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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan format metode penelitian kuantitatif 

yang terdiri atas dua bagian yaitu a) metode penelitian, meliputi: uraian 

dan jumlah variabel penelitian, definisi operasional sebagai sumber 

informasi yang menjelaskan bagaimana cara mengukur variabel, 

penentuan populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, validitas dan 

reliabilitas alat ukur dan uji validitas dan reliabilitas alat ukur; b) teknik 

analisis data, meliputi: uji asumsi klasik dan cara pengujian hipotesis.  

 

3.1. IDENTIFIKASI VARIABEL PENELITIAN 

Berdasarkan kerangka berpikir dan hipotesis yang telah diajukan, 

maka dalam penelitian ini terdapat dua variabel bebas (independent 

variable) yaitu keterlibatan kerja (X1) dan kepuasan kerja (X2) dan satu 

variabel terikat (dependent variable) yaitu komitmen organisasi (Y). 

 

3.2. DEFINISI OPERASIONAL 

3.2.1. Keterlibatan Kerja 

Keterlibatan kerja adalah suatu keadaan psikologi yang 

mencerminkan seseorang berpartisipasi aktif dalam pekerjaannya, 

mengidentifikasikan diri dengan pekerjaannya, dan menyadari prestasi 

kerja sebagai hal yang penting bagi harga dirinya. 

Keterlibatan kerja meliputi 3 karakteristik yang dikemukakan oleh 

Kanungo (1982) yang meliputi : 

1) Aktif berpartisipasi dalam pekerjaan menunjukan individu terlibat dan 

perhatian terhadap pekerjaannya.  



56 
 

2) Mengutamakan pekerjaan menunjukkan individu yang akan selalu 

berusaha yang terbaik untuk pekerjaannya dan menganggap 

pekerjaannya sebagi pusat yang menarik dalam kehidupannya dan 

pantas untuk diutamakan. 

3) Pekerjaan penting bagi harga diri menunjukkan individu menganggap 

pekerjaan itu penting bagi harga dirinya. 

Untuk mengukur keterlibatan kerja digunakan skala keterlibatan 

kerja yang disebut job involvement questionnaire (JIQ) yang 

dikembangkan oleh Kanungo (1982). Skala ini terdiri dari 30 item yang 

kemudian di adaptasi dan dimodifikasi oleh penulis sesuai dengan tujuan 

penelitian. Skala ini di ukur dengan menggunakan skala likert mulai dari 

skor 1 yang menunjukkan keterlibatan kerja sangat rendah dan skor 4 yang 

menunjukkan keterlibatan kerja sangat tinggi.  

 

3.2.2. Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja adalah suatu perasaan yang menghasilkan keadaan 

emosi menyenangkan ataupun tidak menyenangkan dalam diri individu 

dan cara pandangnya mengenai pekerjaannya. 

Kepuasan kerja meliputi 5 aspek yang dikemukakan oleh Celluci 

dan DeVries (1978) yang dikutip oleh Koh dan Bo (2001) yaitu: 

1) Kepuasan terhadap gaji, berhubungan dengan gaji yang diberikan 

organisasi dibandingkan dengan organisasi lainnnya, 

mempertimbangkan gaji dengan tanggung jawab dan tunjangan-

tunjangan yang memuaskan di tempat kerja. 

2) Kepuasan terhadap promosi, berhubungan dasar atau sistem promosi 

di tempat kerja dalam pekerjaannya dan tingkat kemajuan karir 

anggota yang bekerja dalam suatu organisasi. 
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3) Kepuasan terhadap rekan kerja, berhubungan dengan dukungan rekan 

kerja dan kerja sama dari rekan kerja.  

4) Kepuasan terhadap supervisi, berhubungan dengan dukungan dari 

atasan, atasan yang berkompeten di bidangnya, sikap atasan yang 

tidak mendengarkan pendapat orang lain, dan perlakuan yang tidak 

adil oleh atasan. 

5) Kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri, berkaitan dengan perasaan 

anggota organisasi yang tertarik dengan pekerjaan, rasa senang 

dengan jumlah beban pekerjaan dan kurangnya prestasi anggota 

dalam mengerjakan tugas dalam pekerjaannya. 

Untuk mengukur kepuasan kerja digunakan skala kepuasan kerja 

yang di adaptasi dari Job Satisfaction Questionnaire (JSQ) di kembangkan 

oleh Celluci dan DeVries (1978) di adopsi oleh Koh dan Boo (2001) yang 

terdiri dari 20 item dan diadaptasi oleh penulis sesuai dengan tujuan 

penelitian. Skala ini di ukur skala likert dengan skor 1 yang menunjukkan 

kepuasan kerja yang sangat rendah dan skor 4 yang menunjukkan 

kepuasan kerja yang sangat tinggi. 

 

3.2.3. Komitmen Organisasi 

Komitmen organisasi adalah suatu keadaan psikologi di mana 

individu dalam mengidentifikasikan diri dengan nilai-nilai, aturan, dan 

tujuan organisasi serta keinginan untuk memelihara keanggotaannya 

dalam organisasi tersebut.  

Komitmen organisasi meliputi 3 aspek yang dikemukakan oleh 

Allen dan Meyer (1990) yang meliputi: 

1) Komitmen afektif (affective commitment), berkaitan dengan keadaan 

secara emosional terhadap organisasi dimana kekuatan komitmen 
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anggota diidentifikasikan dengan keterlibatan dan kenyamanan 

anggota organisasi. 

2) Komitmen berkelanjutan (continuance commitment) berkaitan dengan 

keadaan dimana anggota organisasi menyadari suatu kondisi yang 

membatasi alternatif yang sebanding dengan organisasinya sehingga 

anggota tersebut merasa perlu untuk mempertimbangkan untung dan 

rugi bila harus meninggalkan organisasi. 

