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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. METODE PENELITIAN YANG DIGUNAKAN 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian 

kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menekankan 

pada data numerikal atau angka yang diolah dengan metode statistika. 

Penelitian kuantitatif pada dasarnya dilakukan pada penelitian 

inferensial atau dalam rangka pengujian hipotesis dan menyandarkan 

kesimpulan hasilnya pada suatu probabilitas kesalahan penolakan 

hipotesis nihil. Dengan metode kuantitatif akan diperoleh signifikansi 

perbedaan kelompok atau signifikansi hubungan antar variabel yang 

diteliti (Azwar, 2017). 

 

B. IDENTIFIKASI VARIABEL PENELITIAN 

Identifikasi variable adalah langkah penetapan variabel-variabel 

utama dan penelitian dan penentuan fungsinya masing-masing. Variabel 

tergantung adalah variabel yang diukur untuk mengetahui besarnya 

pengaruh pada variabel lain. Variabel bebas adalah variabel yang 

variasinya akan mempengaruhi variabel lainnya (Azwar, 2017). 

Berikut merupakan variabel yang akan digunakan  dalam 

penelitian ini : 
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1. Variabel Tergantung : Komitmen Organisasi 

2. Variabel Bebas 1  : Kepuasan Kerja 

3. Variabel Bebas 2  : Keterlibatan Kerja 

 

C. DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL PENELITIAN 

Menurut Azwar (2017), variabel-variabel pada penelitian 

merupakan kumpulan konsep mengenai fenomena yang diteliti. Pada 

umumnya, rumusantersebut masih bersifat konseptual, sehingga 

maknanya masih abstrak meskipun mungkin sudah dapat dipahami 

maksudnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu definisi yang memiliki 

arti tunggal dan diterima secara objektif apabila indikator variabel yang 

bersangkutan tampak. 

Definisi operasional variabel penelitian yang akan digunakan 

adalah sebagai berikut : 

1. Komitmen Organisasi 

Komitmen organisasi adalah suatu keinginan untuk tetap 

tinggal menjadi anggota suatu organisasi, kepercayaan dan 

penerimaan akan nilai-nilai organisasi serta kesediaan untuk 

berusaha sebaik mungkin demi kepentingan organisasi.Komitmen 

organisasi diungkap melalui skala komitmen organisasi yang dibuat 

berdasarkan aspek-aspek yaitu penerimaan terhadap nilai-nilai dan 

tujuan organisasi, kemauan untuk melakukan usaha bagi organisasi 

dan mempunyai keinginan yang kuat untuk tetap di organisasi. 
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Semakin tinggi skor yang dihasilakan dalam skala ini, maka 

semakin tinggi pula komitmen organisasi karyawan dan sebaliknya. 

2. Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja adalah hasil keseluruhan dari penilaian 

karyawan terhadap berbagai aspek pekerjaannya yaitu besarnya rasa 

suka karyawan terhadap pekerjaannya dan seberapa jauh 

pekerjaannya dapat memuaskan kebutuhannya. Skala kepuasan 

kerja yang disusun berdasarkan aspek-aspek yaitu pekerjaan itu 

sendiri, gaji, kesempatan untuk promosi, pengawasan dan rekan 

kerja. Semakin tinggi skor yang diperoleh maka semakin tinggi 

kepuasaan kerja yang dimiliki karyawan dan sebaliknya. 

3. Keterlibatan Kerja 

Keterlibatan kerja adalah suatu keadaan psikologis yang 

mencerminkan seseorang berpartisipasi secara aktif dalam 

pekerjaannya, mengidentifikasikan diri secara psikologis dengan 

pekerjaannya, dan menyadari prestasi kerja sebagai hal yang penting 

bagi harga dirinya. Pengukuran keterlibatan kerja yaitu dengan skala 

keterlibatan kerja yang disusun berdasarkan aspek-aspek yaitu 

partisipasi kerja, keikutsertaan, dan kerjasama. Semakin tinggi skor 

yang diperoleh maka semakin tinggi keterlibatan kerja yang dimiliki 

karyawan dan sebaliknya. 
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D. SUBJEK PENELITIAN 

Dikatakan oleh Azwar (2017) bahwa subjek penelitian adalah 

sumber utama dalam penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai 

variabel-variabel yang akan diteliti. 

