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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

           Berdasarkan sifat masalah yang akan diteliti dan tujuan 

penelitian untuk mendapatkan data tentang hubungan antara 

aktualisasi diri dengan Employee Engagement pada generasi Y, maka 

penilitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan 

kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data numerikal (angka) 

yang diolah dengan metode statistika (Azwar, 2017). 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

Variabel tergantung   : Employee Engagement 

Variabel bebas   : Aktualisasi Diri 

C. Definisi Operasioanal 

1. Employee Engagement 

Employee Engagement adalah  sikap yang positif  dan terlibat 

atau peduli penuh akan pekerjaanya, karyawan juga memiliki 

energi motivasi yang tinggi, resiliensi dan keinginan untuk 

berusaha, dan tidak menyerah dalam menghadapi tantangan dalam 

pekerjaan dengan konsentrasi penuh terhadap suatu tugas yang 

disesuaikan dengan nilai dan tujuan organisasi. Untuk mengetahui 

Employee Engagement pada karyawan generasi Y diukur dengan 

Skala Employee Engagement yang terdiri dari aspek Vigor 
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Dedication  Absorption. Semakin tinggi skor yang didapat maka 

semakin tinggi  Employee Engagement, begitu juga sebaliknya.  

2. Aktualisasi diri  

Aktualisasi diri adalah Keinginan seseorang untuk 

menggunakan semua kemampuan dirinya untuk mencapai apapun 

yang mereka mau dan bisa dilakukan. Aktualisasi diri pada 

karyawan generasi Y diukur dengan Skala Aktualisasi Diri yang 

terdiri dari memahami kebutuhan dasar yang manusiawi, 

mengungkapkan perasaan yang manusiawi, kesadaran dan kontrol 

diri, menjadi sadar akan nilai-nilai manusiawi, mengembangkan 

kedewasaan sosial dan individu. Semakin tinggi skor yang didapat 

maka semakin tinggi aktualisasi diri, begitu juga sebaliknya. 

D. Subjek Penelitian 

1. Populasi 

Populasi yang hendak diteliti pada penelitian ini adalah 

Karyawan BUMN PT. X yang memiliki Tahun kelahiran 1980-

2000. 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah accidental sampling yaitu dengan mengambil 

sampel dengan cara memberikan skala pada Karyawan BUMN PT. 

X yang memiliki tahun kelahiran 1980-2000. 

 

 

 



25 

 

 
 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Alat Pengumpulan Data 

Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan dengan 

penyebaran skala Employee Engagement dan aktualisasi diri. 

2. Blue Print dan Cara Penilaian 

a. Skala Employee Engagement 

Pengukuran Employee Engagement menggunakan skala 

Employee Engagement berdasarkan aspek-aspek Employee 

Engagement Schaufeli (dalam Akbar. 2013, h. 13)  yaitu: 

1. Aspek vigor 

2. Aspek dedication 

3. Aspek Absorption 

Ketiga aspek tersebut akan menjadi dasar untuk 

pembuatan skala Employee Engagement, seperti blue print 

yang disajikan di bawah ini: 
Tabel 1. 

Blue print skala Employee Engagement 

No. Aspek Item Jumlah 

Favorable Unfavorable 

1.  Vigor 4 4 8 

2. Dedication 4 4 8 

3. Absorption 4 4 8 

Total 12 12 24 

 

Sistem penilaian skala Employee Engagement bergerak 

dari nilai 1 hingga 4. Pada item favourable, nilai 1 untuk 

pernyataan sangat tidak sesuai (STS), nilai 2 untuk pernyataan 

tidak sesuai (TS), nilai 3 untuk pernyataan sesuai (S), nilai 4 

untuk pernyataan sangat sesuai (SS). Kemudian untuk item 

unfavourable, nilai 1 untuk pernyataan sangat sesuai (SS), nilai 

2 untuk pernyataan sesuai (S), nilai 3 untuk pernyataan tidak 
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sesuai  (TS), dan nilai 4 untuk pernyataan sangat tidak sesuai 