3) Komitmen normatif (normative commitment) menekankan kepatuhan 

untuk setia kepada organisasi karena kompensasi yang diterima 

sehingga membuat anggota tersebut merasa wajib untuk 

membalasnya.  

Untuk mengukur komitmen organisasi digunakan skala komitmen 

organisasi yang di sebut Commitment Organizational Questionnaires 

(COQ) yang dikembangkan oleh Allen dan Meyer (1990). Skala ini terdiri 

dari 28 item yang di adaptasi oleh penulis sesuai dengan tujuan penelitian. 

Skala ini di ukur dengan menggunakan skala likert yang dimulai dari skor 

1 yang menunjukkan komitmen organisasi yang sangat rendah sampai 

dengan skor 4 yang menunjukkan komitmen organisasi yang sangat tinggi.  

 

3.3. INSTRUMEN PENELITIAN DAN PROSEDUR 

PENGUMPULAN DATA 

3.3.1. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan suatu alat ukur dalam penelitian 

yaitu suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun 

sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena ini disebut variabel 

penelitian (Sugiyono, 2006). Instrumen sebagai alat bantu pengambilan 

data harus dapat memberikan informasi tentang responden sesuai dengan 

keadaan yang sesungguhnya, atau dengan kata lain instrumen harus dapat 



59 
 

memberikan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan. Data tentang 

variabel-variabel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan 

instrumen berupa skala. Alasan penggunaan instrumen berupa skala 

karena tidak mengharuskan kehadiran peneliti, dapat dibagikan secara 

serentak kepada banyak responden sekaligus, waktu pelaksanaan 

pengisian tidak mengikat sehingga dapat disesuaikan dengan waktu yang 

dimiliki responden. 

Dalam penelitian ini terdapat tiga data yang akan dikumpulkan 

yaitu skala keterlibatan kerja, skala kepuasan kerja, dan skala komitmen 

organisasi. Melalui skala, data dikumpulkan dengan menyebarkan daftar 

pernyataan kepada responden, dengan harapan setiap responden akan 

merespon pernyataan tersebut dengan cara memilih salah satu jawaban 

pada pilihan jawaban yang telah disediakan. Respon subjek tidak 

diklasifikasikan kedalam benar atau salah namun semua jawaban dapat 

diterima sepanjang diberikan jawaban jujur dan sungguh-sungguh. 

Penjelasannya mengenai masing-masing skala yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

a. Skala keterlibatan kerja 

Skala ini untuk mengungkap data mengenai keterlibatan kerja 

polisi di Polres Ende. Skala ini disebut job involvement questionnaire 

(JIQ) yang dikembangkan oleh Kanungo (1982) yang meliputi tiga 

karakteristik keterlibatan kerja yaitu aktif berpartisipasi dalam pekerjaan, 

mengutamakan pekerjaan, dan pekerjaan penting bagi harga diri. Skala ini 

terdiri dari 30 item yang kemudian diadopsi dan dimodifikasi penulis 

sesuai dengan item yang dikembangkan oleh Kanungo (1982). Skala 

keterlibatan kerja terdiri dari pernyataan positif (favorable) dan negatif 

(unfavorable) dengan menggunakan 4 alternatif jawaban (1 sampai 4). 
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Respon untuk pernyataan positif diberikan skor 1 untuk jawaban sangat 

tidak sesuai, 2 untuk jawaban tidak sesuai, 3 untuk jawaban sesuai, dan 4 

untuk jawaban sangat sesuai. Sebaliknya untuk pernyataan negatif 

diberikan skor 4 untuk jawaban sangat tidak sesuai, 3 untuk jawaban tidak 

sesuai, 2 untuk jawaban sesuai, dan 1 untuk jawaban sangat sesuai. Makin 

tinggi skor skala tersebut, menunjukkan kepuasan kerja polisi yang 

semakin tinggi, sebaliknya semakin rendah skor yang diperoleh maka 

semakin rendah pula kepuasan kerja polisi. 

Indikator empirik pengukuran konsep keterlibatan kerja dapat 

dilihat pada Tabel 3.1. sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Kisi-kisi Instrumen Keterlibatan Kerja 

 

Variabel Karakteristik  Indikator  Aitem No Item 

F UF 

Keterlibatan 

kerja adalah 

suatu keadaan 

psikologi yang 

mencerminkan 

seseorang 

berpartisipasi 

aktif dalam 
pekerjaannya, 

mengidentifikasi

kan diri dengan 

pekerjaannya, 

dan menyadari 

prestasi kerja 

sebagai hal yang 

penting bagi 

harga dirinya. 

 

1. Aktif 

berpartisipasi 

dalam pekerjaan 

1. Menentukan 

nasib 

seseorang 

dalam 

organisasi 

- Saya bekerja sesuai 

dengan aturan yang 

ditetapkan 

1  

- Saya mengerjakan 

tugas dengan penuh 

tanggung jawab. 

3  

- Saya mendapatkan 

ide yang baru yang 

akan saya 

sampaikan ke 
atasan langsung 

saya. 

9  

2. Membuat 

kontribusi 

penting 

untuk 

organisasi 

- Saya jarang 

mengambil bagian 

dalam setiap 

kesempatan 

 2 

- Saya berusaha 

keras untuk 

mengambil bagian 

dalam tugas-tugas 

saya. 

4  

- Saya memiliki 

kemauan untuk 

mengembangkan 

gagasan pada setiap 
waktu.  

5  
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- Saya mempunyai 

usaha untuk 

kemajuan institusi 

saya. 

6  

3. Kesempatan 

membuat 

keputusan 

pekerjaan 

- Saya sanggup 

menyelesaikan 

masalah yang 

terjadi dalam 
pekerjaan saya. 

7  

- Atasan langsung 

saya meminta 

pendapat saya 

ketika muncul 

permasalahan di 

tempat kerja 

8  

- Saya jarang 

memiliki 

kesempatan untuk 

membuat 

keputusan penting 

pada pekerjaan. 
 

