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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Metode Penelitian yang Digunakan 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian 

kuantitatif adalah penelitian yang bekerja dengan angka, dengan data berupa 

bilangan (skor atau nilai, peringkat, atau frekuensi). Data dianalisis dengan 

menggunakan statistik untuk menjawab pertanyaan atau hipotesis penelitian 

yang bersifat spesifik, serta untuk memprediksi bahwa suatu variabel tertentu 

mempengaruhi variabel yang lain (Creswell, 2014).  

Metode kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

korelasional. Penelitian korelasional bertujuan untuk mengetahui keeratan 

hubungan variabel-variabel yang diteliti tanpa melakukan intervensi terhadap 

variasi variabel-variabel yang bersangkutan (Azwar, 2015). 

3.2. Identifikasi Variabel Penelitian 

Cresswell (2014) membagi variabel dalam dua karateristik, yaitu 

susuanan temporal dan pengukurannya. Susunan temporal berarti bahwa satu 

variabel mungkin mempengaruhi variabel lainnya. Di dalam susunan temporal 

terdapat beberapa jenis variabel, di antaranya adalah variabel bebas 

(independent variable) dan variabel terikat (dependent variable) atau yang sering 

disebut sebagai variabel tergantung. Variabel bebas (independent variable) 

adalah variabel yang mungkin menyebabkan, mempengaruhi, atau berefek pada 

variabel lainnya. Variabel tergantung (dependent variable) adalah variabel yang 

bergantung pada variabel bebas. 
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Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel tergantung  : komitmen organisasi 

2. Variabel bebas  : psychological capital (PsyCap) 

3.3. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

3.3.1. Komitmen Organisasi 

Komitmen organisasi adalah hubungan psikologi antara karyawan dengan 

organisasi, yang memancing karyawan untuk terikat pada organisasi sehingga 

mereka tidak akan keluar dengan sukarela, yang diukur dengan menggunakan 

commitment scale (CS). CS yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil 

terjemahan dari Allen dan Meyer (1990). CS diterjemahkan dari bahasa Inggris 

ke dalam bahasa Indonesia, kemudian diterjemahkan kembali ke bahasa Inggris. 

Proses penerjemahan dilaksanakan dua kali dengan penerjemah yang berbeda.  

Skala CS disusun berdasarkan tiga dimensi dari komitmen organisasi 

yaitu komitmen afektif, komitmen kontinuans, dan komitmen normatif (Allen & 

Meyer, 1990). Semakin tinggi skor yang diperoleh, maka semakin tinggi pula 

komitmen organisasi karyawan yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Dan 

sebaliknya semakin rendah skor yang diperoleh, maka semakin rendah pula 

komitmen organisasi yang dimiliki oleh organisasi tersebut. 

3.3.2. Psychologycal Capital (PsyCap) 

Psychologycal capital (PsyCap) adalah suatu perkembangan keadaan 

psikologi yang positif pada individu, yang diukur dengan menggunakan skala 

psychological capital. Skala psychological capital disusun berdasarkan empat 

komponen PsyCap yaitu hope, self efficacy, resiliency, dan optimism. Semakin 

tinggi skor yang diperoleh individu pada, maka semakin tinggi PsyCap yang 
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dimiliki. Dan sebaliknya semakin rendah skor yang diperoleh individu, maka 

semakin tinggi PsyCap yang dimiliki. 

3.4. Subjek Penelitian 

3.5.3. Populasi 

Populasi adalah kelompok subjek yang akan dikenai generalisasi hasil 

penelitian. Sebagai suatu populasi, kelompok subjek harus memiliki ciri-ciri atau 

karakteristik-karakteristik bersama yang membedakan dengan kelompok subjek 

lain (Azwar, 2015). Populasi dapat dibatasi sesuai dengan keinginan peneliti 

untuk mencari subjek yang tepat dalam penelitiannya. Populasi dalam penelitian 

ini adalah karyawan PT. DDST bagian maintenance sejumlah kurang lebih 480 

orang dengan karakteristik telah bekerja minimal satu tahun. 

3.5.4. Teknik Pengambilan Sampel 

 Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengambilan 

sampel propotional sampling. Teknik ini adalah teknik yang mempertimbangkan 

proporsi dalam sampel wilayah. Arikunto (2005) mengatakan bahwa 

pengambilan sampel ini dilaksanakan dengan mengambil subyek dari setiap 

wilayah secara seimbang.PT. DDST bagian maintenance terdiri dari 3 unit 

dengan masing-masing unit memiliki 2 sub-unit. Setiap unit terdiri dari 160 orang 

karyawan. Sampel akan menggunakan 30% dari keseluruhan populasi (masing-

masing unit), sehingga masing-masing unit akan diambil sejumlah 48 sampel dan 

total keseluruhan 144 subjek. 

3.5. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti dalam 

mengumpulkan data (Arikunto, 2005). Penelitian ini menggunakan metode 
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pengumpulan data berupa skala sikap. Skala sikap disusun untuk sikap pro dan 

kontra, positif dan negatif, setuju dan tidak setuju terhadap suatu objek sikap 

(Azwar, 2015). Skala yang digunakan dalam penelitiaan ini adalah commitment 

scale (CS) dan skala psychological capital. 

