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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian yang Digunakan 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kuantitatif. Penelitian ini akan menggunakan metode 

kuantitatif yang bersifat korelasional. Penelitian kuantitatif 

korelasional bertujuan untuk melihat hubungan antara satu variabel 

dengan variabel lain. Karakteristik penelitian kuantitatif antara lain: 

Menghubungkan dua variabel atau lebih, besarnya hubungan 

didasarkan pada koefisien korelasi, dalam melihat hubungan tidak 

dilakukan manipulasi sebagaimana dalam penelitian eksperimental 

dan datanya bersifat kuantitatif.  

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

1. Variabel Tergantung  : Inovasi organisasi 

2. Variabel Bebas 1 : Kepuasan Kerja 

Variabel Bebas 2  : Keamanan Psikologis 

 

C. Definisi Operasional 

1. Inovasi Organisasi 

Inovasi organisasi merupakan perilaku dalam suatu 

organisasi yang bertujuan untuk menghasilkan hal baru dan 

mengelola perubahan yang terjadi demi kemajuan organisasi. 

Inovasi organisasi akan diungkap dengan menggunakan skala 

inovasi organisasi yang menggunakan delapan dimensi meliputi:
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leadership, strategy, relationship, culture, people, structure, 

process dan funding. Semakin tinggi nilai skala berarti semakin 

tinggi organization innovation karyawan dan sebaliknya 

2. Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja merupakan perasaan suka yang timbul 

akibat adanya kesesuaian antara apa yang dirasakan dengan apa 

yang diinginkan dari pekerjaannya. Kepuasan kerja akan diukur 

dengan skala kepuasan kerja yang terdiri dari pay, promotion, 

supervision, fringe benefit, contingent rewards, operating 

procedure, coworkers, nature of work dan communication. 

Semakin tinggi nilai skala berarti semakin tinggi kepuasan kerja 

karyawan dan sebaliknya. 

3. Keamanan Psikologis 

Keamanan psikologis merupakan perasaan aman untuk 

mengambil resiko dan mengekspresikan dirinya dalam bekerja 

sehingga dapat bekerja dengan maksimal. Keamanan psikologis 

akan diungkap menggunakan skala dengan dua dimensi yaitu 

trustworthy dan non-threatening. Semakin tinggi nilai skala 

berarti semakin tinggi keamanan psikologis karyawan dan 

sebaliknya 

 

D. Teknik Pengambilan Sample 

Penelitian ini menggunakan Cluster Sampling. Cluster 

sampling merupakan teknik pengambilan sample penelitian dengan 

mengambil suatu daerah atau kelompok sample dan mengambil 

semua anggota yang ada di dalamnya sebagai sample penelitian 

(Setyorini & Wibhowo, 2008). Penelitian ini menggunakan teknik 

cluster sampling karena subyek terbagi ke dalam kelompok-
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kelompok. Peneliti mengambil partisipan penelitian dengan memilih 

kelompok MDP angkatan 2016 dan menggunakan seluruh anggota 

kelompok sebagai partisipan penelitian. Pada penelitian ini diambil 

10 kelompok karyawan Management Development Program PT 

Indomarco Prismatama dengan jumlah 105 orang. 

 

E. Metode Pengambilan Data 

Metode pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan 

skala dan wawancara kepada partisipan penelitian. Skala digunakan 

untuk mengkuantifikasi data-data yang bersifat kualitatif seperti 

perasaan, perilaku dan lainnya. Dalam skala tidak ada jawaban yang 

dikatakan salah, semua jawaban benar asalkan sesuai dengan apa 

yang dirasakan oleh partisipan pengisi skala tersebut. Oleh karena itu 

partisipan diminta untuk memilih salah satu alternatif jawaban yang 

paling sesuai menurut dirinya sendiri. Skala yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 

1. Skala Inovasi Organisasi 

Skala inovasi organisasi menggunakan delapan dimensi 

yaitu leadership (cara pemimpin dalam mendorong bawahannya 

untuk berpikir kritis, mengemukakan pendapat, memiliki dan 

mencapai tujuan bersama), strategy (cara perusahaan 

merumuskan arah perusahaan untuk mengantisipasi keadaan di 

masa yang akan datang, pertumbuhan yang ingin dicapai dan 

juga menambah keunggulan untuk bersaing), relationship 

(kemudahan dalam bertukar informasi dan membangun jaringan 

dalam sebuah perusahaan), culture (budaya yang dimiliki oleh 

perusahaan yang membiasakan untuk berbagi informasi, 

kewenangan, dan juga menghargai ide-ide yang diberikan oleh 
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karyawan), people (kemampuan karyawan yang bekerja di 

perusahaan untuk berinovasi), structure (struktur organisasi yang 

ada diperusahaan meliputi pola manajemen yang dilakukan dan 

tingkat partisipasi yang diperbolehkan dalam perusahaan), 

process (standar prosedur yang juga termasuk di dalamnya 

mengatur bagaimana caranya untuk mengatur pengembangan) 

dan funding (rencana perusahaan dalam menyediakan dana untuk 

inovasi). 

Skala ini terdiri dari 32 item yang terdiri dari 25 

pernyataan favorable (mendukung) dan 7 pernyataan 

unfavorable (tidak mendukung).  Adapun alternatif jawaban 

yang digunakan dalam skala ini adalah 1 (Sangat Tidak Setuju), 

2 (Tidak Setuju), 3 (Agak Tidak Setuju), 4 (Agak Setuju), 5 

(Setuju), dan 6 (Sangat Setuju). Gambaran skala inovasi 

organisasi dijelaskan pada tabel 1. 

Tabel 1. 