 10 

2. Mengutamakan  

pekerjaan 

1. Pekerjaan 

sebagai pusat 

menarik dan 

pantas 

diutamakan 

- Saya 

menyelesaikan 

tugas-tugas yang 

menjadi tanggung 

jawab saya 

11  

- Saya menganggap 

tugas yang 

diberikan kepada 

saya adalah penting 

13  

- Saya menempatkan 

tugas lebih dari 

segalanya 

14  

- Bagi saya 

pekerjaan adalah 
segalanya 

18  

- Saya tidak 

menganggap 

pekerjaan saya 

penting dari urusan 

lainnya. 

 19 

2. Berusaha 

yang terbaik 

untuk 

pekerjaannya 

- Saya tidak bekerja 

tepat waktu 

 12 

- Saya menganggap 

bahwa tugas yang 

diberikan perlu 

segera diselesaikan 

15  

- Saya bertanggung 16  
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jawab atas tugas 

yang saya emban 

- Saya mempunyai 

tugas yang harus 

segera diselesaikan 

17  

  - Saya adalah salah 

satu orang yang 

diperhitungkan 

oleh atasan saya. 

29  

  - Saya mendapatkan 
pujian dari atasan 

karena reputasi 

baik yang saya 

lakukan. 

 

30  

3. Pekerjaan 

penting bagi 

harga diri 

1. Penghargaan 

karena 

pekerjaan 

- Pekerjaan saya saat 

ini menjunjung 

martabat saya. 

21  

- Saya dapat diterima 

oleh orang lain 

karena pekerjaan 

saya. 

22  

- Oranglain melihat 

saya lebih positif 
ketika saya bekerja 

di kepolisian. 

23  

- Saya jarang 

mendapatkan 

pujian ketika 

berhasil 

melaksanakan 

pekerjaan saya. 

 26 

- Saya lebih 

bersemangat ketika 

berhasil 

melaksanakan 

pekerjaan saya. 

27  

2. Sikap 
terhadap 

pekerjaan 

- Saya mendapat 
pengalaman positif 

atas pekerjaan yang 

saya lakukan. 

24  

- Saya memperoleh 

dukungan untuk 

dapat 

menyelesaikan 

tugas tepat waktu. 

25  

- Saya tidak merasa 

bahwa dukungan 

yang diberikan oleh 

 28 
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atasan saya 

membuat saya 

bekerja lebih giat 

Total Item 24 6 

 

b. Skala kepuasan kerja 

Skala ini digunakan untuk mengungkap data mengenai kepuasan 

kerja polisi di Polres Ende. Variabel kepuasan kerja diukur dengan 

menggunakan skala kepuasan kerja yang disebut Job Satisfaction 

Questionnaire (JSQ) yang di kembangkan oleh Cellucci dan DeVries 

(1978) dan telah digunakan dalam berbagai penelitian, salah satunya 

dalam penelitian Koh dan Boo (2001). Kepuasan kerja diukur berdasarkan 

5 aspek yaitu kepuasan terhadap gaji, kepuasan terhadap promosi, 

kepuasan terhadap rekan kerja, kepuasan terhadap supervisi, dan kepuasan 

terhadap pekerjaan itu sendiri. Skala ini telah dimodifikasi oleh penulis 

sesuai dengan situasi dan kondisi tempat di mana penelitian ini akan 

dilakukan. Skala ini memiliki validitas sebesar 0,35 sampai 0,40 dengan 

nilai reliabilitas sebesar 0,89. Skala kepuasaan kerja terdiri dari pernyataan 

positif (favorable) dan negatif (unfavorable), dengan menggunakan 4 

alternatif jawaban (1 sampai 4). Respon untuk pernyataan positif diberikan 

skor 1 untuk jawaban sangat tidak sesuai, 2 untuk jawaban tidak sesuai, 3 

untuk jawaban sesuai, dan 4 untuk jawaban sangat sesuai. Sebaliknya 

untuk pernyataan negatif diberikan skor 4 untuk jawaban sangat tidak 

sesuai, 3 untuk jawaban tidak sesuai, 2 untuk jawaban sesuai, dan 1 untuk 

jawaban sangat sesuai. Makin tinggi nilai skor skala tersebut, 

menunjukkan kepuasan kerja polisi yang semakin tinggi, sebaliknya 

semakin rendah skor yang diperoleh maka semakin rendah pula kepuasan 

kerja polisi. 
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Indikator empirik pengukuran konsep kepuasan kerja dapat dilihat 

pada Tabel 3.2. sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Kisi-kisi Skala Kepuasan Kerja 

 
Definisi 

Operasional 

Aspek  Indikator  Aitem  No Item 

F UF 

Kepuasan 

kerja adalah 

suatu perasaan 

yang 

menghasilkan 

keadaan emosi 
menyenangkan 

ataupun tidak 

menyenangkan 

dalam diri 

individu dan 

cara 

pandangnya 

mengenai 

pekerjaannya.  

1. Kepuasan 

terhadap 

gaji 

1. Membandingkan 

gaji yang 

diterima di 

tempat lain 

- Upah yang saya 

terima lebih besar 

di kepolisian 

dibandingkan di 

Institusi lain. 

1  

2. Mempertimbang

kan gaji dengan 
tanggung  jawab 

- Upah saya 

sebanding dengan 
pekerjaan saya. 

2  

- Saya mendapatkan 

upah yang tidak 

sesuai dengan 

pekerjaan saya. 

 3 

3. Tunjangan yang 

memuaskan 

- Tunjangan (isteri-

anak, lauk-pauk, 

remunirasi) yang 

saya terima di 

kepolisian cukup 

memuaskan untuk 

memenuhi 

kebutuhan saya. 

