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BAB IV 

LAPORAN PENELITIAN 

A. ORIENTASI KANCAH PENELITIAN 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu 

menentukan tempat atau kancah penelitian. Peneliti melakukan 

penelitian di CV. Mebel Internasional, karena peneliti menganggap 

bahwa perusahaan tersebut dapat mewakili penelitian yang akan diteliti 

nantinya oleh peneliti. 

CV. Mebel Internasional merupakan sebuah perusahaan yang 

bergerak dibidang furniture. CV. Mebel International juga dikenal 

sebagai "MI", didirikan di Semarang, Jawa Tengah, Indonesia pada 

tahun 2004. Pabrik yang berlokasi di Tambak Aji Industrial Park 

terletak di Jl. Tambak Aji 6 no. 2, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. 

Ini berdiri pada 20.000 m2 dengan fasilitas lengkap dari gudang, 

pertukangan, pengamplasan, finishing, pengepakan dan pemuatan 

kontainer. 

CV. Mebel Internasional diarahkan oleh Bapak Christianto 

Prabawa. Perusahaan ini memproduksi barang setengah jadi yang 

diambil dari Jepara, atau sering disebut dengan semi tradding yaitu 

membeli barang setengah jadi lalu di finishing di pabrik hingga barang 

siap di packing dan dikirim ke pelanggan juga termasuk di ekspor ke 

Eropa, Asia, dan juga Amerika. CV. Mebel Internasional memiliki 

sekitar 400 orang karyawan. 326 orang merupakan karyawan bagian 
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produksi. Masing-masing bagian terdiri dari tukang 44 orang, gudang 

39 orang, amplas 41 orang, wiping 42 orang, finishing 41 orang, colok 

38 orang, rakit 42 orang, dan packing 38 orang, 

Ada beberapa pertimbangan yang mendasari sehingga CV. 

Mebel Internasional Semarang dijadikan tempat penelitian, antara lain : 

1. Ada permasalahan yang berkaitan dengan komitmen organisasi 

dengan kepuasan kerja dan keterlibatan kerja karyawan pada CV. 

Mebel Internasional Semarang. 

2. Peneliti mendapatkan ijin dari HRD CV. Mebel Internasional 

Semarang untuk melakukan penelitian. 

3. Jumlah subjek penelitian di CV. Mebel Internasional Semarang 

memenuhi syarat penelitian. 

4. CV. Mebel Internasional Semarang belum pernah dijadikan tempat 

penelitian tentang komitmen organisasi ditinjau dari Kepuasan Kerja 

dan Keterlibatan Kerja Karyawan. 

 

B. PERSIAPAN PENELITIAN 

1. Penyusunan Alat Ukur 

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini berupa 3 

macam skala pengukuran yaitu skala komitmen organisasi, skala 

kepuasan kerja, dan skala keterlibatan kerja. Penyusunan alat ukur 

dimulai dengan menentukan aspek-aspek dari setiap variabel, yang 

nantinya akan digunakan untuk mengukur sesuai dengan teori dan 

konsep yang telah dikemukakan. 
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a. Skala Komitmen Organisasi 

Skala komitmen organisasi, penyusunannya berdasarkan 

pada aspek-aspek penerimaan terhadap nilai-nilai dan tujuan 

organisasi, kemauan untuk melakukan usaha bagi organisasi dan 

mempunyai keinginan yang kuat untuk tetap di organiasi.Skala 

komitmen organisasi terdiri dari 24 item. Distribusi sebaran item 

skala komitmen organisasi dapat dilihat pada tabel 4. 

Tabel 4 

Distribusi Sebaran Item Skala Komitmen Organisasi 

ASPEK-ASPEK 
ITEM 

TOTAL 

Favourable Unfavourable 

Penerimaan terhadap nilai-

nilai dan tujuan organisasi 
1, 7, 13,19 4, 10,16,22 8 

 

Kemauan untuk melakuakan 

usaha bagi organisasi 

5, 11, 17, 23 2, 8, 14, 20 8 

 

Mempunyai keinginan yang 

kuat untuk tetap di organisasi 

3, 9, 15, 21 6, 12, 18, 24 8 

TOTAL 12 12 24 

 

b. Skala Kepuasan Kerja 

Penyusunan skala kepuasan kerja berdasarkan pada 5 

aspek, yaitu pekerjaan itu sendiri, gaji, kesempatan untuk 

promosi, pengawasan, rekan kerja.Skala ini terdiri dari 20 item. 

