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BAB IV 

PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA PENELITIAN 

4.1. Orientasi Kancah 

Penelitian ini dilaksanakan di PT. DDST Demak yang merupakan 

organisasi profit dalam bidang produksi pemintalan benang atau spinning. PT. 

DDST berdiri pada tahun 2010 sebagai bagian dari Duniatex Group yang 

merupakan perusahaan tekstil terbesar di Indonesia. PT.DDST beralamatkan di 

jalan raya Semarang-Demak, Tambakroto, Sayung, Demak, Indonesia. 

Pada awal pendirian PT. DDST hanya memiliki satu unit pabrik dan sering 

berjalannya waktu mengalami perkembangan hingga saat ini telah memiliki tiga 

unit dengan masing masing terdiri dari dua sub unit yaitu unit satu A dan B, unit 

dua C dan D, serta unit 3 E dan F. Hasil produksi dari PT. DDST berupa benang 

berkualitas sudah terjamin kualitasnya. Selain itu, lebih dari 50% hasil 

produksinya diekspor keberbagai negara di benua Asia, Eropa, Amerika, dan 

Afrika. Hal ini tidaklah mengherankan karena, PT. DDST telah memperoleh 

sertifikat standar ISO 9001 : 2000 yang merupakan standar internasional untuk 

sistem manajemen mutu. 

Visi yang dimiliki oleh PT. DDST sesuai dengan induk perusahaan 

Duniatex Group yaitu untuk menjadi pemimpin dunia dalam industri tekstil 

dengan memberikan kualitas produk dan layanan terbaik. Hal ini diterapkan oleh 

organisasi dengan mengutamakan teknologi dan fasilitas peralatan yang modern 

sehingga produk yang dihasilkan berkualitas dan memiliki daya saing. PT. DDST 

memiliki karyawan sekitar 3500 orang dengan sebagian besar karyawan 

merupakan penduduk lokal yang bermukim di desa Tambakroto dan sekitarnya. 
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Seluruh karyawan di PT. DDST merupakan karyawan kontrak dengan 

sistem periode yang berlangsung selama satu atau dua tahun. Kontrak yang 

habis akan diperpanjang atau dihentikan sesuai dengan kebijakan perusahaan. 

Fasilitas yang didapatkan oleh karyawan berupa BBJS tenaga kerja untuk 

karyawan yang telah bekerja lebih dari 3 bulan dan BBJS kesehatan untuk 

karyawan dengan level tertentu. Karyawan mendapatkan cuti sebanyak 12 hari 

setiap tahunnya, yang termasuk juga cuti wajib seperti hari raya. Karyawan digaji 

setiap bulan dengan sistem perhitungan gaji dihitung harian. 

Perusahaan menawarkan jenjang karir yang cukup terbuka bagi 

karyawan. Setiap karyawan memiliki kesempatan untuk mendapatkan promosi 

atau kenaikan jabatan. Promosi jabatan akan ditawarkan pada karyawan ketika 

ada posisi yang kosong dengan mempertimbangkan kelayakan karyawan. Selain 

itu, perusahaan memberikan kesempatan bagi karyawan untuk tidak berangkat 

kerja (absen) sebanyak tiga kali setiap bulannya. Apabila karyawan tidak hadir 

lebih dari tiga kali maka akan mendapatkan surat peringatan (SP) satu hingga 

tiga, dan ketika diulangi lagi maka karyawan harus membuat surat pernyataan, 

serta terakhir membuat surat pengunduran diri. 

Setiap organisasi memiliki struktur organisasi yang berfungsi untuk 

menjelaskan kedudukan atau posisi, serta mempermudah koordinasi dari 

masing-masing bagian. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai PT.DDST, 

peneliti menyajikan struktur organisasi yang ada pada perusahaan. Berikut ini 

adalah struktur organisasi yang dimiliki oleh PT.DDST: 
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. DDST 
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Gambar 4.1 menjelaskan mengenai struktur organisasi yang ada di PT. 

DDST. Fokus pada penelitian ini adalah bagian maintenance, yang berada 

dibawah naungan asisten manager. Bagian maintenance secara vertikal terdiri 

dari kepala bagian maintenance, kepala sistem maintenance proses, supervisior 

maintenance, kepala shift maintenance, kepala regu maintenance dan operator. 

Kepala sistem maintenance terdiri dari front dan back. Supervisor maintenance 

terdiri dari blowing/carding, drawing/roving, combing/lapping, ring/spinning, dan 

wining.  