4  

2. Kepuasan 

terhadap 
promosi 

1. Sistem promosi 

di tempat kerja 

- Saya tidak 

menyukai sistem 
yang digunakan 

untuk kenaikan 

pangkat di lembaga 

kepolisian ini. 

 5 

- Kenaikan pangkat 

jarang dilakukan di 

kepolisian. 

 6 

2. Tingkat 

kemajuan karier 

- Saya selalu 

menginginksn 

kenaikan pangkat 

tepat waktu karena 

itu saya selalu 

melaksanakan 
pekerjaan dengan 

penuh tanggung 

jawab. 

7  

- Saya puas dengan 

tingkat kemajuan 

8  
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karir saya di 

institusi kepolisian. 

3. Kepuasan 

terhadap 

rekan 

kerja 

1. Dukungan rekan 

kerja 

- Kawan sekerja saya 

tidak memberikan 

dukungan yang 

cukup pada saya 

ketika bekerja. 

 9 

- Kerja sama yang 

baik di antara 
kawan sekerja saya 

akan membuat 

suatu pekerjaan 

terselesaikan 

dengan baik. 

10  

2. Kerjasama rekan 

kerja 

- Saya sangat 

menikmati bekerja 

sama dengan 

kawan sekerja yang 

lain di institusi 

kepolisian ini. 

11  

- Saya bekerja 

dengan kawan 
sekerja yang 

mempunyai 

tanggung jawab. 

12  

4. Kepuasan 

terhadap 

supervisi 

1. Dukungan dari 

atasan 

- Atasan saya selalu 

memberikan 

dukungan pada 

saya. 

13  

2. Atasan yang 

berkompeten 

dibidangnya 

- Atasan saya 

mempunyai 

motivasi kerja yang 

tinggi. 

14  

3. Sikap atasan 

yang tidak 

mendengarkan 
pendapat dan 

perlakuan atasan 

yang tidak adil 

- Atasan saya tidak 

mau mendengarkan 

pendapat saya. 

 15 

- Atasan saya 
memperlakukan 

saya dengan kurang 

baik. 

 16 

5. Kepuasan 

terhadap 

pekerjaan 

itu 

sendiri. 

Ketertarikan 

dengan 

pekerjaan 

- Pekerjaan sebagai 

polisi bagi saya 

sangat menarik. 

17  

- Saya mengerjakan 

dengan sungguh-

sungguh tugas yang 

dipercayakan oleh 

pimpinan kepada 

saya. 

18  
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- Jika ada pilihan 

lain, saya lebih 

suka bekerja di 

institusi lain. 

 19 

- Saya merasa belum 

mencapai prestasi 

yang maksimal 

dalam bekerja. 

 20 

Total item 12 8 

 

c. Skala komitmen organisasi 

Skala ini mengungkapkan data mengenai komitmen organisasi 

polisi di Polres Ende. Skala ini dikembangkan oleh Allen dan Meyer 

(1990) yang meliputi tiga aspek yaitu komitmen afektif, komitmen 

berkelanjutan, dan komitmen normatif. Semua aspek ini digunakan untuk 

mengukur komitmen organisasi dan dimodifikasi oleh penulis sesuai 

dengan tujuan penelitian. Jumlah item skala ini sebanyak 28 item. Skala 

komitmen organisasi mempunyai validitas sebesar 0,38 sampai 0,56 

dengan nilai reliabilitas sebesar 0,90. Skala ini terdiri dari pernyataan 

positif (favorable) dan negatif (unfavorable), dengan menggunakan 4 

alternatif jawaban (1 sampai 4). Respon untuk pernyataan positif diberikan 

skor 1 untuk jawaban sangat tidak sesuai, 2 untuk jawaban tidak sesuai, 3 

untuk jawaban sesuai, dan 4 untuk jawaban sangat sesuai. Sebaliknya 

untuk pernyataan negatif diberikan skor 4 untuk jawaban sangat tidak 

sesuai, 3 untuk jawaban tidak sesuai, 2 untuk jawaban sesuai, dan 1 untuk 

jawaban sangat sesuai. Makin tinggi nilai (scoring) skala tersebut, 

menunjukkan komitmen polisi terhadap organisasi tinggi, sebaliknya 

semakin rendah skor yang diperoleh maka semakin rendah pula komitmen 

polisi terhadap organisasinya. 

Indikator empirik pengukuran konsep komitmen organisasi dapat 

dilihat pada Tabel 3.3. sebagai berikut: 
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Tabel 3.3 

Kisi-kisi Skala Komitmen Organisasi 
Definisi Operasional Aspek  Indikator  Aitem  No Item 

F UF 

Komitmen 

organisasi adalah 

suatu keadaan 

psikologi di mana 

individu dalam 

mengidentifikasikan 
diri dengan nilai-

nilai, aturan dan 

tujuan organisasi 

serta keinginan 

untuk memelihara 

keanggotaannya 

dalam organisasi 

tersebut. 

1. Komitmen 

afektif 

1. Keterlibatan 

dalam 

organisasi 

- Saya tidak 

merasakan adanya 

ikatan emosional 

dengan institusi 

kepolisian. 

 4 

- Saya menjadikan 

masalah yang 
mencoreng institusi 

kepolisian 

merupakan bagian 

dari masalah saya. 

5  

- Saya berpikir bahwa 

saya tidak terikat 

dengan kepolisian 

sehingga dengan 

mudah bisa 

meninggalkan 

institusi kepolisian. 

 7 

2. Kenyamanan 

anggota 

organisasi 

- Saya sangat senang 

dapat menghabiskan 

seluruh karir saya 
pada institusi 

kepolisian 

1  

- Saya tidak merasa 

lembaga polisi 

bagian keluarga 

saya. 

 2 

- Saya senang 

mempromosikan 

institusi kepolisian 

dengan orang-orang 

luar. 

3  

- Saya merasa tidak 

tertarik dengan 

institusi kepolisian. 

