
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Obyek dan Subyek Penelitian 

Objek penelitian adalah PT. PLN Persero area Yogyakarta. Sedangkan 

subyek penelitian ini adalah karyawan tetap di PT. PLN Persero area Yogyakarta. 

B. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan adalah data primer, berupa hasil dari responden. 

Metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

kuesioner yang diperoleh dengan mengajukan daftar pertanyaan kepada karyawan 

tetap PT. PLN Persero area Yogyakarta. 

C. Teknik Pengambilan Sampel 

Menurut Tjahjono (2015), Populasi mengacu pada keseluruhan dari 

kelompok, peristiwa dan juga segala sesuatu yang menarik bagi peneliti untuk 

diinvestigasi. Dalam penelitian ini populasi yang akan digunakan adalah seluruh 

karyawan tetap PT. PLN Persero area Yogyakarta 

Dalam penelitian ini metode pengambilan sampelnya dilakukan dengan 

teknik purposive sampling, dimana teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu (Sugiyono, 2012). Kriteria sampel pada penelitian ini adalah karyawan 

tetap dan masa kerja lebih dari 2 tahun. Beberapa alasannya adalah karyawan tetap  

yang bekerja lebih dari 2 tahun telah memiliki komitmen terhadap organisasi dan 



kepuasan kerja, dan merasakan budaya organisasi yang cukup tinggi di tempat 

institusi mereka bekerja. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan: angket/kuisioner. 

Peneliti mengajukan kuesioner (daftar pertanyaan) tertutup. Kuesioner dititipkan 

ke bagian SDM untuk di bagikan kepada karyawan dan akan di ambil dalam waktu 

setelah 7 hari. 

E. Definisi Operasional Variabel 

1. Komitmen Organisasi 

Yang dimaksud komitmen organisasi dalam penelitian ini adalah 

keinginan yang kuat untuk tetap mempertahankan keinginan dirinya dalam 

organisasi dan bersedia untuk melakukan usaha yang tinggi bagi pencapaian 

organisasi (Newstroom, 1989). 

Dimensi pengukuran komitmen organisasi (Mowday yang dikutip Sopiah 

: 2008) menyatakan ada tiga aspek komitmen antara lain : 

a. Affective commitment, yang berkaitan dengan adanya keinginan untuk 

terikat pada organisasi. Individu menetap dalam organisasi karena 

keinginan sendiri. Kunci dari komitmen ini adalah want to. 

b. Continuance commitment, adalah suatu komitmen yang didasarkan akan 

kebutuhan rasional. Dengan kata lain, komitmen ini terbentuk atas dasar 

untung rugi, dipertimbangkan atas apa yang harus dikorbankan bila akan 



menetap pada suatu organisasi. Kunci dari komitmen ini adalah kebutuhan 

untuk bertahan (need to) 

c. Normative Commitment, adalah komitmen yang didasarkan pada norma 

yang ada dalam diri karyawan, berisi keyakinan individu akan tanggung 

jawab terhadap organisasi. Ia merasa harus bertahan karena loyalitas. Kunci 

dari komitmen ini adalah kewajiban untuk bertahan dalam organisasi (ought 

to). 

2. Kepuasan Kerja 

Ada lima faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja menurut Kreitner 

dan Kinicki (2001:225) yaitu sebagai berikut: 

b. Pemenuhan kebutuhan (Need Fulfillment) 

c. Kepuasan ditentukan oleh tingkatan kareakteristik pekerjaan memberikan 

kesempatan pada individu untuk memenuhi kebutuhan 

d. Perbedaan (Discrepancies) 

e. Kepuasan merupakan suatu hasil memenihi harapan. 

f. Pencapainan nilai (Value attainment) 

g. Keadilan (Equity) 

Selain penyebab kepuasan kerja, ada juga faktor penentu kepuasan kerja. 

