
 
 

 

BAB 4 

PENGUMPULAN DATA DAN PENELITIAN 

4.01. Orientasi Kancah 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara keterlibatan 

kerja dengan kualitas kehidupan kerja karyawan. Peneliti melakukan penelitian di  

PT X yang bertempat di Kawasan Industri Candi Semarang. PT X memiliki 

permasalah yang terkait dengan kualitas kehidupan kerja. Oleh karena itu, 

peneliti memutuskan untuk memilih PT X sebagai tempat penelitian. PT X 

merupakan sebuah perusahaan Third Party Logistics (3PL) atau perusahaan 

yang bergerak dibidang logistik khusus jasa. Perusahaan yang berawal dari 

bisnis transportasi kargo, kini telah berkembang menjadi  rantai suplai layanan 

logistik seperti pergudangan dan manajemen pengiriman. PT X kini telah menjadi 

mitra bagi beberapa perusahaan multinasional seperti Dell, Samsung, Motorola, 

LG, Gree, Unilever, LVMH, Exxon Mobil dan Royal Friesland Campina. PT X 

berpegang teguh pada sebuah nilai yaitu RISE yang dijabarkan sebagai 

Reliability, Integrity, Sincerity, Enterprise. Reliability mengandung makna PT.X 

selalu memberikan performa yang terbaik dengan jaminan profesionalisme. 

Integrity bermakna perusahaan berjuang untuk selalu berkomitmen dalam 

menjaga integritas dalam setiap aktifitas bisnis. Sincerity berarti kesungguhan 

yang perusahaan tunjukan melalui kepedulian dan ketulusan terhadap 

kesejahteraan setiap klien dan karyawan, dan yang terakhir Enterprise berarti 

semangat perusahaan untuk berinovasi dalam menghadapi tantangan baru 

mencerminkan kedinamisan perusahaan untuk mencapai tujuan. 
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PT X merupakan perusahaan yang terdiri dari beberpa divisi yang saling 

berkaitan. Divisi yang ada antara lain QA Checker, Data Entry, Distribution, 

Infentory, Operation dan Administration. Setiap divisi mengemban tugas dan 

tanggung jawabnya masing-masing. Karyawan bagian operasional juga terbagi 

kedalam dua shift yang sudah ditentukan oleh perusahaan, hal ini mengharuskan 

karyawan untuk bekerja dalam suatu tim 

Tabel 4.01. Daftar Jumlah Karyawan 

Divisi Jumlah Karyawan 

QA Checker 9 
Data Entry 10 
Distribution 2 
Operation 84 

Facility 4 
Inventory 2 

Administration 1 

Total 112 

 

4.02. Persiapan Pengumpulan Data Penelitian 

Pengambilan subyek dalam penelitian ini menggunakan incidental 

sampling. Subyek dalam penelitian ini berasal dari divisi Operation. Total 

karyawan divisi Operation sendiri berjumlah 84 orang, namun mengingat 

ketersediaan jumlah dan kriteria subyek yang telah peneliti tetapkan yaitu 

karyawan yang memiliki masa kerja lebih dari satu tahun, maka jumlah subyek 

yang dapat peneliti gunakan sebanyak 77 subyek. 

Peneliti melakukan persiapan berupa penyusunan alat ukur (skala), 

permohonan ijin untuk pengambilan data penelitian, uji reliabilitas dan uji 

validitas. Penelitian ini terdapat dua skala yang akan digunakan yaitu skala 
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kualitas kehidupan kerja dan skala keterlibatan kerja yang telah disusun 

berdasarkan aspek-aspek dari setiap variabel. 

Permohonan ijin penelitian dilakukan setelah peneliti mendapat 

persetujuan dari dosen pembimbing mengenai alat ukur yang akan diujikan. 

Surat permohanan ijin kemudian diajukan secara tertulis kepada Kepala Program 

Studi Fakultas Psikologi melalui bagian Tata Usaha. Selanjutnya surat ijin 

penelitian dengan nomor 0502/B.7.3/FP/X/2018 diajukan kepada Branch 

Manager PT X. Peneliti melakukan penelitian setelah mendapatkan ijin dari 

Branch Manager PT X. 