 6 

- Institusi kepolisian 
sangat bermakna 

dalam kehidupan 

saya. 

8  

2. Komitmen 

berkelanjutan 

1. Pertimbangan 

untung dan 

rugi 

meninggalkan 

organisasi 

- Saya tidak takut 

pada kemungkinan 

yang akan terjadi 

jika saya berhenti 

dari pekerjaan saya. 

 9 
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- Sangat sulit bagi 

saya untuk berhenti 

bekerja dari institusi 

kepolisian sekalipun 

ada keinginan untuk 

berhenti. 

10  

- Tidak akan sulit bagi 

saya untuk berhenti 
dari pekerjaan saya 

sekarang. 

 12 

- Saat ini untuk tetap 

bekerja sebagai 

polisi adalah suatu 

keharusan. 

13  

2. Persepsi 

kerugian yang 

dihadapisi 

jika 

meninggalkan 

organisi 

- Banyak hal dalam 

hidup saya yang 

akan terganggu jika 

saya memutuskan 

untuk berhenti 

bekerja sekarang. 

11  

- Saya memiliki 

beberapa pilihan 
untuk di 

pertimbangan jika 

berhenti bekerja 

14  

- Salah satu dampak 

serius berhenti 

bekerja dari institusi 

kepolisian adalah 

saya tidak bisa 

bekerja di institusi 

lainnya. 

15  

- Salah satu alasan 

utama saya terus 

bekerja adalah jika 
meninggalkan 

institusi kepolisian 

berati suatu 

pengorbanan karena 

di institusi lain 

belum tentu semua 

kebutuhan saya akan 

terpenuhi. 

16  

3. Komitmen 

normatif 

1. Kepatuhan 

untuk setia 

pada 

organisasi 

- Saya berpikir bahwa 

seseorang bisa 

dengan mudah 

berpindah dari satu 

pekerjaan ke 
pekerjaan lainnya. 

 17 
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- Saya tidak yakin 

bahwa seseorang 

harus setia pada 

lembaga tempatnya 

bekerja. 

 18 

- Berpindah dari satu 

institusi ke institusi 

lainnya tampaknya 
tidak etis menurut 

saya. 

19  

- Saya akan tetap setia 

pada institusi 

kepolisian sekalipun 

ada tawaran yang 

menggiurkan di 

institusi yang lain. 

21  

- Saya percaya pada 

satu nilai tetap setia 

kepada institusi 

ke1polisian. 

22  

2. Kewajiban 

melaksanakan 
pekerjaan 

- Bagi saya loyalitas 

penting sehingga 
saya memiliki 

kewajiban moral 

untuk tetap bekerja 

di institusi 

kepolisian ini. 

20  

- Situasinya akan 

lebih baik jika saya 

memilih untuk tetap 

bekerja pada 

institusi kepolisian 

demi kemajuan karir 

saya. 

23  

- Saya merasa bahwa 
institusi kepolisian 

hanya khusus untuk 

laki-laki. 

 24 

Total item 15 9 

 

3.4.2. Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data pada prinsipnya merupakan kegiatan 

penggunaan metode dan instrumen yang telah ditentukan dan diuji 

validitas dan reliabilitasnya. Secara sederhana, pengumpulan data 

diartikan sebagai proses atau kegiatan yang dilakukan peneliti untuk 
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mengungkap atau menjaring berbagai fenomena, informasi atau kondisi 

lokasi penelitian sesuai dengan lingkup penelitian. Pengumpulan data 

diawali dengan pencarian data awal yang berkaitan dengan komitmen 

organisasi polisi di Polres Ende. Kemudian penulis melakukan pendekatan 

kepada Wakil Kepala Kepolisian Resor (Wakapolres) Ende untuk 

menerangkan maksud dan tujuan penelitian yang akan dilaksanakan dan 

memberikan surat penelitian yang terkait dengan penelitian ini. Setelah 

mendapat izin untuk penelitian dari Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) 

Ende, maka penelitian akan dilaksanakan pada tanggal 4 Januari - 4 

Februari 2013. 

Pengumpulan data berupa skala yang terkait dengan variabel 

keterlibatan kerja, kepuasan kerja, dan komitmen organisasi polisi. 

Sebelumnya dilakukan uji coba skala. Uji coba skala ini dilaksanakan di 

kepolisian sektor (Polsek) Ende. Jumlah subjek yang dilakukan uji coba 

skala sebanyak 30 orang polisi yang dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 

2013. Adapun uji coba skala  ini dimaksudkan untuk menguji apakah skala 

yang digunakan valid dan dapat diandalkan, sebelum dipakai pada 

penelitian yang sesungguhnya. Setelah mendapatkan nilai validitas dan 

reliabilitas yang sesuai standar yang ditetapkan, maka penelitian yang 

sesungguhnya dilakukan dan data yang diperoleh dari penelitian tersebut 

dianalisis untuk menguji hipotesis yang dilakukan pada penelitian ini. 

 

3.4. UJI COBA INSTRUMEN PENELITIAN 

3.4.1. Validitas Dan Reliabilitas 

Dalam penelitian data merupakan penggambaran variabel yang 

diteliti dan berfungsi sebagai alat pembuktian hipotesis. Data penelitian 

diperoleh dari data skor alat ukur. Baik tidaknya suatu data akan 

menentukan kualitas hasil penelitian dan baik tidaknya data sangat 
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bergantung pada ketepatan dan keandalan alat ukur yang digunakan. 

Karena itu, data yang diperoleh harus diuji terlebih dahulu melalui 

pengujian alat ukur yang  terdiri dari uji validitas dan reliabilitas. 