Di antaranya adalah sebagai berikut: 

a. Pekerjaan itu sendiri (work it self) 

Setiap pekerjaan memerlukan suatu keterampilan tertentu sesuai dengan 

bidangnya masing-masing. 



b. Hubungan dengan atasan (supervivion) 

Kepemimpinan yang konsisten berkaitan dengan kepuasan kerja adalah 

tenggang rasa (consideration). 

c. Teman sekerja (workers) 

Temen kerja merupakan faktor yang berhubungan dengan hubungan antar 

pegawai dengan atasannya dan dengan pegawai lain, baik yang 

samamaupun yang berbeda jenis pekerjaannya. 

d. Promosi (promotion) 

Promosi merupakan faktor yang berhubungan dengan ada ketidaknya 

kesempatan untuk memperoleh peningkatan karir selama bekerja. 

e. Gaji atau upah (pay) 

Merupakan faktor pemenuhan kebutuhan hidup pegawai yang di anggap 

layak atau tidak. 

 

3. Budaya organisasi 

Dimensi dan indikator Budaya Organisasi Dimensi-dimensi yang 

digunakan untuk membedakan budaya organisasi, menurut Robbins dan Judge 

(2008) ada tujuh karakteristik primer yang secara bersama-sama menangkap 

hakikat budaya organisasi, yaitu: 

1) Inovasi dan pengambilan resiko. Sejauh mana para karyawan 

didorong untuk inovatif dan berani mengambil resiko. 



2) Perhatian ke hal yang rinci. Sejauh mana para karyawan diharapkan 

mau memperlihatkan kecermatan, analisis, dan perhatian kepada 

rincian. 

3) Orientasi hasil. Sejauh mana manjemen focus pada hasil bukan pada 

teknik dan proses yang digunakan untuk mendapatkan hasil itu. 

4) Orientasi orang. Sejauh mana keputusan manajemen 

memperhitungkan efek hasil pada orang–orang di dalam organisasi 

itu. 

5) Orientasi tim. Sejauh mana kegiatan kerja diorganisasikan dalam 

tim-tim kerja, bukannya individu. 

6) Keagresifan. Sejauh mana orang-orang itu agresif dan kompetitif, 

bukan bersantai. 

7) Kemantapan. Sejauh mana kegiatan organisasi menekanka 

dipertahankannya status sebagai lawan dari pertumbuhan atau 

inovasi. 

 

4. Organizational Citizenship Behavior (OCB) 

Menurut Aldag dan Resckhe, (1997), Organizational Citizenship 

Behavior merupakan kontribusi individu dalam melebihi tuntutan peran di 

tempat kerja. OCB ini melibatkan beberapa perilaku meliputi perilaku suka 

menolong orang lain, menjadi volunteer untuk tugas-tugas ekstra, patuh 

terhadap aturan-aturan dan prosedur-prosedur di tempat kerja. Perilaku ini 



menggambarkan nilai tambah karyawan yang merupakan salah satru bentuk 

perilaku prososial, yaitu perilaku social yang positif, konstruktif dan bermakna 

membantu. 

Berdasarkan konsep OCB yang ada, Podsakoff (2000; dalam Budihardjo, 

2004) mengemukakan tujuh konstruk yang bersifat umum yaitu : 

a. Altruism 

Menunjukkan suatu perilaku membantu orang lain secara sukarela dan 

bukan merupakan tugas dan kewajibannya. Dimensi ini menunjukkan 

perilaku membantu karyawan baru berkaitan dengan persoalan yang 

dihadapi. Misalnya membantu dalam mempergunakan peralatan dalam 

bekerja. Dimensi ini disebut juga altruism, peacemaking atau cheerleading. 

b. Sportmanship 

Menunjukkan suatu kerelaan atau toleransi untuk bertahan dalam kedaan 

yang tidak menyenangkan tanpa mengeluh. Perilaku ini menunjukkan daya 

toleransi yang tinggi   terhadap lingkungan yang kurang bahkan tidak 

menyenangkan. 

c. Civic virtue 

Terlibat dalam aktivitas organisasi dan peduli terhadap kelangsungan hidup 

organisasi. secara sukarela berpartisipasi, bertanggung jawab dan terlibat 

dalam mengatasi persoalan-persoalan organisasi demi kelangsungan hidup 

organisasi. Seorang juga aktif mengemukakan gagasan-gasasannya serta 

ikut mengamati lingkungan bisnis dalam ancaman dan peluang. 



