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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kuantitatif. Metode kuantitatif adalah penelitian yang menekankan pada data-data 

berupa angka atau bilangan yang kemudian diolah dengan metode statistika. 

Metode kuantitatif berdasar pada pengujian hipotesis dan akan diperoleh hasil 

signifikansi kelompok atau signifikansi hubungan antarvariabel yang diteliti 

(Azwar, 2013, h. 5). 

 

3.2. Identifikasi dan Definisi Operasional Variabel 

3.2.1. Identifikasi Variabel 

Variabel adalah abstraksi fenomena kehidupan yang diukur dengan 

berbagai macam nilai agar dapat memberikan gambaran yang lebih nyata 

(Sangadji & Sopiah, 2010, h. 133) atau sesuatu yang bervariasi (Azwar, 2013, h. 

59). Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

Variabel Tergantung : Komitmen Organisasi 

Variabel Bebas : a. Motivasi Berorganisasi 

b. Perceived Organizational Support (POS) 

 

3.2.2. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

a. Komitmen Organisasi 

Komitmen organisasi adalah suatu ikatan perasaan dan sikap yang 

tercermin dalam keterlibatan, keberpihakan, dan keinginan individu untuk tetap 
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menjadi bagian dari organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi yang diukur 

menggunakan Skala Komitmen Organisasi yang disusun berdasarkan aspek-

aspek komitmen organisasi, yaitu identifikasi, keterlibatan, dan loyalitas. Semakin 

tinggi skor yang diperoleh dari aspek-aspek tersebut, maka semakin tinggi 

komitmen organisasi yang dimiliki oleh subyek, begitu pula sebaliknya. 

 

b. Motivasi Berorganisasi 

Motivasi berorganisasi adalah suatu dorongan yang mengarahkan 

individu untuk terlibat dalam sebuah organisasi. Motivasi berorganisasi akan 

diukur dengan menggunakan Skala Motivasi Berorganisasi yang tersusun 

berdasarkan aspek intensitas, tujuan, dan ketekunan. Apabila skor yang 

diperoleh tinggi, maka menunjukkan motivasi berorganisasi yang dimiliki subyek 

tinggi, begitu pula sebaliknya. 

 

c. Perceived Organizational Support (POS) 

Perceived Organizational Support (POS) adalah persepsi anggota 

mengenai dukungan organisasi dan penghargaan yang telah diberikan selama 

anggota tersebut berkontribusi pada organisasi. POS diukur menggunakan Skala 

POS yang disusun berdasarkan aspek-aspek POS yaitu, keadilan, dukungan 

pengurus organisasi, dan penghargaan dan kondisi organisasi. Tinggi rendahnya 

skor yang diperoleh menunjukkan tinggi rendahnya POS. Semakin tinggi skor 

yang diperoleh, maka semakin tinggi POS yang dimiliki oleh subyek, demikian 

pula sebaliknya. 
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3.3. Populasi dan Teknik Sampling 

3.3.1. Populasi 

Menurut Azwar (2013, h. 77) populasi dalam penelitian adalah kelompok 

subjek yang akan dikenai generalisasi hasil penelitian. Populasi dibatasi sebagai 

sejumlah individu yang paling sedikit memiliki satu sifat atau karakteristik yang 

sama (Hadi, 2004, h.182). 

Karakteristik populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata angkatan 2013-2014 

yang pernah atau sedang mengikuti organisasi di dalam kampus. 

 

3.3.2. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang memiliki karakteristik sama 

dengan populasi (Sangadji & Sopiah, 2010, h. 186). Seringkali peneliti 

mempelajari sebagian dari anggota populasi atau menentukan sampel yang 

mampu menggambarkan kondisi secara umum (Nasution & Usman, 2006, h. 

107) untuk mempermudah dalam penelitian karena keterbatasan sumber daya 

peneliti (Azwar, 2013, h. 35). 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik incidental sampling. 

Incidental sampling adalah teknik pengambilan sampel yang kebetulan dijumpai 

di tempat tertentu (Hadi, 2004, h. 187).  

 

3.4. Alat Ukur 

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode skala. Skala 

yang diberikan terdiri dari dua kelompok item, yaitu item favourable dan 

unfavourable. Item favourable adalah item yang isinya mendukung atau 
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menunjukkan ciri adanya atribut yang diukur, sedangkan item unfavourable 

adalah item yang isinya tidak mendukung atau tidak mencirikan atribut yang 

diukur (Azwar, 2004, h. 26). Skala yang digunakan dalam pengumpulan data 

adalah : 

3.4.1. Skala Komitmen Organisasi 

Skala yang digunakan untuk mengukur komitmen organisasi dalam 

penelitian ini adalah identifikasi, keterlibatan, dan loyalitas. Rancangan item 

Skala Komitmen Organisasi dapat dilihat pada Tabel 3.01. 