 

a. Validitas  

Validitas dalam pengertiannya yang paling umum adalah 

ketepatan dan kecermatan instrumen dalam menjalankan fungsi 

ukurnya. Artinya, validitas menunjuk pada sejauhmana skala itu 

mampu mengungkap dengan akurat dan teliti data mengenai atribut 

yang di rancang untuk mengukurnya. Validitas sangat erat berkaitan 

dengan tujuan ukur, maka setiap skala hanya dapat menghasilkan data 

yang valid untuk satu tujuan ukur yang spesifik. Substansi yang 

terpenting dalam validitas skala psikologi adalah membuktikan bahwa 

struktur seluruh aspek keperilakuan, indikator keperilakuan, dan aitem-

aitemnya memang membentuk suatu konstruk yang akurat bagi atribut 

yang diukur (Azwar, 2012). 

Lebih lanjut, Azwar (2012) menyatakan memilih aitem dengan 

menggunakan hasil komputasi korelasi antara skor aitem dan skor total 

skala menghasilkan informasi mengenai kemampuan membedakan 

individu satu dengan yang lain sesuai dengan atribut yang diukur oleh 

skala yang disebut daya diskriminasi aitem. Pengujian daya 

diskriminasi aitem dilakukan dengan cara menghitung koefisien 

korelasi antara distribusi skor aitem dengan distribusi skor skala itu 

sendiri sehingga menghasilkan koefisien korelasi aitem-total. 

Pengujian daya diskriminasi aitem dalam penelitian ini adalah melalui 

korelasi tiap item dengan total item (corrected item-total correlation) 

dengan bantuan program SPSS for windows versi 17.00. untuk 

menentukan apakah daya diskriminasi aitem dinyatakan tinggi atau 
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rendah, maka Azwar (2012) menetapkan patokan besar sebesar 0,30 

daya bedanya dianggap memuaskan  

 

b. Reliabilitas 

Uji reliabilitas bertujuan untuk menunjukan sejauh mana hasil 

pengukuran tetap konsisten bila dilakukan pengukuran  dua kali atau 

lebih terhadap gejala yang sama dengan alat ukur yang sama (Azwar, 

2012). Adapun pengujian reliabilitas ini akan dilakukan dengan teknik 

cronbach alpha, dengan bantuan program SPSS for windows versi 

17.0. Cronbach alpha pada dasarnya digunakan untuk menguji 

reliabilitas instrumen skala likert. Data dikatakan reliabel apabila nilai 

cronbach alpha ≥ 0,60 (Ghozali, 2009). 

 

3.4.2. Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas 

Sebelum dilakukan penelitian atau pengambilan data, alat ukur 

perlu diuji coba (try out) terlebih dahulu untuk mengetahui ketepatan, 

kecermatan, dan tingkat reliabilitas alat ukur tersebut. Meskipun telah 

diutarakan sebelumnya bahwa alat ukur acuan yang digunakan sudah teruji 

validitas dan reliabilitasnya. Namun untuk lebih memastikan validitas dan 

reliabilitas skala yang akan digunakan, maka penulis tetap melakukan uji 

validitas dan reliabilitas. Dengan pertimbangan bahwa instrumen tersebut 

akan digunakan pada lokasi/tempat dan responden yang berbeda. Adapun 

uji validitas dan uji reliabilitas menggunakan teknik alpha cronbach 

sebagai berikut: 

 

a. Skala keterlibatan kerja 

Berdasarkan hasil perhitungan skala keterlibatan kerja 

diperoleh hasil bahwa dari 30 item semuanya valid, dengan rentang 
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nilai antara 0,338 sampai dengan 0,734. Koefisien alpha cronbach dari 

30 item adalah 0,913, untuk reliabilitas alat ukur keterlibatan kerja 

berada pada kategori yang diandalkan. Adapun sebaran nilai validitas 

dan relibilitas tiap item untuk pengujian dan penyebaran item valid dan 

item gugur dari skala keterlibatan kerja dapat dilihat pada tabel di 

berikut: 

Tabel 3.4 

Sebaran Item Valid dan Item Gugur 

Skala Keterlibatan Kerja 

No Sub Konsep Jumlah 

Item 

Nomor Item Valid Nomor 

Item Gugur 

1. Aktif berpartisipasi 

dalam pekerjaan 

10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10 

- 

2. Mengutamakan 

pekerjaan 

10 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20 

- 

3. Pekerjaan sebagai 

pusat harga diri 

10 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 20 

- 

Total 30 30 - 

 

b. Skala kepuasan kerja 

Hasil perhitungan uji validitas untuk skala kepuasan kerja 

bergerak dari rentang nilai 0,523 sampai dengan 0,850. Dari 

perhitungan validitas semua item pernyataan dalam skala kepuasan 

kerja yang berjumlah 20 item terbukti semuanya valid. Koefisien 

alpha cronbach dari 20 item valid adalah 0,953 yang berarti alat ukur 

kepuasan kerja dapat di andalkan dalam melakukan penelitian. Sebaran 

item valid dan item gugur dari skala komitmen organisasi dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: 
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Tabel 3.5 

Sebaran Item Valid dan Item Gugur 

Skala Kepuasan Kerja 

No Sub Konsep Jumlah 

Item 

Nomor Item 

Valid 

Nomor 

Item Gugur 

1. Kepuasan terhadap gaji 4 1, 2, 3, 4 - 

2. Kepuasan terhadap promosi 4 5, 6, 7, 8 - 

3. Kepuasan terhadap rekan kerja  4 9,10, 11, 12 - 

4. Kepuasan terhadap supervisi 4 13, 14, 15, 16 - 

5. Kepuasan terhadap pekerjaan 

itu sendiri 

4 17, 18, 19, 20 - 

Total 20 20 - 

 

c. Skala komitmen organisasi 

Berdasarkan hasil uji validitas untuk skala komitmen organisasi 

bergerak dari rentang nilai 0,312 sampai dengan 0.686. Dari 

perhitungan validitas semua item pernyataan dalam skala komitmen 

organisasi yang berjumlah 24 item  terbukti valid. Koefisien alpha 

cronbach dari 24 item item valid adalah 0.899 yang berarti alat ukur 

komitmen organisasi dapat diandalkan dalam melakukan penelitian. 

