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BAB 4 

PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA PENELITIAN 

4.01. Orientasi Kancah 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kepuasan kerja 

dengan komitmen organisasi pada karyawan. Subjek penelitian ini adalah 

karyawan PT.X yang bergerak di bidang distribusi ban. PT.X merupakan 

perusahaan yang menjadi distributor resmi ban sepeda motor se Jateng & DIY. 

Kantor pusat perusahaan ini terletak di jalan Majapahit, Semarang. Perusahaan 

ini melayani penjualan ban dalam dan ban luar dalam skala yang beragam, baik 

retail maupun grosir. Penjualan secara langsung menjadi tanggungjawab 

karyawan divisi sales, namun bukan berarti divisi lain dalam perusahaan tidak 

berperan penting. Ada tiga divisi lain dalam perusahaan selain divisi sales, antara 

lain administrasi, supervisor, dan gudang. Setiap divisi memiliki tugas dan 

tanggungjawabnya masing-masing, namun tetap saja antar divisi saling berkaitan 

satu sama lain dalam menjalankan perusahaan. Karyawan dalam perusahaan ini 

sebagian besar didominasi oleh karyawan laki-laki, karena karyawan perempuan 

hanya ada di bagian administrasi saja. 

Penelitian dilakukan di perusahaan ini karena terdapat permasalahan yang 

ditemukan peneliti di dalam perusahaan. Adapun permasalahan yang ditemukan 

berkaitan dengan komitmen organisasi karyawan, yang mungkin akan 

berdampak pula pada kepuasan kerja karyawan. Hal ini menjadi penting untuk 

diteliti dan penting bagi perusahaan untuk mengetahui keadaan karyawannya. 

Permsalahan pada komitmen organisasi akan berdampak pula bagi perusahaan, 

pencapaian tujuan perusahaan serta pengembangan perusahaan. Selain itu 
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penelit sudah mendapatkan ijin dari pihak perusahaan untuk melakukan 

penelitian di perusahaan. 

4.02. Persiapan Pengumpulan Data Penelitian 

Pengambilan subjek dalam penelitian ini adalah menggunakan studi 

populasi. Teknik ini digunakan karena mengingat jumlah populasi yang sedikit, 

yaitu 65 orang. Jadi semua anggota populasi digunakan sebagai subjek dalam 

penelitian ini. Adapun rincian dari subjek penelitian ini antara lain: 

Tabel 4.01. Rincian Jumlah Karyawan 

Divisi Jumlah Karyawan 

Supervisor 6 
Administrasi 12 

Sales 26 
Gudang 21 

Total 65 

 

Peneliti melakukan persiapan berupa penyusunan alat ukur (skala), 

permohonan ijin pengambilan data penelitian, uji reliabilitas dan validitas. Alat 

ukur yang digunakan dalam pengambilan data yaitu skala. Skala penelitian ini 

terdiri dari dua skala, yaitu skala komitmen organisasi dan skala kepuasan kerja 

yang disusun berdasarkan aspek-aspek setiap variabel.  

Permohonan ijin penelitian dilakukan setelah ada persetujuan dari dosen 

pembimbing mengenai alat ukur. Surat permohonan ijin diajukan secara tertulis 

oleh peneliti kepada Kepala Program Studi Fakultas Psikologi melalui tata usaha. 

Surat ijin penelitian dengan nomor 0314/B.7.3/FP/X/2018 yang dikeluarkan oleh 

fakultas kemudian ditujukan kepada kepala supervisor perusahaan. Penelitian 

langsung dilakukan setelah mendapatkan ijin dari kepala supervisor. 
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4.03. Uji Coba Alat Ukur 

Penelitian ini menggunakan try out terpakai untuk alat ukur yang digunakan, 

mengingat jumlah subjek yang terbatas. Hal ini berarti peneliti hanya satu kali 

melakukan pengambilan data sekaligus data yang didapatkan digunakan untuk 

uji validitas, uji reliabilitas serta analisis data. Kelemahan dari tryout terpakai 

adalah adanya item-item skala yang tidak terpakai karena gugur. 

4.04. Pengumpulan Data Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kantor pusat perusahaan ini di daerah Majapahit. 

Peneliti bertemu dengan supervisor selaku kepala supervisor pada Jumat, 12 

Oktober 2018 untuk menyerahkan surat ijin dan langsung melakukan 

pengambilan data. Pengambilan data dilakukan 3 kali, adapun rincian jadwal 

pengambilan data adalah sebagai berikut;  

Tabel 4.02. Rincian Jadwal Pengambilan Data 

Hari ke- Hari, tanggal Jumlah Subjek 

1 Jumat, 12 Oktober 2018 13 
2 Sabtu, 13 Oktober 2018 26 
3 Sabtu, 20 Oktober 2018 26 

Total  65 

 

Setelah data diperoleh maka dilakukan tabulasi yang kemudian 

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

adalah data yang semua itemnya sudah valid. Semua item gugur tidak 

digunakan. Analisis data menggunakan program SPSS 19.0.  

Peneliti telah melakukan pencatatan dan melakukan uji validitas dan 

reliabilitas menggunakan program SPSS 19.0. Uji validitas menggunakan teknik 

analisis korelasi product moment Pearson – partwhole dan untuk uji reliabilitas 

menggunakan Alpha Cronbach. Adapun hasil uji reliabilitas dan validitas skala 

akan dipaparkan berikut ini.  
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Skala komitmen organisasi terdiri dari 30 item pernyataan dan item yang 

gugur sebanyak 11 item, sehingga tersisa 19 item pernyataan yang valid. Dari 

hasil uji reliabilitas diperoleh koefisien alpha sebesar 0.843 yang berarti memiliki 

reliabilitas yang baik. Sedangkan koefisien validitas antara 0.242 sampai dengan 

0.692. Berikut adalah rincian item yang valid dan gugur; 

Tabel 4.03. Rincian Item Komitmen Organisasi Valid dan Gugur 

Aspek Favorable Unfavorable Valid Gugur 
Affective 
commitment 

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

5 
(6,12*,18,20,30*) 

8 2 

Continuance 
commitment 

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

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

4 6 

Normative 
commitment 

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

5 
(4*,8,14,24*,28*) 

7 3 

Total 15 15 19 11 
Keterangan: 
Tanda bintang (*) : Item Gugur 

 
Skala kepuasan kerja terdiri dari 30 item pernyataan dan item yang gugur 

sebanyak 4 item, sehingga tersisa 26 item pernyataan yang valid. Dari hasil uji 

reliabilitas diperoleh koefisien alpha sebesar 0.873 yang berrarti memiliki 

reliabilitas yang baik. Sedangkan koefisien validitas antara 0.265 sampai dengan 

0.579. Berikut adalah rincian item yang valid dan item yang gugur dalam skala 

kepuasan kerja; 
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Tabel 4.04. Rincian Item Kepuasan Kerja Valid dan Gugur 

Aspek Favorable Unfavorable Item Valid Item Gugur 
Pekerjaan itu 

sendiri 
3 

(2*,6,12) 
3 

(1,5,7) 
5 1 

Gaji 
3 

(4,8,30) 
3 

(3*,9,21) 
5 1 

Kesempatan 
Promosi 

3 
(14*,18,20) 

3 
(13,17*,19) 

4 2 

Supervisi 
3 

(16,24,26) 
3 

(15,23,27) 
6 - 

Rekan Kerja 
3 

(22,28,10) 
3 

(11,25,29) 
6 - 

Total 15 15 26 4 
Keterangan: 
Tanda bintang (*) : Item Gugur 

 