1. Populasi 

Azwar (2017) mengatakan bahwa populasi adalah kelompok 

subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian. Dalam 

penelitian ini, populasinya adalah seluruh karyawan bagian produksi 

yang bekerja di CV. Mebel Internasional Semarang. Pada populasi 

ini diambil contoh atau dianalisis dan memiliki ciri-ciri yang sama 

dengan populasi. Untuk menentukan sampel, sebelumnya harus 

menentukan luas dan sifat-sifat populasi serta memberikan batasan-

batasan yang tegas. Populasi dalam penelitian ini adalah : 

a. Karyawan bagian produksi (tukang, gudang, amplas, wiping, 

finishing, colok, rakit, packing) CV. Mebel Internasional 

Semarang yang berjumlah 326 orang. 

b. Berada dalam bagiannya sekarang minimal satu tahun 

 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Menurut Nasution dan Usman (2006), sampel merupakan 

bagian dari populasi yang akan menjadi objek dalam penelitian. 

Teknik yang akan digunakan untuk pengambilan sampel dalam 

penelitian ini adalah kuota klaster sampling yaitu memilih sampel 

yang didasarkan pada klasternya bukan pada individunya 
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(Winarsunu, 2002) kemudian menentukan sampel dari populasi 

dengan ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan 

(Sugiyono, 2015). Secara singkat teknik kuota klaster sampling 

diambil dengan cara ditentukan jumlahnya terlebih dahulu pada 

setiap klasternya. Dalam penelitian ini terdapat delapan kelompok 

dalam bagian produksi yaitu tukang, gudang, amplas, wiping, 

finishing, colok, rakit, dan packing, jadi setiap kelompok masing-

masing akan diambil 12 orang jadi jumlah keseluruhannya ada 96 

orang dari total populasi subjek 326 orang. Ini sesuai dengan 

pendapat Arikunto (2005) yang menjelaskan bahwa jika mempunyai 

beberapa ratus subjek dalam populasi, dapat menentukan sampel 

kurang lebih 25-30 % dari jumlah subjek tersebut. 

 

E. METODE PENGUMPULAN DATA 

1. Alat Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode skala. Menurut Azwar (2017), skala psikologi 

adalah instrumen pengukuran psikologi yang digunakan untuk 

mengungkap data mengenai atribut psikologis. Skala yang 

digunakan dalam mengukur variabel-variabel penelitian merupakan 

skala tertutup, yaitu skala dengan pertanyaan yang jawabannya 

sudah ditentukan dan dibatasi. 

 

 



 
 

41 
 

2. Blue Print dan Cara Penelitiannya 

Akan terdapat tiga jenis skala dalam penelitian ini, yaitu 

skala komitmen organisasi, skala kepuasan kerja, dan skala 

keterlibatan kerja. Masing-masing dari skala tersebut akan 

menggunakan dua jenis pernyataan, yaitu favourable dan 

unfavourable. Favourable adalah pernyataan yang memihak atau 

mendukung pada aspek yang bersangkutan. Disisi lain, 

Unfavourable adalah pernyataan yang tidak mendukung pada aspek 

yang bersangkutan (Azwar, 2017). 

 

a. Skala komitmen organisasi 

Skala ini disusun berdasarakan aspek-aspek yang 

dikemukakan oleh Mowday, Streers dan Porter (dalam Schultz 

& Schultz, 1994) yaitu : 

1) Penerimaan terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi. 

2) Kemauan untuk melakukan usaha bagi organisasi. 

3) Mempunyai keinginan yang kuat untuk tetap di organisasi. 

Ketiga aspek ini merupakan dasar untuk menyusun item-

item pernyataan dalam skala komitmen organisasi yang terdiri 

dari dua kelompok, yaitu item-item yang mendukung 

pernyataan favourable (F) dan item-item yang tidak 

mendukung pernyataan unfavourable (Uf). 

