ini berupa himpunan lambang/simbol/angka 

yang disusun secara berjenjang yaitu dari sangat sesuai (favorable) hingga 

sangat tidak sesuai (unfavorable). Skala ini diberi nilai satu sampai empat. 

2. Blueprint dan Cara Penilaiannya 

Penelitian ini menggunakan dua skala, yaitu skala untuk 

mengungkapkan employee engagement dan skala untuk mengungkapkan 

kesadaaran core competency karyawan. 

a. Skala Employee Engagement 

Employee engagement diukur menggunakan skala employee 

engagement yang disusun oleh peneliti berdasarkan aspek-aspek 

employee engagement menurut Macey dkk (2009, hal. 20), yaitu 

Feeling of Urgency, Feeling of being Focused, Feeling on Intensity, 

Feeling of Enthusiasm, Persistence, Proactively, Expand Their 

Roles, dan Adaptibility. 

Skala yang disajikan dibedakan menjadi dua kelompok item 

pernyataan, yaitu item favorable dan item unfavorable. Item 

favorable adalah item yang sesuai dengan pernyataan, sedangkan 

item unfavorable adalah item yang bertentangan dengan pernyataan 

sebenarnya. 

Subjek diminta untuk menanggapi pernyataan yang ada dengan 

memilih satu dari pilihan jawaban yang tersedia, yaitu Sangat Tidak 

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

Pemberian skor untuk item favorable diberikan secara bertingkat, 

yaitu untuk jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS) bernilai 1, Tidak 

Sesuai (TS) bernilai 2, Sesuai (S) bernilai 3, dan Sangat Sesuai (SS) 

bernilai 4. Sedangkan untuk item unfavorable jika subjek 

memberikan jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS) berarti bernilai 4, 

Tidak Sesuai (TS) berarti bernilai 3, Sesuai (S) berarti bernilai 2, dan 

Sangat Sesuai (SS) berarti bernilai 1. 

Semakin tinggi skor yang diperoleh menunjukkan semakin 

tinggi tingkat employee engagement karyawan tersebut, sedangkan 
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semakin rendah skor yang diperoleh menunjukkan semakin rendah 

employee engagement karyawan tersebut. 

Tabel 3. 1 Blueprint Skala Employee Engagement 

Aspek-Aspek Item Total 

Favorable Unfavorable 

1. Feeling of Urgency 2 2 4 

2. Feeling of being 

Focused 

2 2 4 

3. Feeling on Intensity 2 2 4 

4. Feeling of 

Enthusiasm 

2 2 4 

5. Persistence 2 2 4 

6. Proactively  2 2 4 

7. Expand Their Roles 2 2 4 

8. Adaptibility 2 2 4 

Total 16 16 32 

 

b. Skala Core Competency 

Kesadaran core competency karyawan diukur menggunakan 

skala core competency yang disusun oleh peneliti. Skala ini disusun 

berdasarkan aspek-aspek core competency karyawan PT. 

Telekomunikasi Indonesia, Tbk yaitu CITA-CITA’S (Customer 

Orientation, Information Technology, Telecommunication 

Knowledge, Achievement Orientation, Communication, Innovation 

and Process Improvement, Teamwork, Adaptability and Diversity 

Management, dan Self Development). 

Skala yang disajikan dibedakan menjadi dua kelompok item 

pernyataan, yaitu item favorable dan item unfavorable. Item 

favorable adalah item yang sesuai dengan pernyataan, sedangkan 

item unfavorable adalah item yang bertentangan dengan pernyataan 

sebenarnya. 

Subjek diminta untuk menanggapi pernyataan yang ada dengan 

memilih satu dari pilihan jawaban yang tersedia, yaitu Sangat Tidak 

Sesuai (STS), Tidak Sesuai (TS), Sesuai (S), dan Sangat Sesuai (SS). 
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Pemberian skor untuk item favorable diberikan secara bertingkat, 

yaitu untuk jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS) bernilai 1, Tidak 

Sesuai (TS) bernilai 2, Sesuai (S) bernilai 3, dan Sangat Sesuai (SS) 

bernilai 4. Sedangkan untuk item unfavorable jika subjek 

memberikan jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS) berarti bernilai 4, 

Tidak Sesuai (TS) berarti bernilai 3, Sesuai (S) berarti bernilai 2, dan 

Sangat Sesuai (SS) berarti bernilai 1. 

Semakin tinggi skor yang diperoleh menunjukkan semakin 

tinggi tingkat kesadaran core competency karyawan tersebut, 

sedangkan semakin rendah skor yang diperoleh menunjukkan 

semakin rendah tingkat kesadaran core competency karyawan 

tersebut. 

Tabel 3. 2 Blueprint Skala Core Competency 

Aspek-Aspek Item  Total 

Favorable Unfavorable 

1. Customer Orientation 2 2 4 

2. Information Technology 2 2 4 

3. Telecommunication 

Knowledge 

2 2 4 

4. Achievement Orientation 2 2 4 

5. Communication 2 2 4 

6. Innovation and Process 

Improvement 

2 2 4 

7. Teamwork 2 2 4 

8. Adaptability and Diversity 

Management 

2 2 4 

9. Self Development 2 2 4 

Total 18 18 36 

 

F. Uji Coba Alat Ukur 

1. Uji Validitas Alat Ukur 

Menurut Azwar (2012, hal. 92) suatu alat ukur dikatakan valid 

apabila alat ukur tersebut menjalankan fungsi alat ukurnya atau 

memberikan alat ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya 

penelitian tersebut. Penelitian ini menggunakan teknik korelasi Product 
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Moment dari Karl Pearson, yaitu dengan cara menguji korelasi antara 

skor item dengan skor total (Azwar, 2012, hal. 92). 

2. Uji Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas adalah keterpercayaan atau konsistensi hasil ukur suatu 

instrumen, yaitu mengandung makna seberapa tinggi kecermatan 

pengukuran (Azwar, 2012, hal. 111). 

Penelitian ini menggunakan teknik pengujian reliabilitas Alfa 

Cronbach. Teknik ini menggunakan pendekatan konsistensi internal, 

yaitu prosedurnya hanya memerlukan satu kali pengenaan sebuah tes 

pada sekelompok individu sebagai subjek (single trial administration). 

Oleh karena itu, pendekatan ini memiliki nilai praktis dan efisiensi yang 

tinggi (Azwar, 2012, hal. 115). 

 

G. Metode Analisis Data 

Data-data yang terkumpul pada penelitian ini akan diolah menggunakan 

metode statistika. Metode statistika yang digunakan adalah Korelasi Product 

Moment, metode ini digunakan untuk mencari ada tidaknya hubungan antara 

Core Competency sebagai variabel bebas dan Employee Engagement sebagai 

variabel tergantung. Untuk perhitungan uji hipotesis peneliti menggunakan 

program komputer SPSS (Statistical Package for the Social Science) 16.0 for 

Windows. 

 

 

 

 

 

 

 


