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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Identifikasi Variabel-variabel Penelitian 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel Tergantung : Komitmen Organisasi 

2. Variabel Bebas  : Kepuasan Kerja 

 

B. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Komitmen Organisasi 

Komitmen Organisasi yaitu sikap, pandangan dan perasaan untuk tetap 

tinggal dan bekerja pada organisasinya, serta keinginan untuk berkontribusi 

memajukan organisasinya. Pengukuran komitmen organisasi menggunakan 

skala komitmen organisasi yang mengadaptasi dari alat ukur komitmen 

organisasi dari Meyer dan Allen’s (1990) yang terdiri dari 24 aitem. Dalam 

kuesioner ini jawaban responden diukur menggunakan skala Likert 7 point 

(1=”Sangat tidak setuju” sampai 7=”Sangat setuju”) 

2. Kepuasan Kerja 

Kepuasan Kerja merupakan perasaan, sikap dan pandangan positif dan 

puas terhadap hasil dari pekerjaan yang telah atau sedang mereka kerjakan. 

Pengukuran kepuasan kerja menggunakan alat ukur yang diadaptsi dari Spector 

(1994), yang terdiri dari 36 aitem. Respon jawaban menggunakan skala Likert 
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6 point dengan interpretasi nilai (1= “sangat tidak setuju” sampai 6= “sangat 

setuju”) 

 

C. Responden Penelitian 

         Responden Penelitian dalam penelitian ini adalah karyawan freelance di 

Lembaga Bina Asih Yogyakarta. Sampel yang akan dijadikan responden 

penelitian dipilih dengan teknik random sampling yaitu pengambilan sampel 

penelitian yang mengacu pada tujuan. Dimana karakteristik responden penelitian 

usia 22-65. Minimal bekerja selama 3 bulan. 

D. Metode Pengumpulan Data 

         Metode Pengumpulan Data pada penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif yang dilakukan dengan menyebarkan skala berbentuk kuesioner kepada 

para subjek penelitian. Setiap subjek penelitian ini diharapkan mengisi masing-

masing alat ukur tersebut secara lengkap. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) 

skala.  

1. Skala Komitmen Organisasi 

          Skala Pertama adalah skala yang digunakan untuk mengukur variabel 

tergantung mengadaptasi dari alat ukur komitmen organisasi dari Meyer dan 

Allen’s (1990) yang terdiri dari 24 aitem. Dalam kuesioner ini jawaban responden 

diukur menggunakan skala Likert 7 point: dengan rating angka 1 (sangat tidak 

setuju), 2 (tidak setuju), 3 (agak tidak setuju), 4 (netral), 5 (agak setuju), 6 

(setuju), 7 (sangat setuju). Alat ukur ini mengukur tiga aspek yang meiputi 

commitmen Afektif, kontinu, dan Normatif. 
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 Skala Komitmen Organisasi dari aitem pernyataan dengan rincian dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1 

Distribusi Pernyataan Pada Skala Komitmen Organisasi 

Aspek Aitem 

Favourable 

Aitem 

Unfavourable 

Jumlah 

Komitmen Afektif 1, 4, 13, 16, 19 7, 10 7 

Kontinu  5, 14, 17 2, 8, 11, 20, 23 8 

Normatif  3, 6, 9, 12, 15, 

18, 21 

 

22, 24 9 

Jumlah 15 9 24 

 

 Teknik penilaian Skala Komitmen Organisasi yang digunakan mengacu 

pada Summated Ranking dari Skala Likert yang meliputi 7 alternatif jawaban, 

yaitu jawaban Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Agak Setuju (AS), Netral (N), Agak 

Tidak Setuju (ATS), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS). Aitem 