4.03. Pengumpulan Data Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di PT X cabang Semarang yang berlokasi di 

Kawasan Industri Candi Semarang. Peneliti bertemu dengan Operation PIC 

Executive pada tanggal 5 November 2018. Skala yang ada kemudian diserahkan 

kepada Operation PIC Executive dan selanjutnya diteruskan kepada supervisor 

setiap tim divisi Operation. 

Pengambilan skala yang sudah tersebar terbagi menjadi tiga tahap yaitu 

pada tanggal 12 November 2018 sebanyak 15 skala, 18 November 2018 

sebanyak 37 skala, dan 26 November 2018 sebanyak 25 skala. Pengambilan 

skala dilakukan secara berkala karena adanya perbedaan shift kerja, kendala 

kesibukan karyawan dan perbedaan lokasi gudang. 

Setelah data diperoleh maka dilakukan tabulasi yang selanjutnya 

digunakan untuk penghitungan uji validitas, uji reliabilitas dan uji hipotesis. Data 

yang digunakan hanya data yang semua itemnya sudah valid. Sedangkan item 



37 
 

 

 

yang gugur tidak digunakan. Peneliti melakukan analisis data dengan 

menggunakan program SPSS 21.0. Peneliti melakukan uji validitas dengan 

menggunakan teknik analisis korelasi product moment Pearson – partwhole dan 

untuk uji reliabilitas menggunakan Alpha Cronbach. Hasil uji validitas dan uji 

reliablitas skala adalah sebagai berikut : 

Skala kualitas kehidupan kerja terdiri dari 30 item pernyatan. Berdasarkan 

30 item tersebut diperoleh sebanyak 23 item dinyatakan valid dan 7 item 

dinyatakan tidak valid atau gugur. interval korelasi berada diantara 0.422 sampai 

0.961. Sedangkan hasil uji reliabilitas dengan menggunakan Alpha Cronbach 

sebesar 0.913. Berikut adalah rincian item yang dinyatakan valid dan gugur : 

Tabel 4.02. Sebaran Item Kualitas Kehidupan Kerja Valid dan Gugur 

No Aspek Favorable Unfavorable Jumlah Valid Gugur 

1. Aspek Sosial 
3 

(4,12,27) 
3 

(2*,17,24) 
6 5 1 

2. Aspek Kerja 
3 

(7*,18,21) 
3 

(6,13,30) 
6 5 1 

3. 
Kebijakan dan 
program SDM 

3 
(1,14*,29) 

3 
(5*,19,26) 

6 4 2 

4. Lingkungan kerja 
3 

(8,20,23) 
3 

(9,15,28*) 
6 5 1 

5. 
Faktor domain 

kehidupan lainnya 
3 

(10,16*,25) 
3 

(3,11*,22) 
6 4 2 

 Total 15 15 30 23 7 

Keterangan : 

Tanda bintang (*) : Item gugur 

Skala Keterlibatan Kerja terdiri dari 36 item pernyataan. Item pernyataan yang 

valid sebanyak 28 item. Sedangkan yang gugur sebanyak 8 item pernyataan. 

Interval koefisien relasi berada diantara 0.498 sampai 0.657. Uji reliabilitas 

diperoleh hasil Alpha Cronbach sebesar 0.934 yang berarti memiliki reliabilitas 
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yang kuat. Berikut adalah rincian item pernyataan yang valid dan gugur dari skala 

keterlibatan kerja : 

Tabel 4.03. Sebaran Item Keterlibatan Kerja Valid dan Gugur 

No Aspek Favorable Unfavorable Jumlah Valid Gugur 

1. Self-esteem 
3 

(9,16,26) 
3 

(1,13*,24) 
6 5 1 

2. 
Pekerjaan 

sebagai sesuatu 
yang utama 

3 
(7*,14,31) 

3 
(3,21,27) 

6 5 1 

3. Partisipasi aktif 
3 

(12*,19,28) 
3 

(6,23,35) 
6 5 1 

4. 
Keterlibatan 
mental dan 
emosional 

3 
(2*,22,30) 

3 
(8,15,33) 

6 5 1 

5. 
Motivasi 

Kontribusi 
3 

(5*,25*,36) 
3 

(11,18,29) 
6 4 2 

6. Tanggung jawab 
3 

(10,17,32) 
3 

(4,20*,34*) 
6 4 2 

 Total 18 18 36 28 8 

Keterangan : 

Tanda bintang (*) : Item gugur 

 

 

 

 

 

 