Distribusi sebaran item skala kepuasan kerja dapat dilihat pada 

tabel 5. 
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Tabel 5 

Distribusi Sebaran Item Skala Kepuasan Kerja 

ASPEK-ASPEK ITEM TOTAL 

Pekerjaan itu sendiri 1, 6, 11, 16 4 

Gaji 2, 7, 12, 17 4 

Kesempatan untuk promosi 3, 8, 13, 18 4 

Pengawasan 4, 9, 14, 19 4 

Rekan kerja 5, 10, 15, 20 4 

TOTAL 20 20 

 

c. Skala Keterlibatan Kerja 

Penyusunan skala keterlibatan kerja berdasarkan pada 3 

aspek, yaitu partisipasi, keikutsertaan dan kerjasama.Skala ini 

terdiri dari 12 item. Distribusi sebaran item skala keterlibatan 

kerja dapat dilihat pada tabel 6. 

Tabel 6 

Distribusi Sebaran Item Skala Keterlibatan Kerja 

ASPEK-ASPEK ITEM TOTAL 

Partisipasi kerja 1, 4, 7, 10 4 

Keikutsertaan 2, 5, 8, 11 4 

Kerjasama 3, 6, 9, 12 4 

TOTAL 12 12 

 

2. Permohonan Ijin Penelitian 

Persiapan untuk melakukan penelitian diawali dengan 

mengurus ijin penelitian yang diperlukan. Peneliti terlebih dahulu 

meminta ijin secara informal kepada pihak CV. Mebel Internasional 

Semarang dengan menjelaskan mengenai topik penelitian yang akan 

dilakukan di perusahaan tersebut. Setelah pihak dari perusahaan 

menyetujui, maka peneliti mengajukan surat permohonan ijin 

penelitian kepada Dekan Fakultas Psikologi Universitas Katolik 
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Soegijapranata Semarang yang ditujukan kepada kepala HRD CV. 

Mebel Internasional Semarang. Dengan adanya surat permohonan 

ijin nomor 2584/B.7.3/FP/V/2018 tanggal 7 Mei 2018. Peneliti 

mendapat ijin secara lisan dari pihak CV. Mebel Internasional 

Semarang dan dapat memulai untuk melakukan penelitian. 

 

C. PELAKSANAAN PENELITIAN 

Penelitian dilakukan setelah persiapan yang sudah disetujui oleh 

pihak terkait. Pengambilan data dalam penelitian ini hanya dilakukan 

satu kali menggunakan sistem try out terpakai, sehingga data yang 

diperoleh digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas alat ukur 

serta untuk menguji hipotesis. Metode tersebut digunakan karena 

adanya keterbatasan jumlah subjek dan waktu yang dimiliki oleh subjek 

sebagai karyawan. 

Pelaksanaan penelitian dilakukan setelah alat ukur tersusun 

dengan baik, kemudian peneliti menyebarkan tiga skala secara 

bersamaan yaitu Skala Komitmen Organisasi, Kepuasan Kerja dan 

Keterlibatan Kerja. Proses pengambilan data dilaksanakan pada tanggal 

26 dan 28 Mei 2018. Peneliti melakukan pengambilan data dengan 

meminta ijin dari bagian HRD terlebih dahulu.Setelah mendapatkan 

ijin, peneliti berkoordinasi dengan pihak perusahaan untuk 

menyebarkan skala. Peneliti diberi waktu untuk proses karyawan dalam 

mengisi skala yaitu pada pukul 11.00 – 12.00 sebelum karyawan 

istirahat. Ketika pengisian skala peneliti berada di perusahaan tersebut, 
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tetapi peneliti tidak dapat mengawasi semua bagian karena tempat yang 

berjauhan. 

Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan kuota 

klaster sampling pada karyawan bagian produksi yang terdapat 

permasalahan mengenai komitmen organisasi, kepuasan kerja dan 

keterlibatan kerja karyawan yaitu tukang 44 orang, gudang 39 orang, 

amplas 41 orang, wiping 42 orang, finishing 41 orang, colok 39 orang, 

rakit 42 orang, dan packing 38 orang, setiap kelompok masing-masing 

diambil 12 orang yaitu, karyawan yang bekerja pada bagiannya 

minimal satu tahun. Jumlah keseluruhan subjek yang diteliti ada 96 

orang. 

