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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

  

3.1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan kali ini adalah jenis penelitian kuantitatif 

dengan pendekatan penelitian korelasi (correlational research). Penelitian 

kuantitatif ialah penelitian yang berguna untuk memeriksa hubungan antar 

variabel tertentu, dengan proses mengumpulkan data dengan instrumen 

penelitian, data dianalisis dengan prosedur statistik, bertujuan menguji hipotesis 

yang ditetapkan sebelumnya (Creswell, 2016, h.5). 

Rancangan penelitian statistik korelasi merupakan teknik analisis yang 

tepat dalam statistik untuk menemukan hubungan antara dua variabel atau lebih 

yang bertujuan untuk menguraikan dan mencari bukti (berlandaskan data yang 

ada) apakah benar terdapat hubungan atau korelasi antara variabel yang satu 

dengan variabel yang lain (Alsa, 2014, h.20). 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dua hal, yaitu: Budaya 

organisasi dan Komitmen Organisasi. Selanjutnya penelitian ini ditujukan untuk 

melihat Hubungan Budaya Organisasi Dengan Komitmen Organisasi Pada PT. X. 

 

3.2. Identifikasi Variabel Penelitian dan Definisi Oprasional Variabel 

Penelitian 

3.2.1. Identifikasi variabel penelitian 

 Identifikasi variabel yang terdapat dalam penelitian ini harus ditentukan 

terlebih dahulu sebelum metode pengumpulan data dan analisis data ditentukan. 

Pengidentifikasian variabel penelitian membantu dalam memastikan alat 
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pengumpul data dan teknik analisis data yang dapat digunakan. Variabel 

merupakan faktor yang penting dan perlu dipahami karena sangat berpengaruh 

sebagai landasan dalam menentukan hipotesis penelitian (Azwar, 2015, h.33). 

Penelitian ini melibatkan dua variabel yaitu:  

a. Variabel tergantung   : Komitmen organisasi 

b. Variabel bebas    : Budaya organisasi 

3.2.1.1. Definisi oprasional variabel penelitian 

Definisi operasional ialah batasan suatu keadaan perilaku yang dapat 

diukur dan diamati. Definisi operasional diperlukan adanya penjabaran lebih rinci 

untuk terhindar dari perbedaan dalam memberikan kesan pada masing-masing 

variabel penelitian (Hadi, 2004, h.40). 

Memperkecil kesalahan persepsi dan kerancauan dalam mendefenisikan 

judul penelitian ini, maka diberikan pengertian sebagai berikut :  

3.2.1.1.1. Komitmen organisasi 

Komitmen organisasi adalah sejauh mana tingkat keyakinan karyawan 

dan dapat menerima tujuan perusahaan. Konsep komitmen organisasi berkaitan 

dengan tingkat keterlibatan orang ditempat bekerja dan tertarik untuk tetap 

tinggal bahkan mengabdikan diri dalam perusahaan tersebut. Komitmen 

organisasi ini diungkap melalui skala komitmen organisasi. Anggapan dan proses 

menerima yang kuat terhadap nilai – nilai dan tujuan organisasi kemauan untuk 

terus mengusahakan terciptanya kepentingan organisasi kehendak yang kuat 

untuk mempertahankan kedudukan sebagai karyawan perusahaan. Semakin 

tinggi skor yang dihasilkan dalam skala penelitian ini maka akan semakin tinggi 

pula komitmen organisasi karyawan. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah 

skor skala yang dihasilkan maka semakin rendah komitem organisasi. 
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3.2.1.1.2. Budaya organisasi  

