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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian yang Digunakan 

Metodologi penelitian adalah ilmu mengenai jalan yang 

dilewati untuk mencapai pemahaman. Jalan tersebut harus ditetapkan 

secara bertanggung jawab ilmiah dan data yang dicari untuk 

membangun atau memperoleh pemahaman harus melalui syarat 

ketelitian, artinya harus dipercaya kebenarannya (Priyono, 2016, 

h.3). 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

kuantitatif. Menurut Priyono (2016, h.45) penelitian kuantitatif 

adalah penelitian yang menggunakan asumsi-asumsi pendekatan 

positivis. Selain itu, Azwar (2016, h.3) menyatakan bahwa metode 

kuantitatif adalah metode yang menekankan pada data-data 

numerical yang diolah dengan metode statistika. 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Nazir (2011, h.271) menyatakan bahwa sebuah populasi dengan 

jumlah individu tertentu dinamakan variabel. Variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel Tergantung : Komitmen Organisasi 

2. Variabel Bebas : Motivasi Kerja 
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C. Definisi Operasional 

Definisi operasional dari variabel penelitian yang digunakan 

peneliti diperlukan untuk menghindari salah arti serta pemahaman 

yang dapat timbul. Definisi operasional dari variabel-variabel 

penelitian ini adalah: 

1. Komitmen Organisasi 

Komitmen organisasi merupakan keinginan kuat seorang 

karyawan untuk mewujudkan tujuan organisasi serta 

mempertahankan dirinya untuk tetap menjadi anggota aktif dari 

suatu organisasi. Komitmen organisasi pada setiap karyawan dapat 

diukur dengan melalui skala komitmen organisasi yang mencakup 

affective commitment, continuance commitment dan normative 

commitment. Semakin tinggi jumlah skor yang diperoleh karyawan, 

maka semakin tinggi komitmen organisasi karyawan tersebut.  

2. Motivasi Kerja 

Motivasi kerja adalah proses usaha dan kemauan dari seorang 

individu yang ditunjukkan melalui suatu tindakan atau kegiatan 

untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Motivasi kerja pada 

setiap karyawan dapat diukur dengan menggunakan skala motivasi 

kerja yang mencakup needs (kebutuhan), drives (dorongan atau 

dukungan), dan incentive (insentif). Semakin tinggi jumlah skor 

yang diperoleh karyawan, maka semakin tinggi motivasi kerja 

karyawan tersebut.  
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D. Subyek Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek 

atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2015, h.117). Priyono (2016, h.104) 

Mengatakan bahwa populasi adalah keseluruhan gejala atau satuan 

yang ingin diteliti. 

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh karyawan tetap dari 

jabatan pelaksana hingga Kepala Seksi PT TASPEN (Persero) KCU 

Semarang. Karyawan PT TASPEN (Persero) meliputi bidang 

Layanan dan Manfaat, bidang Keuangan, serta bidang Umum dan 

SDM. 

Pada penelitian ini menggunakan studi populasi yaitu 

menggunakan seluruh populasi sebagai sampel. Alasan peneliti 

menggunakan studi populasi ini yaitu populasi karyawan disetiap 

posisi berbeda serta data nama karyawan setiap tahunnya yang selalu 

berubah karena adanya mutasi atau pindah kantor cabang sehingga 

nama karyawan yang diketahui memiliki track record keterlambatan 

yang tinggi akan berbeda pada setiap tahunnya. Populasi pada 

penelitian ini berjumlah 63 karyawan tetap dari jabatan pelaksana 

hingga Kepala Seksi bidang Layanan dan Manfaat, bidang 

Keuangan, serta bidang Umum dan SDM yang akan menjadi subjek 

pada penelitian ini. 
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E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode skala. Metode skala menurut Azwar (2014, h.xvii) 

adalah perangkat pertanyaan yang disusun untuk mengungkap atribut 

tertentu melalui respon terhadap pertanyaan tersebut. 

Pada penelitian ini terdapat dua skala yang digunakan untuk 

mengungkap variabel-variabel penelitian yaitu skala komitmen 

organisasi dan motivasi kerja. Skala pengukuran yang digunakan 

adalah skala Likert. Skala Likert menggunakan hanya item yang 

secara pasti baik dan secara pasti buruk, tidak dimasukkan yang agak 

baik, yang agak kurang, yang netral, dan ranking lain diantara dua 

sikap yang pasti diatas. (Nazir, 2011, h.338-339). 

Pada penelitian ini menggunakan dua skala yaitu skala 

komitmen organisasi serta skala motivasi kerja. 

1. Skala komitmen organisasi 

Skala komitmen organsiasi disusun berdasarkan aspek-

aspek dari Wibowo (2014, h.57), yang meliputi: 

a. Affective commitment (pelengkap emosional dan keyakinan 

dalam nilai-nilainya pada organisasi) 

b. Continuance commitment (nilai ekonomi dengan organisasi, 

didasari atas kekhawatiran seseorang terhadap kehilangan 

sesuatu yang telah diperoleh selama dalam organisasi seperti 

gaji, fasilitas dan lainnya.) 

c. Normative commitment (kewajiban karyawan untuk tetap 

tinggal dalam organisasi karena alasan moral atau etika) 
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Aspek-aspek diatas digunakan sebagai dasar untuk 

membuat item-item berupa pernyataan yang terdiri dari dua 

kelompok yaitu favourable dan unfavourable. Pilihan jawaban 

yang digunakan dari Sangat Sesuai hingga Sangat Tidak Sesuai. 