Bagian maintenance terdiri dari dua jenis karyawan yaitu shift dan day 

shift. Karyawan shift dibagi menjadi tiga jenis shift yaitu pagi (pukul 06.00-14.00 

WIB), siang (14.00-22.00 WIB) dan malam (22.00-06.00 WIB). Sedangkan, day 

shift bekerja dari pukul 08.00-16.00 WIB. Jumlah karyawan day shift lebih banyak 

dari shift, kurang lebih dua kali lipatnya. Karyawan maintenance mendapatkan 

training atau pelatihan berupa 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin), 

Damkar (pemadam kebakaran), dan K3 (kerja tuntas, kerja cerdas, kerja keras) 

Terdapat banyak mesin yang digunakan untuk mengelola bahan baku 

berupa serat sintetik hingga menjadi hasil produksi berupa benang berkualitas. 

Mesin-mesin yang digunakan adalah mesin blowing/carding, drawing/roving, 

combing/lapping, ring/spinning, dan wining. Secara umum, karyawan bertugas 

untuk melakukan perawatan mesin setiap harinya, membersihkan mesin, 

menyalakan dan mematikan mesin ketika buka dan tutup pabrik, setting gear, 

setting mesin, pengawasan terhadap mesin, dan juga memastikan mesin yang 

digunakan dapat bekerja selama 24 jam dengan baik serta proses produksi 

benang dapat berlangsung. 
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Peneliti memilih untuk menjadikan karyawan bagian maintenance sebagai 

subjek penelitian dengan karakteristik telah bekerja minimal satu tahun. Tugas 

kerja bagian maintenance adalah melakukan perawatan terhadap mesin-mesin 

yang digunakan untuk proses produksi benang. Peneliti melakukan pengambilan 

data penelitian dengan mendatangi PT. DDST. Adapun data demografi 

responden yang digunakan dalam penelitian ini bisa dilihat pada tabel dibawah 

ini. 

Tabel 4.1 Data Demografi pada Responden Penelitian (Karyawan Maintenance) 

Data 
Demografi 

Variasi N % Total 

Status  Lajang 

Menikah 

77 

37 

67,54% 

32,46% 

114 

Pendidikan SMP 

SMA 

SMK 

D II 

DIII 

1 

33 

78 

1 

1 

0,89% 

28,94% 

68,42% 

0,89% 

0,89% 

114 

 

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat mayoritas responden memiliki status 

lajang, dengan jumlah 77 orang (67,53%) dan 37 orang (32,46%) sisanya sudah 

menikah. Tingkat pendidikan yang dimiliki responden mulai dari lulusan SMP 

hingga D III, dengan mayoritas merupakan lulusan SMA (28,94%) dan SMK 

(68,42%).  
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Gambar 4.2 Data Usia Subjek Penelitian 

Pada gambar 4.2 dapat dilihat bahwa usia subjek penelitian berkisar 

antara 18 tahun hingga 37 tahun, dengan mayoritas terbanyak berada pada usia 

23 tahun yaitu 16 orang (14,03%). Berdasarkan data di atas diketahui pula 

bahwa subjek penelitian termasuk dalam kategori dewasa awal (18-40 tahun). 

 

Gambar 4.3 Data Lama Bekerja Subjek Penelitian 
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Berdasarkan gambar 4.3 diketahui bahwa lama bekerja subjek penelitian 

berkisar dari 1 tahun hingga 10 tahun, dengan jumlah terbanyak telah bekerja 

sebanyak 2 tahun yaitu 22 (19,3).  

Pertimbangan yang mendasari peneliti untuk memilih PT. DDST sebagai 

tempat penelitian, yaitu: 

1. PT. DDST mengijinkan peneliti untuk melaksanakan penelitian dan cukup 

terbuka untuk memberikan data-data yang peneliti perlukan. 

2. Perusahaan sedang membutuhkan penelitian terkait dengan komitmen 

organisasi 

3. Belum adanya penelitian tentang psychological capital dengan komitmen 

organisasi pada karyawan di PT. DDST 

4.2. Persiapan Pengumpulan Data Peneliti 

4.2.1. Penyusunan Alat Ukur 

Alat ukur dalam penelitian ini adalah commitment scale (CS) dan skala 

psychological capital. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing alat ukur: 

1. Penyusunan Skala Komitmen Organisasi 

Skala komitmen organisasi yang digunakan pada penelitian ini adalah 

hasil terjemahan dari commitment scale (CS) dari Allen dan Meyer (1990). 

