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BAB 4 

PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA PENELITIAN 

 

4.1. Orientasi Kancah 

Salah satu tahap yang harus dilalui sebelum dilaksanakannya suatu 

penelitian guna mempersiapkan segala sesuatu yang bersangkutan dengan 

kelancaran jalannya penelitian adalah dengan mempelajari kancah penelitian. 

Peneliti memilih kancah penelitian di PT. X. Penentuan kancah penelitian 

dilakukan setelah dikatahui bahwa karyawan produksi PT. X belum semua 

memiliki komitmen organisasi pada perusahaan tersebut hal ini diungkap 

berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada karyawan. Adapun penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara komitmen organisasi dengan 

budaya organisasi. 

PT. X, didirikan sejak tahun 2012 yang merupakan perusahaan bisnis 

bergerak dibidang pengolahan kayu merbau, meranti dan bengkirei yang 

nantinya akan menghasilkan lembaran papan kayu untuk bahan baku lantai luar 

ruangan atau eksterior rumah atau bahkan menjadi bahan baku furniture. Produk 

yang dihasilkan PT. X saat ini lembaran papan kayu kemudian hasil produksi 

diekspor ke luar negeri. Berlokasi di Jl. Semarang – Demak km. 16. Menjalankan 

rangkaian proses produksi  lembaran papan kayu mulai dari kayu log hingga 

barang jadi dengan mengutamakan kualitas dan konsistensi. 

Hal yang menjadi bahan pertimbangan dilakukannya penelitian di PT. X, 

adalah sebagai berikut : 

1. PT. X belum pernah dilakukan penelitian mengenai budaya organisasi 

dan komitmen organisasi. 
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2. Adanya izin dari pimpinan PT. X bagi peneliti untuk melakukan 

pengambilan data. 

 

4.2. Persiapan Pengumpulan Data 

Persiapan penelitian ini dilakukan dengan permohonan ijin terhadap 

instansi terkait, wawancara, observasi dan pembuatan alat ukur. Penelitian ini 

menggunakan dua macam alat ukur yaitu skala komitmen organisasi dan skala 

budaya organisasi. Penyusunan alat ukur dimulai dengan menentukan indikator 

dari setiap variabel yang akan digunakan untuk menyusun skala psikologi sesuai 

dengan teori yang telah dikemukakan. 

4.2.1. Pemilihan subjek penelitian 

Subjek penelitian ini tidak ada karakteristik khusus. Diambil dari lima divisi 

yang ada di perusahaan tersebut. Peneliti menggunakan sistem random untuk  

mengetahui divisi apa saja yang keluar sebagai subjek penelitian utama dan 

subjek tryout. Untuk penelitian utama divisi yang keluar adalah pressdryer, 

assembling, grading. Penelitian utama menggunakan enam puluh subjek 

karyawan yang berasal dari ketiga divisi tersebut. Divisi yang tidak keluar dalam 

random akan digunakan sebagai subyek tryout yaitu boiler dan finishing. Untuk 

tryout masing – masing dua puluh subjek tiap divisi.  

4.2.2. Permohonan ijin penelitian 

Surat izin penelitian dari Dekan Fakultas Psikologi dengan nomor surat  

1954/B.7.3/FP/VII/2019 bertanggal 10 Juli 2019 yang diberikan kepada pimpinan 

PT.X  dan disetujui oleh pimpinan PT. X untuk selanjutnya peneliti melakukan 

pengambilan data penelitian 
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4.2.3. Penyusunan alat ukur 

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala Komitmen 

Organisasi dan Skala Budaya Organisasi.  

4.2.3.1. Skala komitmen organisasi 

Sebaran item Skala Komitmen Organisasi dapat dilihat pada tabel 4.2.3.1. 

Tabel 4.2.3.1 

Sebaran item skala komitmen organisasi 

Ciri – ciri Jumlah item Jumlah 
item Favourable Unfavourable 

Keyakinan yang kuat terhadap nilai – 
nilai dan tujuan perusahaan. 

1,3,5,7 2,4,6,8 8 

Kemauan untuk terus mengusahakan 
terciptanya kepentingan perusahaan. 

9,11,13,15 10,12,14,16 8 

Hasrat yang kuat untuk 
mempertahankan kedudukan sebagai 
karyawan dalam organisasi. 

17,19,21,23 18,20,22,24 8 

Total 12 12 24 

 

4.2.3.2. Skala budaya organisasi 

Sebaran item Skala Budaya Organisasi dapat dilihat pada tabel 4.2.3.2. 

Tabel 4.2.3.2. 

Sebaran item skala budaya organisasi 

Karakteristik Jumlah Item Jumlah 
Item Favourable Unfavourable 

Inovasi dan pengambilan resiko 1,3 2,4 4 

Memperhatikan detail 5,7 6,8 4 

Orientasi hasil 9,11 10,12 4 

Orientasi orang 13,15 14,16 4 
Orientasi tim 17,19 18,20 4 

Keagresifan 21,23 22,24 4 

Stabilitas 25,27 26,28 4 

Total 14 14 28 

 

4.3. Uji Coba Alat Ukur 

Uji coba alat ukur dilakukan pada hari kamis tanggal 10 dan 14 mei 2019 

kepada karyawan PT. X. Peneliti sebelumnya melakukan randomisasi terhadap 

karyawan PT. X, yaitu divisi boiler, pressdryer, assembling, grading dan finishing. 