Pada pernyataan favourable, nilai tertinggi pada jawaban Sangat 

Sesuai (SS) dengan skor 4, Sesuai (S) dengan skor 3, Tidak 

Sesuai (TS) dengan skor 2, dan Sangat Tidak Sesuai (STS) 

dengan skor 1. Sebaliknya, pada pernyataan unfavourable pada 

jawaban Sangat Sesuai (SS) dengan skor 1, Sesuai (S) dengan 

skor 2, Tidak Sesuai (TS) dengan skor 3, dan Sangat Tidak 

Sesuai (STS) dengan skor 4. 

Tabel 1 

Blue-print Skala Komitmen Organisasi 

No. Aspek 
Jumlah Item 

Jumlah 
Favourable Unfavourable 

1. Affective 

Commitment 5 5 10 

2. Continuance 

Commitment 
5 5 10 

3. Normative 

Commitment 
5 5 10 

 TOTAL 15 15 30 

 

2. Skala motivasi kerja 

Skala motivasi kerja disusun berdasarkan aspek-aspek dari 

Luthans (2011, h.157) yang meliputi: 
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a. Needs merupakan kebutuhan setiap karyawan yang akan 

tercipta setiap kali ada ketidakseimbangan fisiologis atau 

psikologis. 

b. Drives merupakan dorongan fisiologis dan psikologis yang 

berorientasi pada tindakan dan memberikan dorongan tenaga 

untuk mencapai insentif. 

c. Incentives adalah sesuatu yang akan mengurangi kebutuhan 

dan menurunkan dorongan sehingga mengembalikan 

keseimbangan fisiologis atau psikologis. 

Aspek-aspek diatas digunakan sebagai dasar untuk 

membuat item-item berupa pernyataan yang terdiri dari dua 

kelompok yaitu favourable dan unfavourable. Pilihan jawaban 

yang digunakan dari Sangat Sesuai hingga Sangat Tidak Sesuai. 

Pada pernyataan favourable, nilai tertinggi pada jawaban Sangat 

Sesuai (SS) dengan skor 4, Sesuai (S) dengan skor 3, Tidak 

Sesuai (TS) dengan skor 2, dan Sangat Tidak Sesuai (STS) 

dengan skor 1. Sebaliknya, pada pernyataan unfavourable pada 

jawaban Sangat Sesuai (SS) dengan skor 1, Sesuai (S) dengan 

skor 2, Tidak Sesuai (TS) dengan skor 3, dan Sangat Tidak 

Sesuai (STS) dengan skor 4. 
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Tabel 2 

Blue-print Skala Motivasi Kerja 

No. Aspek 
Jumlah Item 

Jumlah 
Favourable Unfavourable 

1. Needs 

(Kebutuhan) 5 5 10 

2. Drives 

(Dorongan 

atau 

Dukungan) 

5 5 10 

3. Incentives 

(Insentif) 
5 5 10 

 TOTAL 15 15 30 

 

F. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

1. Validitas Alat Ukur 

Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti 

sejauhmana akurasi suatu tes atau skala dalam menjalankan 

fungsi pengukurannya. Pengukuran dikatakan mempunyai 

validitas yang tinggi apabila menghasilkan data yang secara 

akurat memberikan gambaran mengenai variabel yang diukur 

seperti dikehendaki oleh tujuan pengukuran tersebut (Azwar, 

2012, h.8). Sugiyono (2015, h.363) menyatakan bahwa validitas 

merupakan derajad ketepatan antara data yang terjadi pada 

obyek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh 

peneliti. 

Korelasi antara masing-masing pernyataan dengan jumlah 

penilaian total dapat menggunakan rumus korelasi Product 

Moment dari Pearson. Perhitungan uji validitas melalui bantuan 
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program komputer Statistical Packages for Social Sciences 

(SPSS) versi 16.0. Selanjutnya, untuk mendapatkan skor murni 

dari koefisien validitas item pada skala atau mengkoreksi 

koefisien korelasi yang berlebihan bobot (over estimate) akan 

dilakukan analisis korelasi Part Whole dengan bantuan program 

komputer Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) versi 

16.0. 

2. Reliabilitas Alat Ukur 

Pengertian reliabilitas mengacu kepada keterpercayaan 

atau konsistensi hasil ukur, yang mengandung makna seberapa 

tinggi kecermatan pengukuran. Pengukuran dikatakan tidak 

cermat bila error pengukurannya terjadi secara random (Azwar, 

2014, h.111-112). Pengujian reliabilitas pada penelitian ini 

menggunakan analisis varians Alpha-Cronbach dengan bantuan 

program Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) versi 

16.0. 

 

G. Metode Analisis Data 

Analisis data untuk menguji hubungan antara motivasi kerja 

dengan komitmen organisasi menggunakan teknik analisis Product 

Moment dengan bantuan program Statistical Packages for Social 

Sciences (SPSS) versi 16.0. 


