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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.01. Metode Penelitian yang Digunakan 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan penelitian yang analisis datanya 

menggunakan metode statistika untuk menemukan hasil dari penelitian 

(Azwar, 2015). 

3.02. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel menurut Nicholas (2010) merupakan bagian dari indikator yang 

dapat diukur. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua 

antara lain; 

1. Variabel Tergantung : Komitmen Organisasi 

2. Variabel Bebas  : Kepuasan Kerja 

3.03. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional adalah definisi dari suatu variabel yang terbentuk 

berdasarkan karakteristik yang dapat diamati dari variabel (Azwar, 2015). 

Sebuah variabel memerlukan definisi operasional sehingga dapat diukur. Definisi 

operasional memberikan informasi mengenai cara pengukuran variabel dalam 

penelitian, untuk itu definisi operasional bersifat unik sesuai dengan masing-

masing penelitian. Adapun definisi operasional dalam variabel penelitian ini 

antara lain; 

3.03.01. Komitmen organisasi 

Komitmen organisasi merupakan bentuk dedikasi karyawan akan tujuan 

dan nilai perusahaan yang dibuktikan dengan adanya upaya serta keinginan 

untuk tetap bertahan dalam perusahaan. Komitmen organisasi diukur 
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menggunakan skala komitmen organisasi yang memiliki tiga aspek yaitu affective 

commitment, continuance commitment dan normative commitment. Semakin 

tinggi skor yang diperoleh maka akan semakin tinggi komitmen karyawan 

terhadap perusahaan, begitu pula sebaliknya. 

3.03.02. Kepuasan kerja 

Kepuasan kerja adalah respon postitif karyawan yang merupakan hasil 

evaluasi pribadi mengenai berbagai aspek dalam pekerjaannya, yaitu pekerjaan 

itu sendiri, gaji/upah, kesempatan promosi, adanya supervisi dan rekan sekerja. 

Untuk mengukur kepuasan kerja digunakan skala kepuasan kerja yang terdiri 

dari aspek-aspek yang di atas. Skor dari skala yang tinggi menunjukkan adanya 

tingkat kepuasan kerja yang tinggi dari karyawan dan sebaliknya jika skor yang 

didapatkan rendah. 

3.04. Subjek Penelitian 

Populasi menurut Nazir (2017) merupakan kumpulan dari individu yang 

berada dalam suatu daerah dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan. 

Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili ciri dan 

karakteristik populasi. Dalam penelitian ini populasi yang dimaksud adalah 

karyawan dalam PT.X. 

Total populasi dalam perusahaan yang akan diteliti relatif kecil, mengingat 

jumlahnya hanya 65 orang. Sugiyono (2018) serta Etikan (2016) berpendapat 

bahwa apabila populasi relatif kecil (≤100) maka sampel diambil dari keseluruhan 

populasi. Hal ini menjadi alasan untuk menjadikan semua anggota dalam 

perusahaan menjadi subjek dalam pengambilan data penelitian. Maka penelitian 

ini merupakan studi populasi. 
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3.05. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah 

skala. Skala terdiri dari 2 macam, yaitu skala komitmen organisasi dan skala 

kepuasan kerja. Skala yang digunakan terdiri dari pernyataan-pernyataan yang 

berkaitan dengan variabel dalam penelitian. Adapun pernyataan yang disajikan 

terdiri dari pernyataan favorable dan unfavorable. Pernyataan favorable 

merupakan pernyataan yang bersifat positif (mendukung) aspek-aspek dalam 

variabel, sedangkan pernyataan unfavorable terdiri dari pernyataan yang negatif 

(tidak mendukung) aspek dari variabel (Azwar, 2015). 

3.05.01. Skala komitmen organisasi 

Skala komitmen organisasi disusun berdasarkan aspek-aspek dalam 

komitmen organisasi antara lain; affective commitment, continuance commitment 

dan normative commitment. Skala ini memiliki 30 item didalamnya, 15 item untuk 

pernyataan favorable dan 15 lainnya untuk pernyataan unfavorable. Setiap aspek 

dari komitmen organisasi sendiri memiliki 10 pernyataan yang terbagi menjadi 5 

pernyataan favorable dan 5 lainnya untuk pernyataan unfavorable.  

Alternatif pilihan jawaban yang tersedia untuk skala ini adalah Sangat 

Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), dan Sangat Tidak Sesuai (STS). 

Skor yang akan diberikan pada pernyataan-pernyataan favorable antara lain 

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

Tidak Sesuai (STS) = 1. Sedangkan untuk pernyataan unfavorable berlaku 

sebaliknya yaitu Sangat Sesuai (SS) =  1, Sesuai (S) = 2, Tidak Sesuai (TS) = 3, 

dan Sangat Tidak Sesuai (STS) = 4. Skor ini menunjukkan tingkat komitmen 

organisasi karyawan. Skor yang tinggi berbanding lurus dengan tingkat komitmen 

organisasi karyawan. 
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Tabel 3.01. Blueprint skala Komitmen Organisasi 