 

d. Conscientious 

Suatu perilaku yang menunjukkan upaya sukarela dalam meningkatkan cara 

dalam menjalankan tugasnya secara kreatif agar kinerja organisasi 

meningkat. Perilaku tersebut melibatkan tindakan kreatif dan inovatif 

secara sukarela untuk meningkatkan kemampuan dalam menjalankan tugas 

demi peningkatan kinerja dalam organisasi. 

e. Courtesy, yaitu perilaku berbuat baik kepada orang lain dalam mengatasi 

permasalahan yang berkaitan dengan pekerjaan. 



F. Uji Kualitas Instrumen 

1. Uji Validitas 

Validitas merupakan pengujian yang menunjukkan sejauhmana alat 

pengukur yang kita guanakan mampu mengukur apa yang ingin kita ukur dan 

bukan mengukur yang lain. Dalam penelitian pengujian kualitas data yang 

sering dilakukan adalah uji validitas untuk validitas konstrak (construct 

validity). Dikatakan valid jika signifikan < 0,05 atau < 5% (Sugiyono, 2012). 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan pengujian yang menunjukkan sejauhmana 

stabilitas dan konsistensi dari alat pengukur yang digunakan, sehingga 

memberikan hasil yang relatif konsisten jika pengkuran tersebut diulangi. 

Pengukuran realibilitas didasarkan pada indeks numerik yang disebut koefisien. 

Dalam penelitian pengujian kualitas data yang sering dilakukan adalah uji 

reliabilitas untuk reliabilitas konsistensi internal. Dikatakan reliabilitas jika 

nilai cronbach alpha > 0,7 (Ghozali, 2011). 

3. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan uji hipotesis, perlu dilakukan uji asumsi klasik 

terlebih dahulu untuk mengetahui apakah model regresi pada penelitian 

menghasilkan estimator linear tidak bias yang baik atau tidak : 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi, variabel dependent , variabel independent ataupun keduanya 



mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah 

distribusi data normal atau mendekati normal. Deteksi normalitas dapat 

dilakukan dengan Analisis Grafik dan Analisis Statistik. 

b. Uji Multikolonieritas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya kolerasi antara variabel independent. Analisis untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas didalam model regresi 

adalah dengan melihat nilai t hitung, R2 dan F ratio. Kemudian menentukan 

koefisien korelasi antara variabel independent yang satu dengan variabel 

independent lainnya dan yang terakhir adalah melihat Variance Inflation 

Factor (VIF) yaitu faktor pertambahan ragam. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lainnya. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya 

tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik apabila ia tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Ada beberapa cara untuk mendeteksi gejala 

heteroskedastisitas yaitu dengan metode Park, metode Glatser, metode 

Sparman Rank Corelation dan Metode Goldfield-Quandt. 

 

 



d. Uji Autokorelasi 

Uji autkorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi dalam 

model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). 

Jika terjadi korelasi, maka terdapat problem autokorelasi. Untuk 

menganalisis adanya autokorelasi dapat digunakan analisis Uji Durbin-

Watson (DW test), Uji Lagrange Multiplier (LM test), Uji Statistik Q: Box-

Pierce dan Ljung Box, dan Run Text. 

 

G. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah interprestasi untuk penelitian yang ditujukan untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dalam rangka mengungkap fenomena 

sosial tertentu (Santoso, 2012). Analisis data adalah proses penyederhanaan data 

kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diimplementasikan (Santoso, 2012) 

1. Analisis Jalur (Path Analysis) 

Untuk menguji variable intervening digunakan metode analisis jalur 

(Path Analysis). Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linear 

bergnda, atau analisis jalur penggunaan analisis regresi untuk menaksir 

hubungan kausalitas antar variabel (modl casual) yang telah ditetapkan 

sebelumnya berdasarkan teori (Ghozali,2011). 

Analisis jalur sendiri tidak dapat menentukan hubungan sebab-akibat dan 

juga tidak dapat digunakan sebagai substitusi bagi peneliti untuk melihat 



hubungan kausalitas antar variabel. Hubungan kausalitas antar variabel telah 

dibentuk dengan model berdasarkan landasan teoritis.  

Apa yang dapat dilakukan oleh analisis jalur adalah menetukan pola 

hubungan antar tiga atau lebih variabel dan tidak dapat digunakan umtuk 

mengkonfirmasi atau menolak hipotesis kasualitas imajiner. 

2. Uji stati 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas/ independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. Dikatakan signifikan ketika ≤ 0,05. 

 

 

 

  



 