Blue Print Gambaran Skala Inovasi Organisasi 

Dimensi Favorable Unfavorable Total 

Leadership 4 0 4 

Strategy 3 1 4 

Relationship 4 0 4 

Culture 2 2 4 

People 3 1 4 

Structure 2 2 4 

Process 4 0 4 

Funding 3 1 4 

Total 25 7 32 

 

2. Skala Kepuasan Kerja 

Skala kepuasan kerja menggunakan sembilan dimensi 

yaitu pay (gaji dan renumerasi yang ada di suatu organisasi), 

promotion (kesempatan promosi yang tersedia), supervision 
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(pengawasan secara langsung), fringe benefit (fasilitas maupun 

tunjangan yang didapat karyawan baik dalam bentuk tunai 

maupun non-tunai), contingent rewards (penghargaan, 

pengakuan dan imbalan yang diterima atas pekerjaan yang dapat 

diselesaikan dengan baik), operating procedure (kebijakan dan 

prosedur operasional yang dilaksanakan), coworkers (rekan kerja 

yang ada), nature of work (deskripsi tugas yang dilaksanakan 

seorang karyawan) dan communication (komunikasi yang 

dilakukan dalam organisasi). 

Skala ini terdiri dari 36 item yang terdiri dari 17 

pernyataan favorable (mendukung) dan 19 pernyataan 

unfavorable (tidak mendukung).  Skala diambil dari Job 

Satisfaction Survey buatan Spector (1994) dengan ijin untuk 

digunakan dalam kegiatan penelitian. Skala Job Satisfaction 

Survey buatan Spector (1994) memiliki reliabilitas 0,91. Adapun 

alternatif jawaban yang digunakan dalam skala ini adalah 1 

(Sangat Tidak Setuju), 2 (Tidak Setuju), 3 (Agak Tidak Setuju), 

4 (Agak Setuju), 5 (Setuju), dan 6 (Sangat Setuju). Gambaran 

skala kepuasan kerja dijelaskan pada tabel 2. 

Tabel 2. 

Blue Print Gambaran Skala Kepuasan Kerja 

Dimensi Favorable Unfavorable Total 

Pay 2 2 4 

Promotion 3 1 4 

Supervision 2 2 4 

Fringe benefits 2 2 4 

Contingent Rewards 1 3 4 

Operating procedures 1 3 4 

Coworkers 2 2 4 

Nature of work 3 1 4 

Communication 1 3 4 

Total 17 19 36 
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3. Skala Keamanan Psikologis 

Skala keamanan psikologis menggunakan dua dimensi 

yaitu non-threatening (kondisi kerja yang tidak membahayakan 

akan membuat seseorang dapat bekerja dengan aman dan 

nyaman) dan trustworthy (tingkat kepercayaan seseorang 

terhadap pekerjaan dan juga orang-orang yang bekerja di dalam 

perusahaan tersebut baik atasan, rekan maupun bawahan).  

Skala ini terdiri dari 20 item yang terdiri dari 10 

pernyataan favorable (mendukung) dan 10 pernyataan 

unfavorable (tidak mendukung). Adapun pada skala terdapat 

enam alternatif jawaban yaitu 1 (Sangat Tidak Setuju), 2 (Tidak 

Setuju), 3 (Agak Tidak Setuju), 4 (Agak Setuju), 5 (Setuju), dan 

6 (Sangat Setuju). Gambaran skala kepuasan kerja dijelaskan 

pada tabel 3. 

Tabel 3. 

Blue Print Gambaran Skala Keamanan Psikologis 

Dimensi Favorable Unfavorable Total 

Non-threatening 5 5 10 

Trustworthy 5 5 10 

Total 10 10 20 

 

F. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

1. Validitas Alat Ukur 

Validitas terbagi menjadi tiga kategori yakni validitas isi, 

konstruk, dan validitas berdasarkan kriteria. Validitas isi 

menunjukan sejauh mana alat ukur mencakup keseluruhan 

kawasan isi, apakah sudah relevan untuk mengukur tujuan ukur 

(Azwar, dalam Nandini, 2017). Oleh karena itu, peneliti 

mengkonsultasikan pernyataan – pernyataan yang ada sudah 

sesuai untuk mengukur inovasi organisasi, kepuasan kerja dan 
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keamanan psikologis. Selain itu juga melakukan validitas item 

dengan menganalisa dengan korelasi product moment dan 

korelasi part-whole. 

2. Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas merupakan seberapa keterandalan suatu alat 

pengukuran. Hasil pengukuran dapat dikatakan reliabel apabila 

hasil yang diperoleh dalam beberapa kali pelaksanaan 

pengukuran relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri 

partisipan memang tidak berubah. Pengukuran reliabilitas sendiri 

akan menggunakan dengan menggunakan metode Alpha 

Cronbach (Azwar, dalam Nandini, 2017). 

 

G. Metode Analisis Data 

Data yang didapatkan dihitung dengan menggunakan pengujian 

statistik analisa regresi dan korelasi product moment melalui program 

Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) var. 20. 

1. Analisis Regresi 2 Prediktor. Analisis regresi digunakan untuk 

mengetahui hubungan sebab-akibat variabel tergantung dengan 

satu atau lebih variabel bebas (Gujarati & Porter, 2003). Pada 

penelitian ini analisa regresi 2 prediktor digunakan untuk melihat 

hubungan antara kepuasan kerja dan keamanan psikologis dengan 

inovasi organisasi. 

2. Korelasi Product Moment. Korelasi Product Moment digunakan 

untuk menguji ada tidaknya hubungan antar dua variabel. Pada 

penelitian ini korelasi product moment digunakan untuk menguji 

apakah ada hubungan antara kepuasan kerja dengan inovasi 

organisasi dan apakah ada hubungan antarakeamanan psikologis 

dengan inovasi organisasi. 
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