Adapun sebaran nilai validitas dan relibilitas tiap item untuk pengujian 

pertama dan penyebaran item valid dan item gugur dari skala 

komitmen organisasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 3.6 

Sebaran Item Valid dan Item Gugur 

Skala Komitmen Organisasi 

No Aspek Jumlah 

Item 

Nomor Item 

Valid 

Nomor 

Item Gugur 

1.  Komitmen afektif (affective 

commitment)) 

8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

- 

2.  Komitmen berkelanjutan 

(continuance commitment) 

8 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16 

- 

3.  Komitmen normatif 

(normative commitment) 

8 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24 

- 

Total  24 24 0 
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3.5. POPULASI, SAMPEL, DAN TEKNIK PENGAMBILAN 

SAMPEL 

3.5.1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono, 2010). Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah 

polisi yang bertugas di Polres Ende yang berjumlah 300 polisi dengan 

perincian sebagai berikut : 

Tabel 3.7 

Jumlah Polisi Di Kepolisian Resor Ende 
Unit/bagian Jumlah (orang) 

Unsur pimpinan 2 

Bagian operasional (BAG OPS) 14 

Bagian sumber daya (BAG SUMDA) 25 

Bagian perencanaan (BAG REN) 5 

Bagian seksi pengawasan (BAG SIWAS) 4 

Seksi umum (SIUM) 12 

Seksi keuangan (SEKEU) 6 

Seksi kovesi dan pengamanan (SIPROPAM) 10 

Seksi sepra pelayanan kepolisian terpadu (SPKT) 9 

Satuan inteligen dan keamanan (SAT INTELKAM) 25 

Satuan reserse dan kriminal (SAT RESKRIM) 37 

Satuan narkoba 5 

Satuan bimbingan pemasyarakatan (SAT SABHARA) 44 

Satuan pengendalian massa 37 

Satuan lalu lintas (SAT LANTAS) 47 

Satuan tahanan dan barang bukti (SAT TAHTI) 4 

Sat pol air 11 

Seksi pol 3 

Jumlah 300 
      Sumber : Data Kepolisian Resor Ende, 2012. 
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3.5.2. Sampel Dan Teknik Pengambilan Sampel 

a. Sampel 

Menurut Sugiyono (2010) sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Arikunto (2006) 

mengemukakan bahwa jika jumlah populasi lebih besar dari 100 maka 

besarnya sampel dapat di ambil berkisar antara 10%-15% atau 20%-

25% atau lebih. Karena jumlah populasi dalam penelitian lebih besar 

dari 100, maka penulis menetapkan jumlah sampel dalam penelitian ini 

adalah 25% dari keseluruhan populasi polisi di wilayah Polres Ende 

dengan perhitungan sebagai berikut: 

 

 

Melalui hasil perhitungan di atas, diketahui besarnya sampel dalam 

penelitian ini adalah 75 personil polisi. 

Ciri-ciri subjek yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Polisi 

yang bertugas di unit/bagian dalam Polres Ende dan memiliki masa 

kerja minimal 2 tahun 

 

b. Teknik pengambilan sampel 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik 

pengambilan sampel yaitu proportionate random sampling. Menurut 

Riduwan (2007 rumus yang digunakan dalam teknik  proportionate 

random sampling adalah sebagai berikut: 

 

 

 

keterangan :  

ni = jumlah sampel menurut stratum 

ni =     
𝑁𝑖

𝑁
. 𝑛 atau     𝑛𝑖 =

𝑁𝑖

𝑁
.𝑛 

25 % x 300 = 75 
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 n  = jumlah sampel seluruhnya 

 Ni = jumlah populasi menurut stratum 

 N  = jumlah populasi seluruhnya 

Berikut ini merupakan penjelasan cara pengambilan sampel 

secara proporsional yang mewakili tiap unit atau bagian sebagaimana 

sesuai rumus di atas:        

1) Unsur pimpinan   = 2 /300 x 75 = 0 

2) Bagian operasional  = 14/300 x 75 = 3,5 = 4 (dibulatkan) 

3) Bagian sumber daya  = 25/300 x 75 = 6,24 = 6  

4) Bagian perencanaan  = 5/300 x 75 = 1,25 = 1  

5) Bagian seksi pengawasan  = 4/300 x 75 = 0,99 = 1 (dibulatkan) 

6) Seksi umum   = 12/300 x 75 = 3 

7) Seksi keuangam   =  6/300 x 75 = 1,5 = 2 (dibulatkan) 

8) Seksi kovesi dan pengamanan = 10/300 x 75 = 2,49 = 3 (dibulatkan) 

9) Seksi sepra pelayanan kepolisian terpadu = 9/300 x 75 = 2,25 = 2  

10) Seksi inteligen dan keamanan = 25/300 x 75 = 6,24 = 6 

11) Satuan reserse dan kriminal = 37/300 x 75 = 9,24 = 9 

12) Satuan narkoba   = 5/300 x 75 = 1,25 = 1 

13) Satuan bimbingan permasyarakatan= 44/300 x 75 = 11 

14) Satuan pengendalian massa = 37/300 x 75 = 9,24 = 9 

15) Satuan lalu lintas  = 47/300 x 75 = 11,75 = 12 (dibulatkan) 

16) Satuan tahanan dan barang bukti = 4/300 x 75 = 0,99 = 1 

17) Set pol air   = 11/300 x 75 = 2,75 = 3 (dibulatkan) 

18) Seksi pol   = 3/300 x 75 = 0,75 = 1 

Berdasarkan hasil perhitungan sampel di atas, jumlah sampel 

menurut masing-masing unit atau bagian yang representatif dapat dilihat 

melalui tabel berikut ini: 
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Tabel 3.8. 