Commitment scale terdiri dari tiga dimensi yaitu komitmen afektif, komitmen 

kontinuans, dan komitmen normatif (Allen & Meyer, 1990). Skala ini terdiri dari 

pernyataan favorable dan unfavorable. Jumlah total item yang dimiliki adalah 24 

item pernyataan yang terdiri dari 15 item favorable dan 9 item unfavorable.  
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Tabel 4.2 Sebaran Item Skala Komitmen Organisasi 

Dimensi Jumlah Item Jumlah 

Favorable 
 

Unfavorable  

Komitmen Afektif 1,2,3,7 4,5,6,8 8 
Komitmen Kontinuans 10,11,13,14,15,16 9,12 8 

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

Total 15 9 24 

 

2. Penyusunan Skala Psychological Capital 

Skala PsyCap terdiri dari komponen PsyCap yang disampaikan oleh 

Luthans, dkk. (2007b) yaitu hope, self efficacy, resiliency, dan optimism. Skala 

psychological capital terdiri dari pernyataan favourable dan pernyataan 

unfavorable. Jumlah total item yang ada pada skala ini adalah 24 item 

pernyataan yang terdiri dari 12 item pernyataan favourable dan 12 pernyataan 

unfavorable.  

Tabel 4.3 Sebaran Item Skala Psychological Capital (PsyCap) 

Dimensi Jumlah Item Jumlah 

Favorable 
 

Unfavorable  

Self Efficacy 1,2,6 3,4,5 6 
Hope 7,8,9 10,11,12 6 

Resiliency 13,14,15 16,17,18 6 
Optimism 19,20,21 22,23,24 6 

Total 12 12 24 

 

4.2.2. Permohonan Ijin Penelitian 

Sebelum penelitian dapat dilaksanakan, peneliti melalui beberapa tahap 

untuk memperoleh ijin penelitian dari pihak terkait. Pertama, peneliti melakukan 

konfirmasi informal dengan HRD PT. DDST melalui email dan telephone dan 

menyerahkan proposal penelitian, agar pihak perusahaan memiliki gambaran 

terkait penelitian yang akan dilaksanakan. Setelah memperoleh ijin penelitian, 
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peneliti mengajukan surat observasi dari Fakultas Psikologi Unika 

Soegijapranata, yang ditandatangani oleh Dekan Fakultas Psikologi. Peneliti 

melaksanakan preliminary research di PT. DDST pada tanggal 27 Juli 2018 dan 

8 Agustus 2018 dengan mewawancarai HRD dan juga lima belas orang 

karyawan guna mengetahui permasalahan yang ada di perusahaan. Selanjutnya 

peneliti mengajukan surat pengantar penelitian dari fakultas untuk HRD 

perusahaan dengan nomor 0987/B.7.3/FP/XII/2018. Setelah itu peneliti 

mendapatkan surat balasan dari PT. DDST sebagai bukti penelitian. Peneliti 

melaksanakan penelitian pada bulan Maret tanggal 11, 15, dan 16. 

4.2.3. Uji Preliminari 

Uji preliminari dilaksanakan sebelum menyebarkan skala kepada subjek 

penelitian. Pada tanggal 12 Febuari meminta lima karyawan PT. DDST bagian 

maintenance untuk membaca dan menuliskan tingkat pemahaman terhadap 

skala penelitian yang akan digunakan agar peneliti yakin bahwa kalimat 

pernyataan-pernyataan yang digunakan dapat dipahami oleh subjek penelitian 

nantinya.  

4.3. Uji Coba Alat Ukur 

Uji coba alat ukur atau tryout yang digunakan pada penelitian ini adalah 

tryout terpakai. Tryout  terpakai memiliki arti bahwa peneliti hanya 

melaksanankan satu kali pengumpulan data, sehingga data hasil tryout akan 

digunakan untuk uji validitas dan reliabilitas sekaligus analisis data. Data tryout 

yang tidak gugur dan dinyatakan valid akan dimasukan dalam perhitungan 

analisis data dan digunakan sebagai hasil penelitian.  

Peneliti memutuskan untuk menggunakan tryout terpakai karena situasi 

dan kondisi perusahaan yang tidak memungkinkan, serta waktu dan biaya 
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penelitian yang terbatas. Kelebihan dari penggunaan tryout terpakai adalah data 

yang digunakan dalam uji coba dan data yang digunakan untuk penelitian adalah 

data yang sama. Kelemahan dari tryout terpakai adalah item yang gugur dapat 

mempengaruhi item yang valid. 

Skala yang sudah diisi oleh subjek penelitian kemudian diskor dan 

ditabulasi untuk uji validitas dan reliabilitas alat ukur serta uji  hipotesis. Data 

penelitian yang digunakan adalah data tryout yang sudah dibersihkan dari item-

item yang gugur. Pada penelitian ini analisis data dilaksanakan dengan 

menggunakan Statistical Package For Social Science (SPSS) versi 16.0 for 

Windows.  