3.5.1. Skala Komitmen Organisasi 

Alat ukur komitmen organisasi yang digunakan oleh peneliti merupakan 

adaptasi dan modifikasi dari commitment scale (CS) yang dikembangkan oleh 

Allen dan Meyer (1990). CS disusun berdasarkan tiga dimensi komitmen 

organisasi yaitu komitmen afektif, komitmen normatif, dan komitmen 

kontinuans.Masing-masing dimensi dari komitmen organisasi diwakilkan oleh 8 

item sehingga total item yang dimiliki oleh CS adalah 24 item. CS telah teruji 

validitas dan reliabilitasnya dengan Cronbach’salpha sebesar 0,803 (Allen & 

Meyer, 1990). 

Commitment scale (CS) diciptakan oleh Allen dan Meyer dalam Bahasa 

Inggris dan untuk keperluan penelitian maka alat ukur tersebut 

akanditerjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Proses penerjemahan dilakukan 

oleh dua orang penerjemah yang masing-masing menerjemahkan CS dari 

Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia dan diterjemahkan kembali ke Bahasa 

Inggris.  

Skala ini sebelumnya pernah digunakan dalam penelitian Novianti (2011) 

di Indonesia yang mengungkap pengaruh budaya organisasi dan kepuasan 

kerjaterhadap komitmen organisasi karyawan pada sebuah yayasan non profit. 

Skala komitmen organisasi terdiri dari pernyataan favourable dan pernyataan 

unfavorable. Terdapat tujuh alternative jawaban atas masing-masing jawaban. 

Skor untuk pernyataan favorable yaitu 1 (sangat tidak setuju), 2 (tidak setuju),3 
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(agak tidak setuju), 4 (netral), 5 (agak setuju), 6 (setuju), dan 7 (sangat setuju). 

Skor untuk pernyataan unfavorable adalah 1 (sangat setuju), 2 (setuju), 3(agak 

setuju), 4 (netral), 5 (agak tidak setuju), 6 (tidak setuju), dan 7 (sangat tidak 

setuju) 

Tabel 3.1 Blueprint Skala Komitmen Organisasi 

Dimensi Jumlah Item Jumlah 

Favorable 
 

Unfavorable  

Komitmen Afektif 4 4 8 
Komitmen Kontinuans 6 2 8 

Komitmen Normatif 5 3 8 

Total 15 9 24 

3.5.2. Skala Psychological Capital (PsyCap) 

Alat ukur psychological capital (PsyCap) yang digunakan oleh peneliti 

dalam penelitian ini adalah skala PsyCap. Skala PsyCap disusun oleh peneliti 

berdasarkan pada dimensi PsyCap yang disampaikan oleh Luthans, dkk. 

(2007b).  

Skala PsyCap terdiri dari 24 item yang disusun berdasarkan 4 komponen 

PsyCap yaitu hope, self efficacy, resiliency, dan optimism. Skala psychological 

capital terdiri dari pernyataan favourable dan pernyataan unfavorable. Terdapat 

lima alternative jawaban atas masing-masing jawaban. Skor untuk pernyataan 

favorable  yaitu 1 (sangat tidak setuju), 2 (tidak setuju),3 (netral), 4 (setuju), dan 5 

(sangat setuju). Skor untuk pernyataan unfavorable adalah 1 (sangat setuju), 2 

(setuju), 3 (netral), 4 (tidak setuju), dan 5 (sangat tidak setuju) 

Tabel 3.2 Blueprint Skala Psychological Capital (PsyCap) 

Dimensi Jumlah Item Jumlah 

Favorable 
 

Unfavorable  

Self Efficacy 3 3 6 
Hope 3 3 6 

Resiliency 3 3 6 
Optimism 3 3 6 

Total 12 12 24 
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3.6. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

3.6.1. Validitas Alat Ukur 

Validitas adalah karakteristik yang harus dimiliki oleh setiap skala (Azwar, 

2004). Suatu alat ukur dikatakan valid, jika alat tersebut mengukur apa yang 

harus diukur (Nasution, 2014). Alat ukur yang memiliki validasi yang tinggi adalah 

alat ukur yang menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang 

sesuai dengan maksud peneliti (Azwar, 2004). Terdapat tiga jenis validitas, yaitu 

validitas isi, validitas prediktif, dan validitas konstruk (Nasution, 2014). Uji 

validitas skala komitmen organisasi dan skala psychologycal capital (PsyCap) 

dalam penelitian ini menggunakan teknik korelasi Product Moment dari Carl 

Pearson. Setelah didapatkan hasilnya, dilanjutkan dengan menggunakan teknik 

korelasi Part-Whole. 

3.6.2. Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas mengacu pada konsistensi atau keterpercayaan hasil ukur, 

yang mengandung makna kecermatan pengukuran (Azwar 2004). Realibilitas 

alat ukur menunjukan sejauh mana hasil pengukuran alat tersebut dapat 

dipercaya, yang dilihat dari keajegan skor yang diperoleh oleh para subjek yang 

diukur dengan alat yang sama (Suryabrata, 2000). Reliabilitas alat adalah syarat 

mutlak untuk menentukan pengaruh variabel yang satu terhadap variable yang 

lain (Nasution,2014). Skala Komitmen Organisasi dan Skala Psychologycal 

Capital (PsyCap) dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan  koefisienAlpha 

Cronbach. 
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3.7. Metode Analisis Data 

Setelah data diperoleh dari proses pengambilan data, selanjutnya data 

akan dihitung menggunakan analisis correlation product moment dari Carl 

Pearson. 

 

 