 

D. UJI COBA ALAT UKUR 

Peneliti kemudian melakukan pengujian ketepatan data dengan 

menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. 

1. Uji Validitas Alat Ukur 

Setelah penelitian dilaksanakan, peneliti mengumpulkan hasil 

data dengan membuat tabulasi data yang kemudian berguna untuk 

penghitungan data. Perhitungan data terhadap validitas alat ukur 

akan dihitung menggunakan teknik korelasidari Pearson yang 

selanjutnya akan dikoreksi dengan menggunakan rumus Part Whole 

Correlation dengan bantuan SPSS versi 23.0. 

a. Skala Komitmen Organisasi 

Pada skala komitmen organisasi, pada awalnya item 

berjumlah 24 item, namun kemudian terdapat 7 item gugur 
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sehingga jumlah item yang valid berjumlah 17 item. Interval 

koefisien relasi berada diantara 0,3139 – 0,5987. Sebaran item 

valid dan gugur dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

 

Tabel 7 

Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Komitmen Organisasi 

ASPEK-ASPEK 
ITEM 

TOTAL 
Favourable Unfavourable 

Penerimaan terhadap nilai-

nilai dan tujuan organisasi 
1, 7*, 13,19 4, 10,16,22 8 

 

Kemauan untuk melakuakan 

usaha bagi organisasi 

5, 11, 17, 23* 2*, 8, 14, 20 8 

 

Mempunyai keinginan yang 

kuat untuk tetap di 

organisasi 

3, 9, 15, 21* 
6*, 12*, 18, 

24* 
8 

TOTAL 12 12 24 

Keterangan : Nomor item yang diberi tanda (*) merupakan item yang 

gugur. 

 

b. Skala Kepuasan Kerja 

Jumlah item pada skala kepuasan kerja pada awalnya 

yaitu 20 item, setelah dilakukan perhitungan terdapat 4 item 

gugur sehingga total item yang valid berjumlah 16 item. 

Koefisien relasi berada diantara 0,3199 – 0,6136 . Data sebaran 

item valid dan gugur dapat dilihat melalui tabel berikut. 
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Tabel 8 

Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Kepuasan Kerja 

ASPEK-ASPEK ITEM TOTAL 

Pekerjaan itu sendiri 1, 6*, 11, 16 4 

Gaji 2, 7, 12, 17 4 

Kesempatan untuk promosi 3, 8, 13*, 18* 4 

Pengawasan 4, 9, 14, 19 4 

Rekan kerja 5, 10, 15, 20* 4 

TOTAL 20 20 

Keterangan : Nomor item yang diberi tanda (*) merupakan item yang 

gugur. 

 

c. Skala Keterlibatan Kerja 

Jumlah item pada skala keterlibatan kerja pada awalnya 

yaitu 12 item, setelah dilakukan perhitungan terdapat 3 item 

gugur, sehingga total item yang valid berjumlah 9 item. 

Koefisien relasi berada diantara 0,4119 – 0,6537. Data sebaran 

item valid dan gugur dapat dilihat melalui tabel berikut. 

Tabel 9 

Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Keterlibatan Kerja 

ASPEK-ASPEK ITEM TOTAL 

Partisipasi kerja 1, 4, 7, 10 4 

Keikutsertaan 2, 5, 8, 11* 4 

Kerjasama 3, 6, 9*, 12* 4 

TOTAL 12 12 

Keterangan : Nomor item yang diberi tanda (*) merupakan item yang 

gugur. 

 

2. Uji Reliabilitas Alat Ukur 

Perhitungan Reliabilitas menggunakan Formula Alpha 

Cronbach dengan bantuan dari SPSS versi 23.0. Pada skala 

komitmen organisasi didapatkan hasil koefisien reliabilitas sebesar 
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0,757.Sedangkan pada skala kepuasan kerja koefisien alphanya 

sebesar 0,746, dan pada skala keterlibatan kerja sebesar 0,739. 

Koefisien pada tiga skala tersebut tergolong reliabel 

dikarenakan masih berada diatas 0,70. Oleh karena itu, tiga skala 

tersebut layak digunakan sebagai alat ukur. Wells dan Wollack 

(dalam Azwar, 2012) mengatakatan bahwa sebuah skala yang layak 

digunakan apabila skala tersebut memiliki koefisien konsistensi 

internal paling tidak 0,70. 

Hasil penelitian selengkapnya dapat dilihat pada lampiran C.


