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BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan faktor penting yang sangat berpengaruh

terhadap hasil penelitian. Kegiatan penelitian harus mengikuti langkah-langkah

atau prosedur kerja sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan metode-metode

tertentu. Metode penelitian merupakan syarat pokok dalam sebuah penelitian.

Berbobot tidaknya suatu hasil penelitian bergantung pada pertanggungjawaban

data metode penelitiannya secara ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

A. Desain Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian komparasi atau perbedaan yaitu

jenis penelitian yang bertujuan untuk membedakan atau membandingkan hasil

penelitian antara dua kelompok penelitian. Metode penelitian komparatif adalah

sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang

sebab akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun

munculnya suatu fenomena tertentu (Nazir, 2002).

B. Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional

1. Variabel Penelitian

Identifikasi Variabel Penelitian

1. Variabel tergantung : Work Engagement

2. Variabel bebas : Status Kepegawaian

a. Pegawai Tetap

b. Pegawai outsourcing
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2. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu definisi mengenai variabel yang

dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel-variabel tersebut yang

dapat diamati (Azwar, 2007). Definisi operasional yang digunakan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Work Engagement

Work engagement atau sering juga disebut worker engagement merupakan

sebuah konsep manajemen bisnis yang menyatakan bahwa karyawan yang

memiliki engagement tinggi adalah karyawan yang memiliki keterlibatan penuh

dan memiliki semangat bekerja tinggi dalam pekerjaannya maupun dalam hal-hal

yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan jangka panjang. Work engagement

adalah segala bentuk bantuan yang berupa positivitas, pemenuhan, motivasi dan

pusat pikiran positif yang diberikan oleh pegawai atau karyawan terhadap

pekerjaan yang ia lakukan di sebuah perusahaan atau instansi terkait. Work

engagement terdiri dari beberapa komponen yaitu : Vigor, dedication, dan

absorption. Vigor yaitu kemauan untuk menginvestasikan segala upaya dalam

suatu pekerjaan, dan tetap bertahan meskipun menghadapi kesulitan. Selanjutnya

dedication yaitu merasa terlibat sangat kuat dalam suatu pekerjaan dan mengalami

rasa kebermaknaan, antusiasme, kebanggaan, inspirasi, dan tantangan. Dan

terakhir absorption yaitu dalam bekerja karyawan selalu penuh konsentrasi dan

serius terhadap suatu pekerjaan.
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b. Status Kepegawaian

Menurut UU no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, ada 2 macam

status karyawan yaitu :

1. Karyawan tetap yang diikat oleh perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu

2. Karyawan kontrak yang diikat oleh perjanjian kerja untuk waktu tertentu.

Untuk calon karyawan tetap, perusahaan dapat mensyaratkan adanya masa

percobaan paling lama 3 bulan.Untuk karyawan kontrak, ada sejumlah persyaratan

yang perlu dipenuhi oleh perusahaan untuk mempekerjakan karyawan kontrak

yaitu: menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam

waktu tertentu.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek

yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 1999). Senada

dengan pendapat diatas Arikunto (2002) mengemukakan bahwa populasi adalah

keseluruhan subjek yang memiliki karakteristik tertentu.

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai PT.Sakti Bangun Kencana

Rayeuk. Baik pegawai tetap maupun pegawai outsourcing. Maka jumlah populasi

dalam penelitian ini adalah 145 pegawai. Dengan rincian 85 pegawai tetap dan 60

pegawai outsourcing.
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Tabel 3.1
Data Jumlah Pegawai PT.Sakti Bangun Kencana Rayeuk

Tahun 2013

No Status Kepegawaian Jumlah Pegawai

1 Pegawai Tetap 85

2 Pegawai Outsourcing 60

Jumlah 145

Sumber : PT.Sakti Bangun Kencana Rayeuk

2.  Sampel Penelitian

Menurut Arikunto (2002), sampel adalah sebuah kelompok anggota yang

menjadi bagian populasi sehingga bagian populasi tersebut memiliki karakteristik

yang sama dengan kelompok anggota. Agar hasil penelitian dapat digeneralisasi

kepada populasi, maka sampel diambil secara resprentatif, artinya sampel haruslah

mencerminkan dan bersifat mewakili populasi. Jumlah sampel pada penelitian ini

berjumlah 80 orang.

3. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah

purposive sampling, yaitu  teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan

pemilihan sekolompok subyek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu

yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat

populasi yang sudah diketahui sebelumnya (Hadi, 2002). Pada penelitian ini

diambil sampel dengan karakteristiknya adalah pegawai berjenis kelamin laki-

laki dan perempuan, pegawai dengan status kepegawaiaan yang dibedakan antara

pegawai tetap dan pegawai outsourcing, serta pegawai yang sudah memiliki masa
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kerja diatas 6 bulan. Maka jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 80 orang

dengan rincian pegawai tetap sebanyak 40 orang dan pegawai outsourcing

sebanyak 40 orang dan semuanya telah memiliki masa kerja diatas 6 bulan.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Alat Ukur

Alat ukur work engagement yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh

dengan menggunakan skala. Skala dalam penelitian adalah skala modifikasi dari

skala work engagement dari Astelita Megani (2012)dan skala work engagement

dari Astri Korinda(2012) yang mengacu pada aspek-aspek work engagement yang

dikemukakan oleh Schaufeli, Salanova, Gonzales-Roma, & Bakker, (2002) yang

mencakup tindakan-tindakan : Vigor( curahan energi), Dedication( merasa terlibat

sangat kuat), dan Absorption( selalu penuh konsentrasi dan serius). Schmidt

(2004) mengartikan work engagement sebagai gabungan antara kepuasan dan

komitmen, dan kepuasan tersebut mengacu lebih kepada elemen emosional atau

sikap, sedangkan komitmen lebih melibatkan pada elemen motivasi dan fisik.

Model skala ini disusun dengan model skala Likert yang dimodifikasi

dalam bentuk empat pilihan jawaban dari skala work engagement dari Astelita

Megani (2012) dengan diskriminasi koefisien berkisar 0,298-0,731 dan skala work

engagement dari Astri Korinda(2012) dengan diskriminasi koefisien berkisar

0,283-0,775. Pada penelitian ini menggunakan satu pernyataan, yaitu bentuk

favorable.
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Penilaian aitem berkisar antara 0 (nol) sampai 4 (empat) dengan ketentuan sebagai

berikut:

- Nilai 4 (empat) jika jawaban SS (Sangat Sesuai)

- Nilai 3 (tiga) jika jawaban S (Sesuai)

- Nilai 2 (dua) jika jawaban TS (Tidak Sesuai)

- Nilai 1 (satu) jika jawaban STS (Sangat Tidak Sesuai)

2. Uji Coba Alat Ukur

Suatu skala dikatakan dapat digunakan apabila dinyatakan sahih (valid)

dan reliable (andal). Sebelum alat ukur ini digunakan dalam penelitian yang

sesungguhnya, perlu dilakukan uji coba (Try Out). Hal ini dilakukan untuk

mengetahui tingkat kesahihan (Validitas) dan konsistensi (Reliabilitas), guna

mendapatkan instrument yang benar-benar mengukur apa yang ingin diukur

(Singarimbun, 2003). Didalam uji coba (try out) alat ukur ini, akan dilakukan

pada karyawan PT. Tamako Raya berjumlah 60 karyawan.

Skala work engagement yang diuji coba (try out) terdiri dari (dua puluh

sembilan) 29 aitem yang tersebar dalam (tiga) 3 indikator. Berikut disajikan

dalam  table berikut ini:
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Tabel 3.2
Blue Print Skala Work Engagement

No Indikator No Item Jumlah
Item

%

1 Vigor 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 23, 29 9 31 %

2 Dedication 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 25, 27 9 31 %

3 Absorption 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 24, 26, 28 11 39 %

Total 29 29 100%

Keseluruhan data uji coba setelah dinilai, maka langkah selanjutnya adalah

melakukan pengujian validitas dan reliabilitas dengan menggunakan komputer

SPSS (Statistical Product and Service Solution) statistik 17.0 for Windows.

3. Validitas

Dalam penelitian ini uji validitas yang digunakan yaitu menggunakan

validitas isi, dimana validitas isi menurut Azwar (2002) merupakan validitas yang

distimasi melalui pengujian terhadap isi tes dengan analisa rasional dan

sejauhmana aitem-aitem tes mewakili komponen-komponen dalam keseluruhan

kawasan isi objek yang hendak di ukur dan sejauhmana aitem-aitem tes

mencerminkan ciri-ciri perilaku yang hendak diukur.

Untuk mengetahui validitas isi dapat dilakukan dengan melihat apakah

aitem-aitem dalam tes yang telah ditulis sesuai dengan blue print, artinya apakah

aitem-aitem tersebut sesuai dengan batasan domain ukur yang telah ditetapkan

dan sesuai ukuran dengan indikator perilaku yang diungkap. Kemudian setelah
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melakukan pengujian validitas isi adalah memilih aitem yang memiliki daya beda

aitem tertinggi.

