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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian kuantitatif dengan pendekatan 

korelasional yang menggunakan teknik analisa product moment. Penelitian ini 

akan mengukur hubungankualitas kehidupan kerja (X) dengankomitmen 

karyawan (Y). 

 

B. Identifikasi Variabel 

Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu satu variabel bebas dan satu 

variabel terikat.Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau 

menjadi sebab timbulnya variabel terikat.Sedangkan variabel terikat merupakan 

variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari adanya variabel bebas 

(Sugiono, 2003). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Variabel Bebas (X) : Kualitas kehidupan kerja 

2. Variabel Terikat (Y) : Komitmen karyawan 

 

C. Defenisi Operasional 

Setelah variabel-variabel penelitian diidentifikasi, maka langkah 

selanjutnya yaitu menyusun defenisi operasional variabel.Tujuannya yaitu untuk 

mempermudah peneliti dalam menyusun instrumen sebagai alat pengumpul 

data.Definisi operasional dari variabel yang diteliti pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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1. Kualitas kehidupan kerja  

Menurut Luthans (2006) didefinisikan sebagai sekumpulan perasaan karyawan 

akan rasa aman dalam bekerja, kepuasan serta kondisi untuk tumbuh dan 

kembang dalam suatu organisasi ataupun perusahaan dimana karyawan 

bekerja. Adapun indikatornya yaitu pertumbuhan dan pengembangan karir, 

partisipasi, sistem imbalan dan lingkungan pekerjaan. 

2. Komitmen karyawan  

Komitmen karyawan dapat didefinisikan sebagai suatu ikatan psikologis 

karyawan pada organisasi dimana ia bekerja yang ditandai dengan adanya 

kepercayaan dan penerimaan atas tujuan organisasi. Adapun aspeknya 

mengacu pada teori Allan Mayer (1993) yaitu affective commitmen, 

continuance commitment, normative commitment. 

 

D. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk mempelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2008). Populasi 

merupakan keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2002).Populasi dalam 

penelitian ini adalah karyawan dan pimpinan PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah 

Air Tiris yang berjumlah 35 orang. 

Sampel penelitian adalah sebagian atau wakil dari populasi yang 

diteliti.Apabila subjek kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga 
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penelitiannya merupakan populasi.Selanjutnya, jika subjeknya lebih besar dapat 

diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih (Arikunto, 2002). Berdasarkan 

konsep tersebut, populasi penelitian ini yaitu 35 orang karyawan PT. BPRS 

Berkah Dana Fadhillah Air Tiris, sehingga peneliti mengambil seluruh populasi 

untuk dijadikan sampel penelitian.Menurut sugiyono (2001), Pengambilan sampel 

dalam penelitian ini menggunakan teknik jenuh, yaitu dengan cara mengambil 

seluruh anggota  populasi di gunakan untuk sebagai sampel sehingga semua 

subjek dianggap sama, hal ini sering di lakukan bila semua anggota populasi 

relatif kecil, istilah lain sampel jenuh adalah sensus dengan demikian peneliti 

memberi hak yang sama kepada setiap subjek untuk menjadi sampel. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan peneliti 

untuk mendapatkan data-data penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah dengan menggunakan skala. Metode pengukuran skala merupakan 

daftar pertanyaan atau pernyataan yang diajukan agar dijawab oleh subjek dan 

interpretasinya terhadap pertanyaan tersebut merupakan proyeksi dari perasaan 

atau kepribadian (Azwar, 2013). 

1. Alat Ukur 

a. Skala Kualitas Kehidupan Kerja 

Alat ukur yang digunakan untuk mengukur kualitas kehidupan 

kerja  adalah skala kualitas kehidupan kerja . Skala ini telah dimodifikasi 

oleh Luthans (2006) dengan menyesuaikan subjek penelitian. Item-item 

pada skala yang digunakan pada penelitian ini disusun mengacu pada 
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aspek-aspek kualitas kehidupan kerja yang terdiri dari delapan aspek yaitu: 

Pertumbuhan dan pengembangan, partisipasi, sistem imbalan, lingkungan 

kerja. 

Skala ini disusun berdasarkan modifikasi skala likert yang disusun 

oleh peneliti dengan lima alternatif jawaban yaitu SS (Sangat Setuju), S 

(Setuju), CS (Cukup Setuju), TS (Tidak Setuju) dan STS (Sangat Tidak 

Setuju). Isi pernyataan dalam skala terdiri dari pernyataan yang searah 

(mendukung) teori yang mendasari hal yang dipersoalkan (favorable 

statement) dengan skor SS=5, S=4, CS=3, TS=2 dan STS=1 dan 

pernyataan yang tidak searah (tidak mendukung) teori yang mendasari hal 

yang dipersoalkan (unfavorable statement) dengan skor SS=1, S=2, CS=3, 

TS=4 dan STS=5. 

