
BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, dengan menggunakan desain korelasional 

untuk mengetahui apakah ada hubungan antara kepemilikan psikologis dengan komitmen 

organisasi pada wanita dengan peran ganda.  

3.2  Variabel Penelitian dan Definisi Operasional  

3.2.1 Variabel Dependen: Komitmen Organisasi 

Komitmen organisasi merupakan seberapa kuat individu tertarik pada tujuan dari organisasi 

dan indivdu tidak hanya sekedar bekerja di tempat tersebut, melainkan setia untuk berusaha 

dengan segala kemampuannya untuk kepentingan organisasi dalam mencapai tujuan tersebut. 

Dimensi yang terdapat pada komitmen organisasi adalah : 

1. Keinginan individu untuk menjadi bagian dari sebuah organisasi merupakan seberapa 

kuat individu ingin menjadi bagian dari sebuah organisasi. 

2. Keinginan individu untuk mengerahkan seluruh kemampuannya untuk organisasi adalah 

seberapa besar individu mengerahkan seluruh kemampuannya untuk kemajuan 

organisasi. 

3. Keyakinan individu dalam penerimaan tujuan organisasi merupakan seberapa besar 

individu dapat menerima tujuan organisasi.  

Secara operasional, level komitmen organisasi dalam penelitian ini ditunjukkan oleh skor 

pada skala komitmen organisasi. Semakin tinggi skala komitmen organisasi, semakin tinggi pula 

komitmen organisasi pada wanita dengan peran ganda yang menjadi subjek.  

3.2.2 Variabel Independen: Kepemilikan Psikologis 



Kepemilikan psikologis merupakan perasaan individu bahwa dirinya merupakan bagian dari 

perusahaan atau organisasi tersebut (Avey, 2009). Individu merasa bahwa keseluruhan atau 

sebagian dari tempatnya bekerja adalah miliknya. Individu akan berusaha untuk melindungi dan 

mengembangkan objek yang dirasa miliknya. Dimensi kepemilikan psikologis adalah (Avey, 

2009) efikasi diri, akuntabilitas, kepemilikan dan identitas diri.  

1) Efikasi diri merupakan seberapa besar rasa percaya diri individu kepada kemampuan 

yang terdapat dalam dirinya untuk mencapai hasil kerja yang terbaik dan mempunyai 

pengaruh yang positif terhadap kehidupan inidividu.  

2) Kepemilikan merupakan seberapa besar keadaan individu yang memiliki sebuah objek 

kepemilikan atau objek yang dianggapnya seperti “rumah”. 

3) Identitas diri  merupakan  seberapa kuat konsep yang dimiliki individu mengenai dirinya 

sendiri.  

4) Akuntabilitas merupakan seberapa kuat rasa tanggung jawab baik pada diri sendiri 

ataupun pada suatu organisasi  

Secara operasional, level kepemilikan psikologis dalam penelitian ini ditunjukkan oleh skor 

pada skala kepemilikan psikologis. Semakin tinggi skala kepemilikan psikologis, semakin tinggi 

pula kepemilikan psikologis pada wanita dengan peran ganda yang menjadi subjek. 

3.3 Instrumen Penelitian  

3.3.1 Metode dan Alat Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan  data menggunakan survey.Untuk menjaga validitas dan reliabilitas 

alat ukur kepemilikan psikologis dan komitmen organisasi, maka akan diujicobakan pada 10 

subjek dengan kriteria sama dengan karakteristik populasi dalam penelitian ini. Uji coba ini 

bertujuan agar subjek dapat memahami pernyataan yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa 



Indonesia. Setelah melakukan uji coba, peneliti akan mendapat masukan yang berguna untuk 

menyempurnakan alat ukur ini. 

3.3.1.1 Skala Komitmen Organisasi 

Skala komitmen organisasi dalam penelitian ini,peneliti menggunakan alat ukur yang 

dikembangkan oleh Mowday (dalam Lunthans 2007) dengan menggunakan skala likert. Subjek 

diberikan beberapa pernyataan mengenai komitmen organisasi yang ia miliki selama ini. Lalu 

subjek akan mengisi pernyataan tersebut dengan memberi tanda centang (v) pada pilihan 

jawaban sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Subjek akan diberikan 

15 aitem pernyataan mengenasi komitmen organisasi.  

Blueprint Skala komitmen organisasi 

Dimensi favorable 

Keinginan kuat untuk tetap menjadi anggota 

dalam perusahaan 

9,10,1

1,12,13 

Keinginan pegawai untuk mengerahkan 

semua kemampuannya 

14,15,

16,17,18 

Keyakinan dalam penerimaan dan tujuan 

organisasi 

 

19,20,

21,22,23 

Jumlah 15 

 

Berdasarkan penelitian Ingarianti (2015) mengenai komitmen organisasi,hasil uji reliabilitas 

pada dimensi keinginan kuat untuk tetap menjadi anggota dalam perusahaan adalah 0,828. Hasil 

uji reliabilitas dimensi kedua yaitu keinginan pegawai untuk mengerahkan semua 

kemampuannya adalah 0,803 dan hasil uni reliabilitas dimensi ketiga yaitu keingnan kuat untuk 

mempertahankan keanggotaan dalam organisasi adalah 0.897. Masing-masing dimensi 

menunjukkan nilai yang diatas 0,6 yang memiliki arti bahwa setiap dimensi komitmen organisasi 

reliable. 