3.4. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di PT. DDST Demak pada tanggal 11, 15, dan 16 

Maret 2018.Peneliti menggunakan tryout terpakai sehingga hanya satu kali 

melaksanakan pengambilan data. Kelebihan dari tryout terpakai adalah data 

yang digunakan untuk uji validitas dan reliabilitas sama dengan data yang 

digunakan untuk penelitian, sedangkan kelemahannya adalah item pernyataan 

yang gugur dapat mempengaruhi item yang valid. Data yang diperoleh digunakan 

dalam uji validitas, reliabilitas, uji asumsi, dan hipotesis. Selanjutnya peneliti 

menyebarkan skala untuk kemudian diskor, ditabulasi, dan diuji menggunakan 

bantuan Statistical Package For Social Science (SPSS) versi 16.0 for Windows. 

Pengambilan data penelitian dilaksanakan dengan cara memberikan 

sosialisasi pengisian skala komitmen organisasi dan skala psychological capital 

secara klasikal dimasing-masing unit pada jam yang disediakan oleh perusahaan 
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dengan didampingi HRD PT. DDST. Peneliti memberikan skala penelitian secara 

langsung pada subjek sehingga keaslian data dapat terjamin. 

Karakteristik subjek pada penelitian ini adalah karyawan bagian 

maintenance yang sudah bekerja minimal satutahun. Peneliti menyebarkan 144 

skala dan kembali seluruhnya, namun 30 skala tidak sesuai dengan kriteria atau 

terdapat pernyataan yang tidak diisi sehingga jumah skala yang digunakan 

sekitar 114 buah.  

3.5. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

Uji validitas dan relibilitas dilaksanakan untuk mengetahui bahwa alat 

ukur yang digunakan dalam penelitian sudah valid dan reliabel. Responden 

dalam penelitian ini berjumlah 114 orang. Data penelitian yang sudah diperoleh 

dianalisis dengan menggunakan Statistical Package For Social Science (SPSS) 

versi 16.0 for Windows. Alat ukur diuji validitas menggunakan korelasi product 

moment, setelah ditemukan hasilnya dilanjutkan dengan korelasi Part-Whole  

dan uji reliabilitasnya menggunakan Alpha Crobach. Hasil analisis validitas dan 

reliabilitas alat ukur yang didapat adalah sebagai berikut: 

4.5.1. Skala Komitmen Organisasi 

Hasil validitas dari skala komitmen organisasi menunjukan bahwa dari 24 

item terdapat 7 item yang gugur, sehingga terdapat 17 item yang valid. Skala ini 

memiliki koefisien korelasi yang bergerak dari 0,199 hingga 0,567 pada taraf 

signifikansi 5% yaitu 0,1840. Rincian tabel yang valid dan yang gugur dapat 

dilihat di tabel 4.04. 
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Hasil reliabilitas skala komitmen organisasi adalah reliable dan dapat 

digunakan dalam penelitian dengan  hasil koefisien reliabilitas alpha (α) sebesar 

0,765.  

Tabel 4.4 Sebaran Item Valid dan Gugut Skala Komitmen Organisasi 

Dimensi Jumlah Item Jumlah 
Item Valid Favorable 

 
Unfavorable 

Komitmen Afektif 1,2*,3,7 4*,5,6,8 6 
Komitmen Kontinuans 10,11,13,14*,15,16 9,12* 6 

Komitmen Normatif 17*,20,21,22,23 18*,19,24* 5 

Total 12 5 17 

Keterangan: Tanda (*) menunjukan item yang gugur 

4.5.2. Skala Psychological Capital (PsyCap) 

Hasil validitas dari skala PsyCap menunjukan bahwa dari 24 item 

terdapat 2 item yang gugur, sehingga terdapat 22 item yang valid. Skala ini 

memiliki koefisien korelasi yang bergerak dari 0,261 hingga 0,531 pada taraf 

signifikansi 5% yaitu 0,1840. Rincian tabel yang valid dan yang gugur dapat 

dilihat di tabel 4.05. 

Hasil reliabilitas skala komitmen organisasi adalah reliable dan dapat 

digunakan dalam penelitian dengan hasil koefisien reliabilitas alpha (α) sebesar 

0,843.  

Tabel 4.5 Sebaran Item Skala Psychological Capital (PsyCap) 

Dimensi Jumlah Item Jumlah 
Item Valid Favorable 

 
Unfavorable 

Self Efficacy 1,2,6 3*,4,5 5 
Hope 7,8,9 10,11,12 6 

Resiliency 13,14,15 16,17,18 6 
Optimism 19,20,21 22*,23,24 5 

Total 12 10 22 

Keterangan: Tanda (*) menunjukan item yang gugur 
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 Pengolahaan data untuk mengetahui reliabilitas dan validitas 

dilaksanakan dengan dua tahapan untuk masing-masing skala. Data item yang 

valid ditabulasi ulang dan data yang gugur disisihkan. Data yang valid digunakan 

dan diolah sebagai data penelitian dan dapat dilihat di lampiran D. 