Random pertama dilakukan peneliti untuk menetapkan subjek penelitian lalu 
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divisi yang keluar adalah pressdryer, assembling dan grading. Divisi sisanya 

yaitu boiler dan finishing digunakan untuk tryout.  

Setelah peneliti menetapkan subjek untuk penelitian dan tryout, kemudian 

peneliti melakukan pengambilan data untuk tryout terlebih dahulu. Pengambilan 

data dilakukan dengan mengumpulkan karyawan boiler dan finishing di satu 

ruangan dan tidak ada karakteristik khusus untuk subjek tryout. Setelah 

karyawan berkumpul, peneliti menjelaskan kepada karyawan mengenai petunjuk 

pengerjaan skala.  

Peneliti menyampaikan kapada masing – masing karyawan apabila 

terdapat pernyataan yang tidak dimengerti, diperkenankan untuk bertanya. 

Peneliti menunggu hingga skala selesai dikerjakan oleh subjek. Pengumpulan 

skala penelitian yang telah diisi oleh masing-masing karyawan dilakukan dengan 

mengumpulkan karyawan di ruangan, kemudian peneliti memastikan tidak ada 

pernyataan yang terlewatkan. Setelah skala terkumpul peneliti melakukan 

skoring dan uji validitas dan reliabilitas kedua skala tersebut. Adapun rincian 

jadwal pelaksanaan tryout pada karyawan boiler dan finishing  PT. X dapat dilihat 

pada tabel 4.3. 

Tabel 4.3. 

Jadwal pelaksanaan tryout  

Hari / Tanggal Divisi Jumlah Subjek Waktu Pelaksanaan 

Jumat, 10 Mei 2019 Boiler 20 orang 11.00 – 12.00 WIB 

Selasa, 14 Mei 2019 Finishing 20 orang 11.00 – 12.00 WIB 

Total  40 orang  

 

 Setelah dilakukan pengumpulan data tryout, maka dilaksanakan tabulasi 

data untuk uji validitas dan reliabilitas. Seperti yang terdapat pada lampiran B 

dan hasil uji validitas dan reliabilitas terdapat pada lampiran C. 
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4.3.1. Uji validitas dan reliabilitas skala komitmen organisasi 

Pengujian terhadap validitas dan reliabilitas skala komitmen organisasi 

dilakukan melalui bantuan program komputer. Perhitungan validitas alat ukur 

dilakukan dengan menggunakan teknik product moment oleh pearson. 

Perhitungan untuk reliabilitas menggunakan teknik alpha cronbach. 

Jumlah subjek skala komitmen organisasi adalah 40 karyawan. Skala 

komitmen organisasi yang semula berjumlah 24 item, terdapat 4 item yang gugur 

sehingga tersisa 20 item valid. Koefisien validitas item ialah 0,264 dengan taraf 

signifikan 0,05. Hasil uji reliabilitas diperoleh alpha cronbach sebesar 0,862. 

Perhitungan selengkapnya terdapat pada lampiran dan sebaran item gugur dan 

item valid skala komitmen organisasi dapat dilihat pada tabel 4.3.1. 

Tabel 4.3.1. 

Sebaran item yang valid dan gugur skala komitmen organisasi 

Ciri – ciri  Jumlah item Jumlah item 

Favourable Unfavourable Valid Gugur 

Keyakinan yang kuat terhadap nilai – 
nilai dan tujuan perusahaan. 

1,3,5,7 2,4,6,8 7 1 

Kemauan untuk terus 
mengusahakan terciptanya 
kepentingan perusahaan. 

9,11,13,15 10,12,14,16 6 2 

Hasrat yang kuat untuk 
mempertahankan kedudukan 
sebagai karyawan dalam organisasi. 

17,19,21,23 18,20,22,24 7 1 

Total 11 9 20 4 

Keterangan : 

Angka dengan tanda bold  : nomer item gugur 

Angka tidak dengan tanda bold : nomer item valid  

 

4.3.2. Uji validitas dan reliabilitas skala budaya organisasi 

Pengujian terhadap validitas dan reliabilitas skala budaya organisasi 

dilakukan melalui bantuan program komputer. Perhitungan validitas alat ukur 

dilakukan dengan menggunakan teknik product moment oleh pearson. 

Perhitungan untuk reliabilitas menggunakan teknik alpha cronbach. 
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Jumlah subjek skala budaya organisasi adalah 40 karyawan. Skala 

komitmen organisasi yang semula berjumlah 28 item, terdapat 6 item yang gugur 

sehingga tersisa 22 item valid. Koefisien validitas item ialah 0,264 dengan taraf 

signifikan 0,05. Hasil uji reliabilitas diperoleh alpha cronbach sebesar 0,962. 