Blue-print skala komitmen organisasi adalah sebagai 

berikut. 
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Tabel 1 

Blue-print Komitmen Organisasi 

ASPEK-ASPEK 
ITEM 

TOTAL 
Favourable Unfavourable 

Penerimaan terhadap 

nilai-nilai dan tujuan 

organisasi 

 

4 4 8 

Kemauan untuk 

melakuakan usaha 

bagi organisasi 

 

4 4 8 

Mempunyai  

keinginan yang kuat 

untuk tetap di 

organisasi 

4 4 8 

TOTAL 12 12 24 

 

b. Skala kepuasan kerja 

Skala ini disusun berdasarakan lima aspek kepuasan 

kerja menurut Luthans (2002) yaitu pekerjaan itu sendiri, gaji, 

kesempatan untuk promosi, pengawasan, dan rekan kerja. 

Kelima aspek ini merupakan dasar untuk menyusun 

item-item pernyataan dalam skala kepuasan kerja yang 

menggunakan pernyataan favourable atau positif. 

Blue-print skala kepuasan kerja adalah sebagai berikut. 
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Tabel 2 

Blue-print Kepuasan Kerja 

ASPEK-ASPEK ITEM 

Pekerjaan itu sendiri 4 

Gaji 4 

Kesempatan untuk promosi 4 

Pengawasan 4 

Rekan kerja 4 

TOTAL 20 

 

c. Skala keterlibatan kerja 

Skala ini disusun berdasarakan aspek-aspek yang 

dikemukakan oleh Robbins (2002) yaitu partisipasi kerja, 

keikutsertaan, dan kerjasama. 

Kelima aspek ini merupakan dasar untuk menyusun 

item-item pernyataan dalam skala keterlibatan kerja yang 

menggunakan pernyataan favourable atau positif. 

Blue-print skala keterlibatan kerja adalah sebagai 

berikut. 

 

Tabel 3 

Blue-print Keterlibatan Kerja 

 

 

 

ASPEK-ASPEK ITEM 

Partisipasi kerja 4 

Keikutsertaan 4 

Kerjasama 4 

TOTAL 12 
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Didalam skala komitmen organisasi, kepuasan kerja dan 

keterlibatan kerja akan terdapat empat buah alternatif jawaban yang 

akan digunakan dalam tiga skala di atas. Alternatif jawaban tersebut, 

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

Tidak Sesuai (STS). 

Skor yang diberikan untuk pernyatan favourable, yaitu Sangat 

Sesuai (SS) = 4, Sesuai (S) = 3, Tidak Sesuai (TS) = 2, Sangat Tidak 

Sesuai (STS) = 1. Sebaliknya, skor yang akan diberikan pada 

pernyataan unfavourable, yaitu Sangat Sesuai (SS) = 1, Sesuai (S) = 

2, Tidak Sesuai (TS) = 3, Sangat Tidak Sesuai (STS) = 4. 

 

F. UJI COBA ALAT UKUR 

1. Validitas Alat Ukur 

Menurut Nasution dan Usman (2006) validitas digunakan 

untuk mengetahui pengukuran yang dilakukan terhadap sesuatu hal 

tersebut sudah benar atau belum. Validitas dapat meyakinkan 

peneliti bahwa peneliti sedang mengukur konsep yang telah dibuat 

untuk pengukuran dan bukan sesuatu yang lain. Pengolahan data 

akan dihitung menggunakan teknik korelasi Product Moment dari 

Pearson yang selanjutnya akan dikoreksi dengan menggunakan 

rumus Part Whole Correlation. 
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2. Reliabilitas Alat Ukur 

Menurut Nasution dan Usman (2006) reliabilitas 

mengindikasikan konsistensi pengukuran yang dilakukan pada 

sepanjang waktu atau berbagai pertanyaan. Reliabilitas 

menunjukkan stabilitas dan konsistensi dari alat ukur dan membantu 

melihat ketepatan dalam pengukuran. Dalam penelitian ini, 

koefisien reliabilitas akan dihitung dengan menggunakan Formula 

Alpha Cronbach. 

 

G. METODE ANALISIS DATA 

Azwar (2017) mengatakan pengolahan data yang telah diperoleh 

dimaksudkan sebagai suatu cara mengorganisasikan data sedemikian 

rupa sehingga dapat dibaca (readable) dan dapat ditafsirkan 

(interpretable). 

Dalam penelitian ini, pengolahan analisis data dilakukan dengan 

uji kuantitatif melalui metode analisis statistik teknik korelasi Product 

Moment untuk menguji secara empirik hubungan antara kepuasan kerja 

dengan komitmen organisasi dan keterlibatan kerja dengan komitmen 

organisasi pada karyawan. 