Budaya organisasi adalah rangkaian karakteristik inti yang dihormati 

bersama – sama oleh seluruh karyawan. Budaya organisasi dapat mengubah 

perilaku karyawan, cara mengungkapkan pekerjaannya, cara kerja dengan 

teman sejawat, dan memiliki wawasan yang luas untuk memandang masa depan 

yang ditentukan oleh norma, nilai dan kepercayaan. Budaya organisasi akan 

diukur menggunakan skala budaya organisasi. Disusun berdasarkan karakteristik 

budaya organisasi yang terdiri dari inovasi dan pengambilan resiko, 

memperhatikan detail, orientasi pada hasil, orientasi pada orang, orientasi pada 

tim, keagresifan dan stabilitas. Semakin tinggi skor yang dihasilkan dalam skala 

penelitian ini maka akan semakin tinggi pula budaya organisasi. Demikian pula 

sebaliknya, semakin rendah skor skala yang dihasilkan maka semakin rendah 

budaya organisasi. 

 

3.3. Populasi dan Sampling 

3.3.1. Karakteristik populasi  

Langkah awal yang perlu dilakukan untuk melaksanakan penelitian 

adalah menentukan populasi. Populasi merupakan wilayah gagasan atau 

simpulan umum yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai taraf dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk digali dan kemudian 

disimpulkan (Azwar, 2015, h.78). Ukuran populasi merupakan jumlah 

keseluruhan anggota yang akan diteliti. Karena itulah dalam mengumpulkan data 

dan menganalisa suatu data, terlebih dahulu tentukan populasi merupakan hal 

yang penting. Dua ratus lima puluh tiga total seluruh karyawan dan adapun 

populasi dalam penelitian ini adalah 60 karyawan produksi yang bekerja di PT. X. 
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Tidak ada karakteristik khusus untuk mencukupi standar sebagai subjek 

penelitian. Harus diperhatikan dan dipastikan adalah seluruh subjek merupakan 

karyawan produksi pada PT. X. 

3.3.2. Metode sampling 

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi. Arikunto (2013, h.174) mengatakan makin besar jumlah sampel 

berdekatan dengan populasi, maka peluang kesalahan generalisasi semakin 

kecil dan sebaliknya semakin kecil jumlah sampel berjauhan dengan populasi 

akan semakin besar kemungkinan kesalahan generalisasi. Penelitian kali ini akan 

terbagi menjadi dua tahap yaitu tryout dan penelitian utama. Dimana subjek yang 

digunakan ialah seratus karyawan produksi. Empat puluh orang jumlah subjek 

yang akan digunakan untuk tryout. Enam puluh orang jumlah subjek yang 

digunakan untuk penelitian utama. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik quota sampling. 

Arikunto (2013, h.184) mengatakan teknik quota sampling adalah adalah teknik 

pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah tertentu 

sebagai target yang harus dipenuhi dalam pengambilan sampel dari populasi. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti menggunakan lima divisi sebagai 

sumber data (dua puluh subjek disetiap masing – masing divisi) yaitu : boiler, 

pressdryer, assembling, grading dan finishing. Peneliti menggunakan system 

random untuk mengetahui divisi apa saja yang keluar sebagai subjek penelitian 

utama dan tryout. Pressdryer, assembling, grading keluar sebagai subjek 

penelitian utama. Divisi yang tidak keluar dalam random akan digunakan sebagai 

subyek tryout yaitu boiler dan finishing.  
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3.4. Teknik Pengumpulan Data  

3.4.1. Alat pengumpulan data 

Dalam penelitian harus ada metode pengumpulan data karena bertujuan 

untuk mengungkap fakta mengenai variabel yang diteliti. Upaya dalam 

mengungkap fakta tersebut harus diperoleh dengan cara – cara yang efisien dan 

akurat (Azwar, 2015, h.91).   

Metode pengambilan data yang digunakan adalah metode kuisioner. 

Kuisioner merupakan teknik perolehan data dengan cara memberikan 

pernyataan atau pertanyaan tertulis yang wajib dijawab oleh responden. 

Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data fakta yang cukup efisien bila 

peneliti terlebih dahulu mengerti variabel yang akan diukur dan paham apa yang 

diharapkan oleh responden (Azwar, 2019, h.7). 