Aspek Favorable Unfavorable Jumlah 

Affective commitment 
5 

(1,7,15,19,25) 
5 

(6,12,18,20,30) 
10 

Continuance commitment 
5 

(2,10,16,22,26) 
5 

(5,11,17,23,29) 
10 

Normative commitment 
5 

(3,9,13,21,27) 
5 

(4,8,14,24,28) 
10 

Total 15 15 30 

 
3.05.02. Skala kepuasan kerja 

Skala Kepuasan Kerja disusun berdasarkan aspek-aspek dalam 

kepuasan kerja  antara lain pekerjaan itu sendiri, gaji, kesempatan promosi, 

adanya supervisi, dan rekan sekerja. Skala ini memiliki total 30 item didalamnya, 

15 item untuk pernyataan favorable dan 15 lainnya untuk pernyataan 

unfavorable. Setiap aspek dari kepuasan kerja sendiri memiliki 6 pernyataan 

yang terbagi menjadi 3 pernyataan favorable dan 3 lainnya untuk pernyataan 

unfavorable.  

Alternatif pilihan jawaban yang tersedia untuk skala ini adalah Sangat 

Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), dan Sangat Tidak Sesuai (STS). 

Skor yang akan diberikan pada pernyataan-pernyataan favorable antara lain 

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

Tidak Sesuai (STS) = 1. Sedangkan untuk pernyataan unfavorable berlaku 

sebaliknya yaitu Sangat Sesuai (SS) =  1, Sesuai (S) = 2, Tidak Sesuai (TS) = 3, 

dan Sangat Tidak Sesuai (STS) = 4. Skor ini menunjukkan tingkat kepuasan 

kerja karyawan. Skor yang tinggi berbanding lurus dengan tingkat kepuasan kerja 

yang semakin tinggi. 
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Tabel 3.02. Blueprint skala Kepuasan Kerja 

Aspek Favorable Unfavorable Jumlah 

Pekerjaan itu sendiri 
3 

(2,6,12) 
3 

(1,5,7) 
6 

Gaji 
3 

(4,8,30) 
3 

(3,9,21) 
6 

Kesempatan Promosi 
3 

(14,18,20) 
3 

(13,17,19) 
6 

Supervisi 
3 

(16,24,26) 
3 

(15,23,27) 
6 

Rekan Kerja 
3 

(22,28,10) 
3 

(11,25,29) 
6 

Total 15 15 30 

 
3.06. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

3.06.01. Validitas 

Ghozali (2018) menyatakan bahwa alat ukur yang dapat mengungkap 

suatu yang akan diungkap/diukur maka dapat dikatakan valid. Valid/sahih atau 

tidaknya suatu kuesioner dapat diukur dengan menggunakan uji validitas. Suatu 

penelitian dapat dikatakan valid apabila dapat mengukur apa yang hendak 

diukur. 

Kerlinger (dalam Nazir, 2017) membagi validitas menjadi 3 macam, yaitu 

validitas isi (content validity), validitas yang berhubungan dengan kriteria 

(criterion validity) dan validitas kostrak (construct validity). Ketiganya memiliki 

fungsinya masing-masing. Dalam penelitian ini, validitas yang digunakan adalah 

validitas isi (content validity) dan validitas konstruk (construct validity). Validitas 

isi mengacu pada sejauh mana item pernyataan dalam alat ukur mampu 

mewakili keseluruhan isi yang hendak diukur dari alat ukur (Rubio dkk, 2003).  

Menurut Heale dan Twycross (2015) validitas konstruk sendiri mengacu pada 

sejauh mana skor-skor hasil pengukuran dengan instrumen mampu 

merefleksikan konstruksi teoritis yang mendasari penyusunan alat ukur tersebut.  
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Pengukuran validitas isi dan validitas konstruk ini menggunakan analisis 

korelasi product moment Pearson guna melihat korelasi skor item X dengan skor 

total X dan skor item Y dengan skor total Y. Kemudian dilanjutkan dengan teknik 

part-whole untuk menghasilkan skor item yang valid pada masing-masing skala. 

3.06.02. Reliabilitas 

Menurut Ghozali (2018) reliabilitas merupakan alat yang digunakan untuk 

mengukur tingkat keakuratan dan konsistensi kuesioner. Kuesioner yang reliabel/ 

handal ditandai dengan adanya jawaban yang konsisten dari waktu ke waktu. 

Reliabilitas dalam penelitian ini dihitung menggunakan Alpha Cronbach’s. 

3.07. Metode Analisis Data 

Variabel penelitian hanya ada dua yaitu kepuasan kerja dan komitmen 

organisasi yang masing-masing pengukurannya menggunakan skala. Data dari 

hasil skor skala yang diperoleh berbetuk data interval. Data interval merupakan 

gabungan dari sifat data ordinal (angka-angka yang diberikan memiliki pengertian 

tingkatan) dan satu sifat lainnya yaitu jarak yang sama antar skor satu dengan 

yang lain. Ukuran interval tidak memberikan jumlah absolute dari objek yang 

diukur (Nazir, 2017).  

Data berbentuk interval dapat diukur menggunakan teknik korelasi 

product-moment dari Pearson. Hal ini disebabkan karena teknik korelasi product-

moment dari Pearson bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua (2) 

variabel yang datanya bersifat interval. Oleh sebab itu metode analisis 

korelasional product-moment digunakan dalam penelitian ini. Hal itu bertujuan 

untuk melihat hubungan antara kepuasan kerja dan komitmen organisasi.