Favourable dengan jawaban Sangat Setuju (SS) subjek akan memperoleh skor 7, 

jawaban Setuju (S) subjek akan mendapatkan skor 6, jawaban Agak Setuju (AS) 

subjek akan mendapatkan skor 5, jawaban Netral (N) subjek akan mendapatkan 

skor 4, jawaban Agak Tidak Setuju (ATS) subjek akan mendapatkan skor 3, Tidak 

Setuju (TS) subjek akan mendapatkan skor 2, jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) 

subjek akan mendapatkan skor 1. Dan sebaliknya aitem Unfavourable jawaban 

Sangat Setuju (SS) subjek akan memperoleh skor 1, jawaban Setuju (S) subjek 

akan mendapatkan skor 2, jawaban Agak Setuju (AS) subjek akan mendapatkan 

skor 3, jawaban Netral (N) subjek akan mendapatkan skor 4, jawaban Agak Tidak 

Setuju (ATS) subjek akan mendapatkan skor 5, Tidak Setuju (TS) subjek akan 
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mendapatkan skor 6, jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) subjek akan 

mendapatkan skor 7. 

2. Skala Kepuasan Kerja 

Pengumpulan Data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang 

diperoleh langsung dari responden melalui pengisian kuesioner. Pengukuran 

kepuasan kerja menggunakan alat ukur yang diadaptsi dari Spector (1994), yang 

terdiri dari 36 aitem. Respon jawaban menggunakan skala Likert 6 point dengan 

intrepetasi nilai (1= sangat tidak setuju, 2= cukup tidak setuju, 3= sedikit tidak 

setuju, 4= sedikit setuju, 5= cukup setuju, 6= sangat setuju). Alat ukur ini 

mengukur sembilan aspek kepuasan kerja dengan kisi-kisi antara lain: Pay diukur 

pada item 1, 10, 19, 28. Promotion diukur pada item 2, 11, 20, 33. Supervision 

diukur pada item 3, 12, 21, 30. Fringe benefits diukur pada item 4, 13, 22, 29. 

Contingent rewards diukur pada item 5, 14, 23, 32. Operating Conditions diukur 

pada item 6, 15, 24, dan 31. Co-workers diukur pada item 7, 16, 25, 34. Nature of 

work diukur pada item 8, 17, 27, 35. Sedangkan Communication diukur pada item 

9, 18, 26, 36. 

Skala Kepuasan Kerja terdiri dari aitem pernyataan dengan rincian dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel  2 

Distribusi Pernyataan Pada Skala Kepuasan Kerja 

Aspek Aitem 

Favourab

le 

Aitem 

Unfavourab

le 

Jumla

h 

1. Gaji / Pay 1, 28 10, 19 4 

2. Promosi / Promotion 11, 20, 33 2 4 

3. Pengawasan / Supervision 3, 30 12, 21 4 

4. Tunjangan / Fringe Benefits 22 4, 13, 29 4 

5. Imbalan tidak terduga / Contingent 5 14, 23, 32 4 
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Rewards 

6. Kondisi Operasi / Operating 

Conditions 

6, 31 15, 24 4 

7. Rekan Kerja / Co-Workers 7, 25 16, 34 4 

8. Sifat Pekerjaan / Nature of Work 17, 27, 35 8 4 

9. Komunikasi / Communication 9 18, 26, 36 4 

 

Jumlah 17 19 36 

 

Teknik penilaian skala Kepuasan Kerja yang digunakan mengacu pada 

Summated ranking dari skala Likert yang meliputi 6 alternatif jawaban, yaitu 

jawaban Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Agak Setuju (AS), Agak Tidak Setuju 