Kuisioner dapat berupa pertanyaan tertutup dan terbuka, responden 

dapat menerima secara langsung atau melalui internet. Kuesioner yang di 

gunakan dalam penelitian ini adalah pertanyaan tertutup yaitu pertanyaan yang 

sudah disusun sedemikian rupa dan juga telah disediakan jawaban yang bisa 

dipilih oleh responden dengan cara memberi tanda pada jawaban yang dirasa 

sesuai (Arikunto, 2013, h.195). Responden diminta menjawab pernyataan dalam 

skala ordinal berbentuk verbal dalam jumlah kategori tertentu.  

Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian ini adalah 

skala likert. Untuk mengukur sikap, perilaku dan pendapat tentang fenomena 

sosial seringkali menggunakan skala likert (Azwar, 2015, h.97). Sistem penelitian 

skala ini menggunakan format skala dengan empat kategori respon dan subyek 

diminta untuk menentukan salah satu diantara empat kemungkinan jawaban 

yang tersedia. Meliputi sangat setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS), dan 
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sangat tidak setuju (STS). Terdapat empat pengukuran sifat item skala untuk 

komitmen organisasi dan budaya organisasi yang tersedia, kriteria penilaian item 

favorabel sebagai berikut : sangat setuju (SS) diberi skor 4, setuju (S) diberi skor 

3, tidak setuju (TS) diberi skor 2, dan sangat tidak setuju (STS) diberi skor 1. Dan 

juga terdapat empat pengukuran sifat item skala untuk komitmen organisasi dan 

budaya organisasi yang tersedia, kriteria penilaian item unfavorabel sebagai 

berikut : sangat setuju (SS) diberi skor 1, setuju (S) diberi skor 2, tidak setuju 

(TS) diberi skor 3, dan sangat tidak setuju (STS) diberi skor 4. 

Terdapat dua skala yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu skala 

komitmen organisasi dan skala budaya organisasi. 

3.4.2. Skala komitmen organisasi 

Skala komitmen organisasi pada penelitian kali ini digunakan untuk 

mengukur komitmen organisasi karyawan. Pertanyaan atau pernyataan yang 

terdapat pada skala ini disusun berdasarkan ciri – ciri komitmen organisasi 

(Sopiah, 2018, h.157), yaitu : 

1. keyakinan yang kuat terhadap nilai – nilai dan tujuan perusahaan. 

2. Kemauan untuk terus mengusahakan terciptanya kepentingan 

perusahaan. 

3. Hasrat yang kuat untuk mempertahankan kedudukan sebagai karyawan 

dalam organisasi. 
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Rancangan item skala komitmen organisasi dapat dilihat pada tabel 3.4.2. 

Tabel 3.4.2. 

Blue print skala komitmen organisasi 

Ciri – ciri  Jumlah Item 

Keyakinan yang kuat terhadap nilai – nilai dan tujuan 
perusahaan. 

8 

Kemauan untuk terus mengusahakan terciptanya kepentingan 
perusahaan. 

8 

Hasrat yang kuat untuk mempertahankan kedudukan sebagai 
karyawan dalam organisasi. 

8 

Total 24 

 

3.4.3. Skala budaya organisasi 

Skala budaya organisasi pada penelitian kali ini digunakan untuk 

mengukur budaya organisasi. Pertanyaan atau pernyataan yang terdapat dalam 

skala ini disusun berdasarkan karakteristik budaya organisasi (Robbins dan 

Judge, 2017, h.335) adalah : 

1. Inovasi dan berani mengambil resiko  

Tingkat karyawan didorong untuk menjadi inovatif dan mengambil resiko. 

2. Memperhatikan detail 

Tingkat karyawan diharapkan untuk menunjukkan presepsi, analisis, dan 

memperhatikan detail. 

3. Orientasi pada hasil 

Tingkat manajemen menitikberatkan pada cara memperoleh hasil dan 

bukan proses yang digunakan untuk mencapainya. 