4. Uji Daya Beda Diskriminasi Aitem

Pengujian tingkat kesahihan alat ukur dilakukan uji validitas, yang

biasanya digunakan batasan rix ≥ 0,30, artinya semua aitem yang mencapai

koefisien korelasi minimal 0,30 daya pembedanya dianggap memuaskan

interpretasinya yaitu dengan cara mengkonsultasikan antara “r hitung” dengan “r

kritis”. Sebagai kriteria pemilihan aitem berdasarkan korelasi aitem total, biasanya

digunakan batasan 0,30. Tetapi, apabila jumlah aitem yang lolos ternyata masih

tidak mencukupi jumlah yang tidak diinginkan, peneliti dapat mempertimbangkan

untuk menurunkan batas kriteria menjadi 0,25 (Azwar, 2002). Selain itu juga

dibantu dengan sistem komputerisasi untuk menganalisis secara statistik tingkat

kesahihan alat ukur tersebut. Adapun teknik yang akan digunakan adalah teknik

Korelasi Product Moment dari Pearson (dalam Azwar, 2002).

Semakin tinggi koefisien korelasi antara skor aitem dengan skala berarti

semakin tinggi konsistensi antara aitem tersebut dengan skala keseluruhan yang

berarti semakin tinggi daya beda atau validitasnya (Azwar, 2002).

Adapun jumlah aitem skala work engagement yang sahih dari 29 aitem

adalah 29 aitem dengan koefisien totalnya berkisar 0,490 sampai dengan 0,746

dan dengan kesimpulan tidak ada aitem yang gugur. Berikut ini disajikan

gambaran umum analisis uji validitas :
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Tabel 3.3

Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Aitem Yang Valid dan Gugur Pada Skala

Work Engagment

No Indikator
Aitem

Valid Gugur
F UF

1 Vigor 1, 4, 7, 10, 13, 16,
19, 23, 29

0

2 Dedication 2, 5, 8, 11, 14, 17,
20, 25, 27

0

3 Absorption 3, 6, 9, 12, 15, 18,
21, 22, 24, 26, 28

0

Jumlah 29 0

Berdasarkan tabel 3.3 diatas dapat dijelaskan bahwa hasil tryout skala

work engagement menunjukkan dari 29 aitem yang di ujikan maka tidak terdapat

satupun aitem yang gugur,sehingga semua aitem akan kembali digunakan dalam

penelitian. Dengan koefisien totalnya berkisar 0,490 sampai dengan 0,746 dan

dengan kesimpulan tidak ada aitem yang gugur.

Tabel 3.4

Aitem Skala Work Engagment Untuk Penelitian

No Indikator

No Aitem

F UF

1 Vigor 1, 4, 7, 10, 13, 16,
19, 23, 29

0

2 Dedication 2, 5, 8, 11, 14, 17,
20, 25, 27

0

3 Absorption 3, 6, 9, 12, 15, 18,
21, 22, 24, 26, 28

0

Jumlah 29 0
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5. Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan suatu teknik yang digunakan untuk melihat

seberapa jauh skala ini dapat memberikan hasil yang ajeg (konstan) dalam suatu

pengukuran (Azwar, 2007). Reliabilitas mengacu pada konsistensi atau

kepercayaan hasil pengukuran suatu alat ukur.

Perhitungan reliabilitas dihitung dengan menggunakan bantuan komputasi

program SPSS 17.0 for windows. Reliabilitas dinyatakan dalam koefisien

reliabilitas yang angkanya berada dalam rentang dari 0,00 sampai 1,00. Semakin

tinggi koefisien reliabilitas mendekati 1,00 berarti semakin tinggi reliabilitasnya,

sebaliknya semakin mendekati 0,00 berarti semakin rendah reliabilitasnya

(Azwar, 2009). Guna mengetahui koefisien reliabilitas alat ukur dalam penelitian

ini, maka peneliti menggunakan rumus Alpha Cronbach dengan bantuan

komputasi program SPSS 17.0 for windows.

Berdasarkan hasil uji reliabilitas terhadap skala work engagement maka

diperoleh koefisien reliabilitas 0,957.

E. Teknik Analisis Data

Data dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan teknik

analisa t-test yaitu merupakan teknik statistik parametris yang digunakan untuk

menguji hipotesis komperatif dan sampel independen.