Tabel III.1 

Blue Print Skala Kualitas Kehidupan Kerja (Untuk Try Out) 

No Indikator 
Item 

Jumlah 
F  UF 

1. Pertumbuhan dan 

pengembangan karir 

1, 2, 3, 4 5 5 

2. Partisipasi  8, 9, 10, 

11, 12, 13 

6, 7, 12 9 

3. Sistem imbalan 14, 15, 16, 

17, 18 

19 6 

4. Lingkungan kerja 21, 22, 23, 

24, 25 

- 5 

Jumlah   25 

Sumber: Luthans (2006) 

b. Skala Komitmen Karyawan 

Alat ukur yang digunakan untuk mengukur komitmen karyawan 

adalah skala komitmen karyawan.Skala ini telah dimodifikasi oleh Allan 
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Mayer (1993) dengan menyesuaikan subjek penelitian. Item-item pada 

skala yang digunakan pada penelitian ini disusun mengacu pada aspek-

aspek komitmen karyawan yang terdiri dari tiga aspek yaitu affective 

commitmen, continuance commitment, normative commitment.. 

Skala ini disusun berdasarkan modifikasi skala likert yang disusun 

oleh peneliti dengan lima alternatif jawaban yaitu SS (Sangat Setuju), S 

(Setuju), CS (Cukup Setuju), TS (Tidak Setuju) dan STS (Sangat Tidak 

Setuju). Isi pernyataan dalam skala terdiri dari pernyataan yang searah 

(mendukung) teori yang mendasari hal yang dipersoalkan (favorable 

statement) dengan skor SS=5, S=4, CS=3, TS=2 dan STS=1 dan 

pernyataan yang tidak searah (tidak mendukung) teori yang mendasari hal 

yang dipersoalkan (unfavorable statement) dengan skor SS=1, S=2, CS=3, 

TS=4 dan STS=5. 

Tabel III.2 

Blue Print Skala Komitmen Karyawan (Untuk Try Out) 

No Aspek  
Item 

Jumlah 
F  UF 

1. Affective Commitment 1,2,3, 7 4,5, 6, 8 8 

2. Continuance 

Commitment 

10, 11, 13, 14, 

16 

9, 12, 15,  8 

3 Normative Commitment 19, 20, 21, 22, 

23  
17, 18, 24 8 

Jumlah   24 

Sumber: Allan&Mayer (1993) 

 

F. Uji Coba Alat Ukur 

Sebelum penelitian dilaksanakan, alat ukur atau skala yang digunakan 

akan diuji coba terlebih dahulu. Uji coba dilakukan untuk mengetahui validitas 
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dan reliabilitas suatu alat ukur. Dalam penelitian ini uji coba dilakukan pada skala 

kualitas kehidupan kerja dan skala komitmen karyawan sebelum digunakan untuk 

penelitian yang sebenarnya. 

Dalam penelitian ini uji coba dilakukan terhadap 30 orang karyawan PT. 

BPRS Berkah Dana Fadhillah Kantor Kas Islamic Centre Bangkinang dan Kantor 

Kas Danau Bingkuang. Pelaksanaannya dilakukan dari tanggal 13 Agustus 2018. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah accidental sampling dengan 

cara menanyakan apakah subjek bersedia atau tidak untuk mengisi angket. 

 

G. Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji Validitas  

Validitas menurut Azwar (2013) mempunyai pengertian sejauh mana 

ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur.Suatu alat ukur mempunyai validitas 

tinggi apabila alat ukur tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan 

hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukan pengukuran tersebut. 

Validitas juga diartikan sebagai sejauh mana ketepatan dan kecermatan 

suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes dapat dikatan 

mempunyai validitas tinggi apabila tes tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau 

memberikan hasil ukur yang tepat dan akurat sesuai dengan maksud dikenakannya 

tes tersebut (Azwar, 2013). 

2. Daya Diskriminasi Aitem 

 Menurut Azwar (2012) Pengujian daya beda diskriminasi dilakukan 

dengan cara menghitung koefisien korelasi antara distribusi skor aitem dengan 

distribusi skor skala itu sendiri. Komputasi  ini akan menghasilkan koefisien 
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korelasi aitem-total (rix). Uji daya beda diskriminasi dalam penelitian ini dengan 

menggunakan teknik korelasi product moment dari Carl Pearson. 

 Azwar (2012) juga mengatakan bahwa keriteria pemilihan aitem 

berdasarkan korelasi aitem-total, biasanya menggunakan batasan rix > 0,30. Semua 

aitem yang mencapai koefisien korelasi minimal 0,30 daya pembedanya dianggap 

memuaskan, sebaliknya aitem yang memiliki rix < 0,30 dapat diiterpretasikan 

sebagai aitem yang memiliki daya diskriminasi rendah. Apabila aitem yang 

memiliki daya diskriminasi sama dengan atau lebih besar dari 0,30 jumlahnya 

melebihi jumlah aitem yang direncanakan untuk dijadikan skala, maka peneliti 

dapat memilih aitem-aitem yang memiliki daya diskriminasi tertinggi. Sebaliknya, 

apabila jumlah aitem yang lulus ternyata masih tidak mencukupi jumlah yang 

diinginkan, peneliti dapat mempertimbangkan untuk menurunkan sedikit batas 

kriteria 0,30 menjadi 0,25 (Azwar, 2012). 