4. Orientasi pada orang 

Tingkat pengambilan keputusan oleh manajemen dengan 

mempertimbangkan efek dari hasil terhadap karyawan didalam 

organisasi. 
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5. Orientasi pada tim 

Tingkat aktivitas kerja diorganisir dalam tim kerja daripada individu.  

6. Keagresifan 

Tingkat karyawan akan bersikap agresif dan kompetitif dan bukan santai 

dalam menyelesaikan pekerjaannya. 

7. Stabilitas  

Tingkat aktivitas organisasi menekankan pada mempertahankan status 

quo yang kontras dengan pertumbuhan. 

Rancangan item skala budaya organisasi dapat dilihat pada tabel 3.4.3. 

Tabel 3.4.3. 
Blue print skala budaya organisasi 

Karakteristik  Jumlah Item 

Inovasi dan pengambilan resiko 4 

Memperhatikan detail 4 

Orientasi hasil 4 

Orientasi orang 4 

Orientasi tim 4 

Keagresifan 4 

Stabilitas 4 

Total 28 

 

3.4.4. Validitas dan reliabilitas alat ukur 

3.4.4.1. Validitas  

Validitas berarti sejauh mana ketetapan dan kecermatan alat ukur dalam 

menjalankan fungsinya atau sejauh mana suatu alat ukur dapat digunakan dan 

menghasilkan data yang akurat dalam suatu penelitian (Azwar, 2015, h.8). Uji 

validitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana alat ukur tersebut dinyatakan 

valid. Dinyatakan valid jika pernyataan pada alat ukur mampu mengungkapkan 

suatu hal yang akan diukur menggunakan alat ukur tersebut.  

Dalam penelitian ini, teknik korelasi product moment dari Pearson atau 

koefisiensi Pearson digunakan untuk uji validasi. Koefisiensi korelasi Person 
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digunakan apabila kedua variabel bersifat berkesinambungan, bukan bersifat 

kategori (Azwar, 2015, h.20). Menghindari kelebihan bobot karena masuknya 

skor item ke dalam skor total maka dibutuhkan koreksi dengan menggunakan 

teknik korelasi part whole correlation (Hadi, 2004, h.225) dan perhitungan ini 

menggunakan program komputer. 

3.4.4.2. Reliabilitas  

Reliabilitas dari suatu alat pengukuran menerangkan seberapa jauh 

konsistensi, dapat dipertanggung jawabkan atau dapat diandalkan apabila 

menggunakan alat ukur yang sama terhadap gejala – gejala yang sama (Azwar, 

2015, h.7). 

Pengujian reliabilitas skala komitmen organisasi dan skala budaya 

organisasi menggunakan teknik koefisien alpha cronbach agar hasilnya lebih 

cermat dan akurat dengan mempergunakan program komputer. Reliabilitas 

berhubungan dengan konsistensi dari pengukurnya. Suatu pengukur dikatakan 

reliabel (dapat dihandalkan) jika dapat dipercaya. 

 

3.5. Metode Analisis Data 

Untuk menganalisis data yang diperoleh, data penelitian ini akan diolah 

dengan menggunakan metode analisis statistik karena dapat memberikan hasil 

yang objektif dan data yang diperoleh berwujud angka - angka. Selain itu 

menggunakan metode statistik, menghasilkan kesimpulan yang dapat 

dipertanggung jawabkan kebenarannya karena berdasar perhitungan yang 

teratur, cermat dan tepat (Herdiyanto, 2010, h.47). 

Metode statistik korelasi product moment dari Carl Pearson digunakan 

sebagai teknik analisis data penelitian ini. (Azwar, 2015, h.153) penggunaan 
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teknik korelasi product moment untuk melihat hubungan antara variabel bebas 

dan variabel tergantung. Dalam penelitian ini budaya organisasi sebagai variabel 

bebas dan komitmen organisasi sebagai variabel tergantung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