Jumlah sampel yang representatif 
Unit/bagian Populasi  Sampel  

Unsur pimpinan 2 - 

Bagian operasional (BAG OPS) 14 4 

Bagian sumber daya (BAG SUMDA) 25 6 

Bagian perencanaan (BAG REN) 5 1 

Bagian seksi pengawasan (BAG SIWAS) 4 1 

Seksi umum (SIUM) 12 3 

Seksi keuangan (SEKEU) 6 2 

Seksi kovesi dan pengamanan (SIPROPAM) 10 3 

Seksi sepra pelayanan kepolisian terpadu (SPKT) 9 2 

Satuan inteligen dan keamanan (SAT INTELKAM) 25 6 

Satuan reserse dan kriminal (SAT RESKRIM) 37 9 

Satuan narkoba 5 1 

Satuan bimbingan pemasyarakatan (SAT SABHARA) 44 11 

Satuan pengendalian massa 37 9 

Satuan lalu lintas (SAT LANTAS) 47 12 

Satuan tahanan dan barang bukti (SAT TAHTI) 4 1 

Sat pol air 11 3 

Seksi pol 3 1 

Jumlah 300 75 

 

Cara pengambilan sampel dari setiap unit/bagian dilakukan pada 

saat turun penelitian sehingga menjadi sampel yang representative 

sebagaimana tabel 3.8 yaitu dengan cara penulis menyampaikan 

karakteristik sampel, kemudian kepala bagian sumber daya (Kabag 

Sumda) memilih polisi yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini 

sesuai dengan karakteristik sampel. Setelah dipilih sampel, pimpinan 

menentukan waktu pengisian skala dari tanggal 7 Januari – 14 Januari, 

Kabag Sumda membantu penulis mengumpulkan sampel yang telah 

dipilih berdasarkan kriteria pemilihan sampel, kemudian mendampingi 

penulis untuk membagikan kuesioner kepada sampel penelitian. 
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3.6. ANALISIS DATA 

3.6.1. Uji Asumsi Klasik 

Maksud dilakukan pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini 

adalah untuk mendapatkan model regresi yang baik dan benar-benar 

mampu memberikan estimasi yang handal dan tidak bias sesuai dengan 

kaidah Best Linier Unbiased Estimator (BLUE). Uji asumsi klasik 

dilakukan sebelum pengujian hipotesis (Supramono & Haryanto, 2005). 

Terdapat 4 Uji asumsi klasik terdiri yang melandasi uji regresi dalam 

penelitian ini, yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji 

heteroskedasitas, uji linearitas dan uji homogenitas. 

 

a. Uji normalitas  

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui data berdistribusi 

normal atau tidak. Selain itu dari hasil pengujian normalitas juga dapat 

menunjukkan apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau 

residual memiliki distribusi normal (Arikunto, 2006). Pengujian 

normalitas dilakukan dengan uji Kolmogorov Smirnove dan melihat 

grafik histogram serta P-P Plot Test. Pada uji Kolmogorov Smirnove 

apabila nilai signifikansi > 0,05 maka dapat disimpulkan data nilai 

residual terdistribusi normal.  Normalitas P-P Plot Test dideteksi 

dengan melihat titik-titik yang mengikuti garis linear yang bergerak 

dari bawah ke kanan atas. Sehingga bila titik-titik tersebut mengikuti 

garis linear, berarti data terdistribusi normal, dan analisis dapat 

dilanjutkan (Santoso, 2000). 

 

b. Uji heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah sebuah 

model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu 
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pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians berbeda maka 

terjadi masalah heteroskedastisitas. Namun jika varians dari residual 

dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap disebut 

homoskedastisitas. Model regresi yang baik yaitu homoskedastisitas 

atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Salah satu cara yang digunakan 

untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas yaitu melihat scatter 

plot (nilai prediksi dependen ZPRED dengan residual SRESID). 

Apabila titik pada grafik scatterplot menyebar secara acak di atas dan 

di bawah angka nol pada sumbu Y maka tidak terjadi masalah 

heteroskedastisitas (Santoso, 2000). 

 

c. Uji multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah pada 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. 

Jika terjadi korelasi, maka terdapat masalah multikolinearitas. Untuk 

mendeteksi adanya multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai Value 

Inflation Factor (VIF) dan nilai tolerance. Suatu model regresi yang 

bebas adalah masalah multikolinearitas adalah yang mempunyai nilai  

Variance Inflation Factor di sekitar angka 1 dan mempunyai angka 

tolerance mendekati 1 (Santoso, 2000). Senada dengan itu Ghozali 

(2009) dan Wijaya (2009) menyatakan bahwa apabila nilai tolerance 

lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih besar dari 10, terjadi 

multikolinieritas. Sebaliknya, jika nilai tolerance  lebih kecil dari 0,10 

dan VIF lebih kecil dari 10, tidak terjadi multikolinearitas. 
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d. Uji linearitas 

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui linearitas hubungan 

antara variabel bebas dengan variabel terikat dan untuk mengetahui 

signifikansi penyimpangan dari linieritas hubungan tersebut. Jika 

penyimpangan tersebut tidak signifikan, maka hubungan antara 

variabel bebas dengan variabel terikat adalah linear (Hadi, 2000). Hasil 

uji linieritas dengan p<0.05 maka dapat dikatakan adanya hubungan 

yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. 

 

3.6.2. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dan teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan bantuan SPSS for 

windows versi 17.0. Analisis regresi berganda bermaksud untuk 

meramalkan bagaimana keadaan variabel dependen, bila dua atau lebih 

variabel independen sebagai prediktor dimanipulasi (Sugiyono, 2010). 

Analisis ini digunakan karena jumlah variabel independen dalam 

penelitian ini lebih dari dua. 

 

 