Perhitungan selengkapnya terdapat pada lampiran dan sebaran item gugur dan 

item valid skala komitmen organisasi dapat dilihat pada tabel 4.3.2. 

Tabel 4.3.2. 

Sebaran item yang valid dan gugur skala budaya organisasi 

Karakteristik Jumlah Item Jumlah Item 

Favourable Unfavourable Valid Gugur  

Inovasi dan pengambilan resiko 1,3 2,4 3 1 

Memperhatikan detail 5,7 6,8 3 1 

Orientasi hasil 9,11 10,12 3 1 

Orientasi orang 13,15 14,16 3 1 

Orientasi tim 17,19 18,20 4 0 

Keagresifan 21,23 22,24 3 1 
Stabilitas 25,27 26,28 3 1 

Total 11 11 22 6 

Keterangan : 
Angka dengan tanda bold  : nomer item gugur 

Angka tidak dengan tanda bold : nomer item valid  
 
4.3.3. Penyusunan kembali alat ukur 

4.3.3.1. Skala komitmen organisasi 

Skala komitmen organisasi terjadi perubahan karena ada 4 nomor item 

yang gugur. Nomor item yang baru pada skala komitmen organisasi akan 

disusun menjadi alat ukur penelitian dan disebar kembali yang nantinya 

digunakan untuk penelitian. Sebaran item skala komitmen organisasi dapat 

dilihat pada tabel 4.3.3.1. 
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Tabel 4.3.3.1. 

Sebaran item valid skala komitmen organisasi 

Ciri – ciri  Jumlah item Jumlah 
item Favourable Unfavourable 

Keyakinan yang kuat terhadap nilai – 
nilai dan tujuan perusahaan. 

1,3,5,7 2,4,8 7 

Kemauan untuk terus mengusahakan 
terciptanya kepentingan perusahaan. 

9,11,15 10,12,16 6 

Hasrat yang kuat untuk 
mempertahankan kedudukan sebagai 
karyawan dalam organisasi. 

17,19,21,23 20,22,24 7 

Total 11 9 20 

 

4.3.3.2. Skala budaya organisasi 

 Skala budaya organisasi terjadi perubahan karena ada 6 nomor item yang 

gugur. Nomor item yang baru pada skala budaya organisasi akan disusun 

menjadi alat ukur penelitian dan disebar kembali yang nantinya digunakan untuk 

penelitian. Sebaran item skala budaya organisasi dapat dilihat pada tabel 4.3.3.2. 

Tabel 4.3.3.2. 

Sebaran item valid skala budaya organisasi 

Karakteristik Jumlah Item Jumlah 
Item Favourable Unfavourable 

Inovasi dan pengambilan resiko 1 2,4 3 

Memperhatikan detail 5,7 6 3 

Orientasi hasil 9,11 12 3 

Orientasi orang 13,15 14 3 

Orientasi tim 17,19 18,20 4 

Keagresifan 21 22,24 3 

Stabilitas 25 26,28 3 

Total 11 11 22 

 

4.4. Pengumpulan Data Penelitian 

Penelitian ini menggunakan teknik quota sampling. Arikunto (2013, h.184) 

teknik quota sampling adalah adalah teknik pengambilan sampel dengan 

menentukan terlebih dahulu jumlah tertentu sebagai target yang harus dipenuhi 

dalam pengambilan sampel dari populasi. 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 20 – 22 juni 2019 di divisi 

assembling, pressdryer dan grading PT. X.  
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Cara pembagian skala secara langsung diberikan pada karyawan PT. X. 

Selanjutnya, subjek diberi penjelasan secara singkat cara mengisi skala tersebut. 

Pemberian instruksi pengerjaan skala penelitian pada karyawan PT. X dilakukan 

secara langsung kepada masing-masing subjek. Setelah subjek mengerti maka 

peneliti menyebarkan skala penelitian. Peneliti mendampingi subjek dalam 

pengisian skala penelitian hingga selesai. Setelah peneliti mendapatkan data, 

data yang telah diambil peneliti dimasukkan ke dalam tabulasi skor. Data inilah 

yang disebut data penelitian, adapun rincian jadwal pelaksanaan penelitian pada 

karyawan PT. X dapat dilihat pada tabel 4.4. 

 
Tabel 4.4. 

Jadwal pelaksanaan penelitian pada karyawan PT. X 

Hari / Tanggal Divisi Jumlah Subjek Waktu Pelaksanaan 

20 Juni 2019 Assembling 20 orang 11.00 – 12.00 WIB 

21 Juni 2019 Pressdryer 20 orang 11.00 – 12.00 WIB 
22 Juni 2019 Grading  20 orang 11.00 – 12.00 WIB 

 

 Setelah dilakukan pengumpulan data penelitian, maka dilaksanakan 

tabulasi data untuk uji hipotesis. Seperti yang terdapat pada lampiran D dan 

hasil analisis data penelitian terdapat pada lampiran E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