(ATS), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS). Aitem Favourable dengan 

jawaban Sangat Setuju (SS) subjek akan memperoleh skor 6, jawaban Setuju (S) 

subjek akan mendapatkan skor 5, jawaban Agak Setuju (AS) subjek akan 

mendapatkan skor 4, jawaban Agak Tidak Setuju (ATS) subjek akan mendapatkan 

skor 3, Tidak Setuju (TS) subjek akan mendapatkan skor 2, jawaban Sangat Tidak 

Setuju (STS) subjek akan mendapatkan skor 1. Dan sebaliknya aitem 

Unfavourable jawaban Sangat Setuju (SS) subjek akan memperoleh skor 1, 

jawaban Setuju (S) subjek akan mendapatkan skor 2, jawaban Agak Setuju (AS) 

subjek akan mendapatkan skor 3, jawaban Agak Tidak Setuju (ATS) subjek akan 

mendapatkan skor 4, Tidak Setuju (TS) subjek akan mendapatkan skor 5, jawaban 

Sangat Tidak Setuju (STS) subjek akan mendapatkan skor 6. 

 

E. Validitas dan Reliabilitas 

         Alat ukur yang digunakan untuk mengambil data harus dipastikan dulu 

validitas dan reliabilitasnya sebagai dasar untuk mempercayai bahwa alat ukur 

tersebut memang layak dipergunakan dalam penelitian. Validitas diartikan 
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sejauhmana skala tersebut menghasilkan data yang akurat (tepat) dan cermat 

sesuai dengan fungsi ukurnya. Suatu tes atau instrumen pengukur dapat dikatakan 

mempunyai validitas tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau 

memberikan hasil ukur, yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran 

tersebut. Sebaliknya tes yang menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan 

pengukuran dikatakan sebagai tes yang memiliki validitas rendah (Azwar, 2009).  

          Untuk melakukan uji validitas aitem dari kedua alat ukur dilakukan dengan 

menguji validitas isi (content validity) dan validitas muka. Validitas isi merupakan 

validitas yang diestimasi lewat pengujian terhadap isi tes dengan analisa rasional 

atau lewat professional judgment, sedangkan validitas muka merupakan pengujian 

yang didasarkan pada penilaian terhadap format penampilan (appearance) tes. 

Meskipun validitas muka ini memiliki taraf signifikansi yang paling rendah, 

namun hal itu dapat memancing motivasi individu yang menjadi responden untuk 

bersungguh-sungguh dalam pengisian kuesioner (Azwar, 2009).  

Selain itu, seleksi butir aitem yang akan digunakan dalam penelitian juga 

dilakukan dengan menggunakan indeks daya beda aitem, yang didapat melalui 

pengujian statistik dengan bantuan SPSS for Windows, sehingga didapat koefisien 

corrected item-total correlation. Dari hasil uji validitas dapat diketahui bahwa 

nilai rhitung ≥ r-tabel, maka aitem pertanyaan dalam kuesioner pada item-item 

pertanyaan variabel tingkat pengetahuan adalah valid, sedangkan jika rxy nilai 

rhitung < r-tabel, maka aitem pertanyaan dalam kuesioner tersebut tidak valid. 

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur tingkat keajegan alat ukur 

yang pada dasarnya menunjukkan sejauh mana suatu pengukuran dapat memberi 
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hasil yang relatif tidak berbeda bila dilakukan pengukuran ulang pada subjek yang 

sama (Azwar, 2009). Pengujian reliabilitas skala ini memakai teknik Alpha 

Cronbach dengan bantuan SPSS for Windows. Instrumen penelitian dinyatakan 

reliabel apabila nilai ralpha > 0,60. Perhitungan reliabilitas alat ukur penelitian ini 

dilakukan dengan bantuan sofware program komputer. 

 

F. Metode Analisis Data 

Metode Analisis Data dalam penelitian ini menggunakan product momen 

pearson correlation untuk mengetahui apakah ada hubungan antara variabel 

kepuasan kerja dengan komitmen organisasi pada karyawan. Analisis ini 

dimaksudkan untuk membuktikan hipotesis penelitian bahwa komitmen 

organisasi memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja 

subjek. Sebelum melakukan pengujian hipotesis, maka terlebih dahulu akan diuji 

normalitas data dengan menggunakan uji one sample kolmogorove smirnove test. 