(STS). 

b. Skala aktualisasi diri 

Pengukuran aktualisasi diri menggunakan skala 

aktualisasi diri berdasarkan aspek-aspek aktualisasi diri 

menurut Vallet (dalam Kamilin, M. 2017, h. 12) yaitu: 

1. Memahami kebutuhan dasar yang manusiawi  

2. Mengungkapkan perasaan yang manusiawi 

3. Kesadaran dan kontrol diri 

4. Menjadi sadar akan nilai-nilai manusiawi 

5. Mengembangkan kedewasaan sosial dan individu 

Kelima aspek tersebut akan menjadi dasar untuk 

pembuatan skala aktualisasi diri, seperti blue print yang 

disajikan di bawah ini: 

Tabel 2. 

Blue print skala aktualisasi diri 

No. Aspek-aspek Item Jumlah 

Favorable Unfavorable 

1. Memahami 

kebutuhan dasar 

yang manusiawi 

3 3 6 

2. Mengungkapkan 

perasaan yang 

manusiawi 

3 3 6 

3. Menjadi sadar 

akan nilai-nilai 

manusiawi 

3 3 6 

4. Kesadaran dan 

kontrol diri 

3 3 6 

5. Mengembangkan 

kedewasaan 

sosial dan 

individu 

3 3 6 

TOTAL 15 15 30 
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  Sistem penilaian skala aktualisasi diri bergerak dari nilai 

1 hingga 4. Pada item favourable, nilai 1 untuk pernyataan sangat 

tidak sesuai (STS), nilai 2 untuk pernyataan tidak sesuai (TS), 

nilai 3 untuk pernyataan setuju (S), nilai 4 untuk pernyataan 

sangat sesuai (SS). Kemudian untuk item unfavourable, nilai 1 

untuk pernyataan sangat sesuai (SS), nilai 2 untuk pernyataan 

sesuai (S), nilai 3 untuk pernyataan tidak sesuai (TS), dan nilai 4 

untuk pernyataan sangat tidak sesuai (STS). 

F. Uji Coba Alat Ukur 

1. Uji Validitas Alat Ukur 

Jenis-jenis validitas alat ukur ada empat yaitu validitas 

konstrak, validitas isi, validitas eksternal, validitas ukuran. 

Validitas alat ukur dalam penelitian ini menggunakan validitas 

konstrak, maksud dari penggunaan validitas konstrak ini adalah 

untuk melihat kaitan antara item dengan total (Sugiyono, 2013). 

Korelasi item total pada penelitian ini menggunakan teknik 

korelasi product moment. Hasil korelasi ini mengalami kelebihan 

bobot dan masih perlu dikoreksi dengan menggunakan teknik 

korelasi part whole. Uji validitas konstrak ini dipergunakan untuk 

skala Employee Engagement dan aktualisasi diri.   

2. Uji Reliabilitas Alat Ukur 

Dalam penelitian ini, reliabilitas alat ukur diuji dengan 

menggunakan teknik Alpha Cronbach. Dengan teknik ini, 

perhitungannya dapat memberikan skor yang kecil atau sama besar 

dengan reliabilitas yang sebenarnya (Sugiyono, 2013). Perhitungan 
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ini menggunakan bantuan komputer dengan program yang disebut 

(SPSS). 

G. Metode Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kuantitatif dengan teknik statistik korelasi product moment, 

metode analisis data berguna untuk mengolah variabel tergantung dan 

variabel bebas. Variabel tergantung dalam penelitian ini adalah 

Employee Engagement dan variabel bebas adalah aktualisasi diri. 

Metode ini digunakan untuk menguji kebenaran dari hipotesis 

penelitian, yaitu hubungan antara aktualisasi diri dengan Employee 

Engagement pada generasi Y. 