Hasil perhitungan data uji coba diolah dengan menggunakan sistem 

komputerisasi SPSS. Bersarkan hasil perhitungan pada skala kualitas kehidupan 

kerja dari 25 aitem, diperoleh 24 aitem yang valid, sedangkan 1 aitem dinyatakan 

gugur. Aitem yang tidak valid adalah aitem no. 23. 

Tabel III.3 

Blue Print Skala Kualitas Kehidupan Kerja (Setelah Try Out) 

No                 Indikator 
 F                              UF 

Jumlah 
Valid            Gugur       Valid      Gugur  

1. Pertumbuhan dan 

pengembangan karir 

1, 2, 3, 4 - 5 - 5 

2. Partisipasi  8, 9, 10, 

11, 13 

- 6, 7, 12 - 8 

3. Sistem imbalan 14, 15, 16, 

17, 18 

- 19 - 6 

4. Lingkungan kerja 20,21, 22, 

24, 25 

23 - - 6 

Jumlah 19 1 5 - 25 
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Adapun hasil perhitungan pada skala komitmen karyawan dari 24 aitem, 

diperoleh 23 aitem yang valid. Sedangkan 1 aitem dinyatakan gugur, aitem yang 

tidak valid adalah aitem no. 13. 

Tabel III.4 

Blue Print Skala Komitmen Karyawan (Setelah Try Out) 

No Indikator 
F UF 

Jumlah 
Valid Gugur Valid Gugur  

1. Affective Commitment 1,2,3, 7 - 4,5, 6, 

8 
- 8 

2. Continuance 

Commitment 

10, 11, 14, 

16 

13 9, 12, 

15,  
- 8 

3. Normative 

Commitment 

19, 20, 21, 

22, 23  
- 17, 18, 

24 

- 8 

Jumlah 13 1 10 - 24 

 

Berdasarkan sebaran aitem skala kualitas kehidupan kerja dan komitmen 

karyawan yang valid dan gugur, maka disusun kembali Blu Print skala kualitas 

kehidupan kerja dan skala komitmen karyawan yang akan digunakan untuk 

penelitian. Uraiannya dapat dilihat secara rinci pada tabel III.5 dan tabel III.6 

dibawah ini: 

 

Tabel III.5 

Blue Print Skala Kualitas Kehidupan Kerja (Untuk Penelitian) 

No Indikator 
Item 

Jumlah 
F  UF 

1. Pertumbuhan dan pengembangan 

karir 

1, 2, 3, 4 5 5 

2. Partisipasi  8, 9, 10, 

11, 12, 13 

6, 7, 12 9 

3. Sistem imbalan 14, 15, 16, 

17, 18 

19 6 

4. Lingkungan kerja 21, 22, 23, 

24 

- 5 

Jumlah 19 5 24 
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Tabel III.6 

Blue Print Skala Komitmen Karyawan (Untuk Penelitian) 

No Aspek  
Item 

Jumlah 
F  UF 

1. Affective Commitment 1,2,3, 7 4,5, 6, 8 8 

2. Continuance Commitment 10, 11, 13, 15 9, 12, 14,  7 

3 Normative Commitment 18, 19, 20, 21, 

22 
16, 17, 23 8 

Jumlah 13 10 23 

 

3. Uji Reliabilitas  

Azwar (2004) memberikan pengertian reliabilitas adalah sejauh mana hasil 

suatu pengukuran dapat dipercaya secara empirik. Reliabilitas mengacu pada 

konsistensi atau kepercayaan hasil ukur dan mengandung kecermatan pengukuran. 

Reliabilitas berfungsi untuk melihat seberapa jauh alat ukur dapat memberikan 

hasil yang konstan dan terpercaya (Azwar 2012). Koefisien reliabilitas berada 

dalam rentang daro 0,00 sampai 1,00. Semakin tinggi koefisien reliabilias berarti 

semakin tinggi pula reliabilitasnya dan sebaliknya (Azwar, 2012). Perhitungan 

reliabilitas dihitung dengan menggunakan bantuan komputerisasi program SPSS. 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas terhadap data uji coba, diperoleh 

koefisien reliabilitas (ɑ) dari setiap variabel penelitian adalah sebagai berikut: 

Tabel III.7 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Jumlah Aitem Cronbach’s Alpha 

Kualitas kehidupan kerja 24 0.934 

Komitmen karyawan 23 0.797 

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa koefisien reliabilitas variabel 

kualitas kehidupan kerja dan komitmen karyawan tergolong tinggi sehingga alat 

ukur tersebut dapat digunakan dalam penelitian. 
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H. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik dengan teknik 

analisis product moment. Menurut Azwar (2002) product momentyaitu untuk 

mencari pengaruh antara kedua variabel. Dan pada penelitian ini yang penulis 

maksudkan adalah hubungan kualitas kehidupan kerja terhadap komitmen 

karyawan dengan menggunakan program SPSS 16.0 for Windows. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