Tabel 3.01. Blueprint Skala Komitmen Organisasi 

Aspek 
Pernyataan 

Jumlah 
Favorable Unfavorable 

Identifikasi 4 4 8 

Keterlibatan 4 4 8 

Loyalitas 4 4 8 

Jumlah 12 12 24 

 

3.4.2. Skala Motivasi Berorganisasi 

Skala Motivasi Berorganisasi disusun berdasarkan tiga dimensi yang 

dikemukakan oleh Robbins, yaitu intensitas, tujuan, dan ketekunan. Rancangan 

jumlah item atau blueprint dapat dilihat pada Tabel 3.02. 

Tabel 3.02. Blueprint Skala Motivasi Berorganisasi 

Aspek 
Pernyataan 

Jumlah 
Favorable Unfavorable 

Intensitas 4 4 8 

Tujuan 4 4 8 

Ketekunan 4 4 8 

Jumlah 12 12 24 
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3.4.3. Skala Perceived Organizational Support (POS) 

Skala Perceived Organizational Support (POS) berikut disusun 

berdasarkan tiga aspek yaitu keadilan, dukungan pengurus organisasi, dan 

penghargaan dan kondisi organisasi. Rancangan jumlah item Skala Perceived 

Organizational Support (POS) dapat dilihat pada Tabel 3.03. 

Tabel 3.03. Blueprint Skala Perceived Organizational Support 

Aspek 
Pernyataan 

Jumlah 
Favorable Unfavorable 

Keadilan 4 4 8 

Dukungan pengurus 
organisasi 

4 4 8 

Penghargaan dan kondisi 
organisasi 

4 4 8 

Jumlah 12 12 24 

 

Cara penilaian skala dengan memberikan salah satu penilaian pada 

setiap pernyataan yang ada. Setiap pernyataan dari Skala Komitmen Organisasi, 

Skala Motivasi Berorganisasi, dan Skala POS terdapat empat alternatif jawaban, 

yaitu Sangat Tidak Sesuai (STS), Tidak Sesuai (TS), Sesuai (S), Sangat Sesuai 

(SS). 

Adapun skor yang diberikan untuk pernyataan favourable pada ketiga 

skala yaitu dengan memberi skor 1 jika menjawab STS (Sangat Tidak Sesuai), 

skor 2 jika menjawab TS (Tidak Sesuai), skor 3 jika menjawab S (Sesuai), dan 

skor 4 jika menjawab SS (Sangat Sesuai), begitu pula sebaliknya berlaku pada 

item unfavourable. Pada pernyataan unfavourable, skor tertinggi 4 terletak pada 

jawaban STS (Sangat Tidak Sesuai). 
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3.5. Teknik Analisis Data 

3.5.1. Validitas Alat Ukur 

Validitas adalah sejauhmana kebenaran atau akurasi dari tes atau skala 

tes dalam melakukan fungsi pengukuran. Apabila data yang dihasilkan akurat 

dan mampu memberikan gambaran mengenai variabel yang diukur sesuai 

dengan tujuan pengukuran, maka dapat dikatakan bahwa pengukuran tersebut 

memiliki tingkat validitas yang tinggi, begitu pula sebaliknya (Azwar, 2015, h. 8). 

Perhitungan uji validitas alat ukur menggunakan Statistical Packages for Social 

Science (SPSS). 

 

3.5.2. Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas memiliki berbagai nama lain yaitu konsistensi, keterandalan, 

kepercayaan, kestabilan, dan keajegan (Azwar, 2015, h. 7). Reliabilitas adalah 

ketepatan atau tingkat presisi dalam suatu alat ukur (Sangadji & Sopiah, 2010, h. 

146) atau seberapa dapat dipercaya hasil suatu pengukuran (Azwar, 2015, h. 7). 

Untuk menguji reliabilitas dalam penelitian ini, akan dianalisis menggunakan 

program Stastistical Packages for Social Sciences (SPSS) dengan formula Alpha 

Cronbach. 

 

3.6. Metode Analisis Data 

Setelah data terkumpul, kemudian melakukan analisis terhadap data. 

Pada penelitian ini, data yang diperoleh akan diolah menggunakan metode 

statistika karena data yang dihasilkan berupa angka-angka dan memberikan 

hasil yang obyektif. Selanjutnya, dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab 

persoalan atau hipotesis yang diajukan. 
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Metode analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis pada 

penelitian ini yaitu teknik analisis regresi dua prediktor. Teknik analisis ini 

digunakan untuk menguji ada tidaknya hubungan antara motivasi berorganisasi 

dan perceived organizational support dengan komitmen organisasi. Selanjutnya, 

analisis data tersebut dihitung menggunakan program Stastistical Packages for 

Social Sciences (SPSS). 

 

  


