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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian yang Digunakan 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Menurut Creswell 

(dalam Alsa, 2011, h. 13), penelitian kuantitatif ialah penelitian yang 

bekerja dengan angka dimana data penelitian kuantitatif berupa bilangan 

(nilai atau skor, peringkat, atau frekuensi), yang kemudian dianalisis 

menggunakan statistik untuk menjawab hipotesis atau pertanyaan 

penelitian yang bersifat spesifik dan berfungsi untuk memprediksi apabila 

suatu variabel tertentu memengaruhi variabel lainnya. 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel tergantung 

dan variabel bebas. Menurut Azwar (2013, h. 62) variabel tergantung 

adalah variabel penelitian yang diukur untuk mengetahui besarnya 

pengaruh atau dampak variabel lain sedangkan variabel bebas adalah 

suatu variabel yang memengaruhi variabel lain karena variasi dari 

variabel bebas. 

Berdasarkan paparan permasalahan yang telah dijelaskan 

sebelumnya, variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Variabel tergantung  : Komitmen Organisasi 

2. Variabel bebas  : Komunikasi Atasan Kepada Bawahan 
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C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Komitmen Organisasi 

Komitmen organisasi adalah suatu derajat keterikatan 

seseorang dalam organisasi dimana terdapat penerimaan, dan 

pencapaian terhadap tujuan organisasi, serta mempertahankan status 

keanggotaannya. Komitmen organisasi dapat diukur menggunakan 

skala komitmen organisasi yang disusun berdasarkan aspek-aspek 

komitmen afektif, komitmen berkelanjutan dan komitmen normatif. 

Semakin tinggi skor yang didapat, maka semakin tinggi juga 

komitmen organisasi pada karyawan dan begitu juga sebaliknya. 

2. Komunikasi Atasan Kepada Bawahan 

Komunikasi atasan kepada bawahan adalah suatu proses 

penyampaian informasi yang berasal dari tingkat atas menuju tingkat 

bawah yang berfungsi untuk penugasan, menjabarkan kebijakan dan 

prosedur, mengarahkan lewat instruksi, memperlihatkan 

permasalahan yang perlu ditangani dan menawarkan kesempatan 

adanya umpan balik. Pada penelitian ini, komunikasi organisasi akan 

diungkap dengan menggunakan Skala Komunikasi Organisasi yang 

disusun berdasarkan lima aspek komunikasi, yaitu mendengarkan, 

pernyataan, keterbukaan, kepekaan, dan umpan balik yang ditujukan 

kepada karyawan bawahan. 

 

 

 

 



27 

  
 

D. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah seluruh karyawan generasi Y yang 

menduduki posisi jenjang jabatan di Level 2 (L-2) hingga Level 4 (L-4) 

di BPR Artha Mukti Santosa Semarang sebanyak 32 orang.  

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode skala. Peneliti menggunakan dua jenis skala yaitu skala 

komitmen organisasi dan skala komunikasi organisasi. 

1. Skala Komitmen Organisasi 

Skala komitmen organisasi dari pernyataan favourable 

(mendukung) dan pernyataan unfavourable (tidak mendukung). Skala 

ini digunakan untuk mengukur komitmen organisasi 

pada karyawan generasi Y di BPR Artha Mukti Santosa dan disusun 

oleh peneliti berdasarkan dimensi komitmen afektif, komitmen 

rasional, dan komitmen normatif. 

Skala ini menggunakan empat kategori jawaban yaitu SS 

(Sangat Setuju), S (Setuju), TS (Tidak Setuju), dan STS (Sangat Tidak 

Setuju). Pada item yang bersifat favourable, jawaban SS mendapat 

skor 4, jawaban S mendapat skor 3, jawaban TS mendapat skor 2, dan 

jawaban STS mendapat skor 1. Hal ini berlaku sebaliknya pada item 

unfavourable, untuk jawaban SS mendapat skor 1, jawaban S 

mendapat skor 2, jawaban TS mendapat skor 3, dan jawaban STS 

mendapat skor 4. 
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Tabel 2 

Blueprint Skala Komitmen Organisasi 
 

Aspek 

Komitmen 

Organisasi 

Jumlah Item Jumlah 

Item Favourable Unfavourable 

Komitmen 

Afektif 
4 4 8 

Komitmen 

Berkelanjutan 
4 4 8 

Komitmen 

Normatif 
4 4 8 

Jumlah Item 12 12 24 

 

2. Skala Komunikasi Organisasi 

Pada penelitian ini, komunikasi atasan kepada bawahan 

diungkap dengan menggunakan skala komunikasi atasan kepada 

bawahan. Skala komunikasi atasan kepada bawahan disusun dengan 

menggunakan lima aspek komunikasi atasan kepada bawahan. Lima 

aspek komunikasi, yaitu mendengarkan, pernyataan, keterbukaan, 

kepekaan, dan umpan balik. 

Skala ini menggunakan empat kategori jawaban yaitu SS 

(Sangat Setuju), S (Setuju), TS (Tidak Setuju), dan STS (Sangat Tidak 

Setuju). Pada item yang bersifat favourable, jawaban SS mendapat 

skor 4, jawaban S mendapat skor 3, jawaban TS mendapat skor 2, dan 

jawaban STS mendapat skor 1. Hal ini berlaku sebaliknya pada item 

unfavourable, untuk jawaban SS mendapat skor 1, jawaban S 

mendapat skor 2, jawaban TS mendapat skor 3, dan jawaban STS 

mendapat skor 4. 
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Tabel 3 

Blueprint Skala Komunikasi Atasan Kepada Bawahan 
 

Aspek 

Komunikasi 

Atasan 

Kepada 

Bawahan 

 

Jumlah Item 

 
Jumlah 

Item 

Favourable Unfavourable 

Mendengarkan 3 3 6 

Pernyataan 3 3 6 

Keterbukaan 3 3 6 

Kepekaan 3 3 6 

Umpan Balik 3 3 6 

Jumlah Item 15 15 30 
 

F. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

1. Validitas Alat Ukur 

Menurut Azwar (2012, h. 8) validitas adalah seberapa jauh 

ketepatan suatu skala atau tes dalam menjalankan fungsi 

pengukurannya. 

Validitas dalam penelitian ini diukur dengan menghitung 

korelasi antara skor setiap item dengan skor total. Agar mendapatkan 

koefisien korelasi antara skor item dengan skor total, maka peneliti 

menggunakan teknik korelasi Product Moment dari Carl Pearson 

kemudian dikorelasikan dengan part whole untuk menghindari adanya 

kelebihan bobot. 

2. Reliabilitas Alat Ukur 

Azwar (2012, h. 7) mengartikan reliabilitas ialah seberapa jauh 

hasil suatu proses pengukuran dapat dipercaya. Hasil pengukuran 

dapat dipercaya apabila terdapat hasil yang relatif sama kepada 
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kelompok subyek yang sama dalam beberapa kali pelaksanaan 

pengukuran selama aspek yang diukur dalam diri subyek belum 

berubah. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik 

korelasi Alpha Cronbach.  

 

G. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian hubungan 

antara komunikasi organisasi dengan komitmen organisasi pada 

karyawan generasi Y adalah analisa data kuantitatif. Peneliti 

menggunakan teknik korelasi Product Moment dari Carl Pearson guna 

mengetahui hubungan antara komunikasi organisasi sebagai variabel 

bebas dan komitmen organisasi pada karyawan generasi Y sebagai 

variabel tergantung. 
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