 



3.3.1.2 Skala Kepemilikan Psikologis 

Skala kepemilikan psikologis dalam penelitian ini,peneliti menggunakan skala dari Avey 

at.al (2009) dengan menggunakan skala likert.. Subjek akan diberikan 8 pernyataan mengenai 

kepemilikan psikologis. Subjek akan mengisi dengan tanda centang (v) pada pernyataan yang 

sesuai dengan diri subjek. Berdasarkan penelitian Avey at.al (2009),mengenai kepemilikan 

psikologis, hasil uji reliabilitas pada dimensi self-efficacy adalah 0.89, accountability adalah 

0.86, belongingness adalah 0.92 dan self-identity adalah 0.80. 

Blueprint Skala kepemilikan psikologis 

Dimensi Favorable 

Efikasi diri 1,2 

Akuntabilitas 3,4 

Kepemilikan 5,6 

Identitas diri 7,8 

Jumlah 8 

 

 Berdasarkan penelitian Avey (2009), mengenai kepemilikan psikologis, hasil uji 

reliabilitas pada dimensi efikasi diri adalah 0.89,akuntabilitas adalah 0.86, kepemilikan adalah 

0.92 dan identitas diri adalah 0.80. 

3.3.2 Validitas dan Reliabilitas Alat Pengumpulan Data 

Validitas merupakan sejauh mana kekesuaian atau ketepatan dan kecermatan sebuah alat 

ukur dalam melakukan fungsi alat ukurnya (Djaali dan Muljono, 2007) . Sebuah alat tes akan 

bisa dikatakan memiliki validitas yang baik apabila alat tes tersebut mampu mengukur apa yang 

hendak diukur oleh peneliti. Pada penelitian ini,akan melakukan uji validitas dengan cara 

melakukan korelasi antara skor total dan skor aitem dari skala kepemilikan psikologis dan skala 

komitmen organisasi. Pada pengujian validitas peneltian ini, peneliti menggunakan uji korelasi 



simple product moment. Pengujian ini dilakukan dengan bantuan SPSS. Menurut Azwar (2013), 

aitem akan dikatakan valid apabila dapat memenuhi kriteria koefisien korelasi yaitu ≥ 0,3. 

Validitas skala komitmen organisasi berkisar antara 0,460 - 0,830. Validitas skala kepemilikan 

psikologis berkisar antara 0,527 – 0,713. 

Dalam buku Djaali dan Muljono (2007), dikatakan bahwa reliabilitas alat ukur sangat 

berkaitan erat dengan masalah atau eror  dalam pengukuran. Yang dimaksud eror dalam hal ini 

adalah menunjukkan sejauh mana konsistensi dan inkonsistensi hasil pengukurannya jika 

dilakukan pengukuran ulang dengan subjek yang sama (Djaali dan Muljono, 2007). Pengujian 

reabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan pengujian Alpha Cronbach dalam program 

SPSS. Menurut Nurgiyanto, Gunawan dan Marzuki (dalam Barus, 2011) Alpha Cronbach cocok 

untuk menguji reabilitas instrumen yang mengandung pernyataan dengan jawaban berskala. 

Menurut Azwar (2013) aitem akan dikatakan reliable jika memenuhi nilai ≥ 0,7. Reliabilitas 

skala kepemilikan psikologis adalah 0,870 dan skala komitmen organisasi adalah 0,925. 

3.3 Populasi dan Sampel dan Teknik Pengambilan Data 

3.4.1 Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan total keseluruhan bagian atau peserta yang akan diamati sesuai dengan 

tujuan penelitan (Eriyanto, 2007). Untuk menentukan populasi,  harus sesuai dengan tujuan dan 

topic penelitian atau survey yang akan dilakukan (Eriyanto, 2007). Populasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah wanita dengan peran ganda di Surabaya barat.   

Menurut Azwar (2013), sampel merupakan sebagian dari sebuah populasi yang mempunyai 

ciri-ciri sama dengan populasi penelitian.  

Kriteria untuk populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah: 

a) Merupakan wanita berusia 20 hingga 50 tahun 



b) Memiliki pekerjaan  

c) Merupakan wanita yang sudah menikah dan memiliki anak 

Peneliti memilih populasi dan sampel dengan kriteria di atas karena menurut Levinson 

(1987), perkembangan dewasa dibagi menjadi 3 yaitu dewasa awal, tengah dan akhir. Dewasa 

awal merupakan usia 28-40 tahun, dimana wanita sudah mulai mampu membentuk kemandirian 

dalam kehidupan pribadi dan bidang ekonomi, seperti karir, pasangan hidup dan keluarga 

(Levinson, 1987). Sedangkan dewasa tengah pada usia 45-60 tahun, wanita lebih memilih untuk 

menetap pada apa yang telah ia dapatkan contohnya tidak berpindah-pindah rumah dan 

pekerjaannya (Levinson, 1987).. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 71 orang karena 

menurut Gay dan Diehl (dalam Elizabeth, 2014) jika penelitian bersifat korelasional maka 

sampel minimumnya adalah minimal 30 responden.   

3.3.2 Teknik Pengambilan Sampel 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling. 

Peneliti memilih menggunakan teknik pengambilan sampel purposive karena menurut Noor 

(2011), purposive sampling merupakan teknik mengambil sampel yang layak sesuai dengan 

kriteria yang dicari peneliti.  

3.5 Analisis Data 

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik correlation test spearman product 

moment. Teknik correlation test spearman product moment digunakan karena peneliti ingin 

mengetahui hubungan antara variable kepemilikan psikologis dan variable komitmen organisasi. 

Karena hasil data tidak normal, maka peneliti menggunakan teknik analisa Spearman. Teknik 

analisa Spearman rank digunakan untuk menguji hubungan antara satu variable dengan variable 

yang lain pada skala ordinal (Raharjo, 2017). Hasil uji korelasi menunjukkan r = 0,797 yang 



berarti terdapat hubungan yang signifikan antara komitmen organisasi dan kepemilikan 

psikologis pada wanita dengan peran ganda.  

 


