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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian 

korelasional untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yang diteliti yaitu 

kepemilikan psikologis dan kepuasan kerja. Metode yang digunakan adalah survei 

yaitu dengan cara menyebarkan kuesioner kepada subjek penelitian. 

 

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.2.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas: Kepemilikan psikologis (psychological ownership) 

Kepemilikan psikologis karyawan merupakan persepsi seorang karyawan 

mengenai seberapa kuat karyawan tersebut merasa memiliki perusahaan tempatnya 

bekerja atau merasa pekerjaan itu memang untuknya. Kepemilikan psikologis 

diukur melalui dimensi-dimensi kepemilikan psikologis yang dikemukakan oleh 

Avey, Avolio, dan Crossley (2009) sebagai berikut. 

a. Efikasi diri: seberapa besar perasaan karyawan bahwa dirinya mampu untuk 

melakukan pekerjaan dan mencapai target tertentu dengan sukses. 

b. Akuntabilitas: seberapa besar rasa tanggung jawab karyawan dan harapannya 

bahwa orang lain juga akan bertanggung jawab atas target organisasi. 

c. Sense of belongingness: perasaan karyawan mengenai seberapa kuat dirinya 

menjadi bagian dari tempatnya bekerja dan menjadi bagian dari pekerjaannya. 
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d. Identitas diri: seberapa besar pekerjaan sebagai karyawan perusahaan menjadi 

bagian dari nilai dan identitas diri karyawan. 

Semakin tinggi skor kepemilikan psikologis, maka semakin kuat karyawan 

merasa memiliki perusahaan tempatnya bekerja atau merasa pekerjaan itu memang 

untuknya. Sebaliknya semakin rendah skor kepemilikan psikologis, maka semakin 

lemah karyawan merasa merasa memiliki perusahaan tempatnya bekerja atau 

merasa pekerjaan itu memang untuknya.  

 

3.2.2 Variabel Tergantung 

Variabel tergantung: Kepuasan kerja (job satisfaction) 

Kepuasan kerja merupakan seberapa positif sikap, perasaan, atau keadaan 

emosional individu yang disebabkan oleh penilaian dari pengalaman kerjanya. 

Kepuasan kerja dalam penelitian ini dikukur melalui dimensi gaji, promosi, sifat 

kerja, rekan kerja, dan supervisi yang dikemukakan Spector (2012) sebagai berikut. 

a. Gaji: seberapa puas karyawan terhadap upah dan kenaikan upah yang diterima. 

b. Promosi: seberapa puas karyawan terhadap kesempatan untuk naik pangkat atau 

jabatan. 

c. Sifat kerja: seberapa puas karyawan terhadap jenis pekerjaan atau tugas yang 

diterima dan dilakukan. 

d. Rekan kerja: seberapa puas karyawan dalam hubungannya dengan rekan 

kerjanya. 

e. Supervisi: seberapa puas karyawan terhadap pengawas kerja atau atasan. 
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Semakin tinggi skor kepuasan kerja, maka semakin positif sikap, perasaan, 

atau keadaan emosional individu yang disebabkan oleh penilaian dari pengalaman 

kerjanya. Sebaliknya semakin rendah skor kepuasan kerja, maka semakin negatif 

sikap, perasaan, atau keadaan emosional individu yang disebabkan oleh penilaian 

dari pengalaman kerjanya. 

 

3.3 Instrumen Penelitian 

3.3.1 Metode dan Alat Pengumpul Data 

Data penelitian diperoleh dengan cara survei yaitu menyebarkan kuesioner 

kepada populasi penelitian. Alat pengumpul data yang digunakan adalah kuesioner 

yang terdiri dari data demografi, skala kepuasan kerja, dan skala kepemilikan 

psikologis. Uji bahasa dilakukan dengan mengujikan kuesioner kepada 10 orang 

karyawan di salah satu toko di Surabaya. 

 

3.3.1.1. Skala Kepuasan Kerja 

Alat pengumpul data kepuasan kerja yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah adaptasi dari skala yang telah digunakan oleh Xiu-yun, Qing-guo, Yu-wen, 

Zhi-hong, dan Yu-bo, (2010) pada masyarakat di Cina. Xiu-yun dkk (2010) 

sebelumnya telah mengadaptasi dan mengembangkan Job Satisfaction Survey (JSS) 

milik Spector (1985) yang berisi 36 aitem dan digunakan di Amerika Serikat. Skala 

yang digunakan oleh peneliti berisi total 20 aitem terdiri dari 4 aitem yang mewakili 

5 dimensi. Tanggapan skala berbentuk Likert dengan 6 derajat pilihan respon 

sebagai berikut, 1 = sangat tidak setuju; 2 = tidak setuju; 3 = agak tidak setuju; 4 = 
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agak setuju; 5 = setuju; dan 6 = sangat setuju (Xiu-yun dkk., 2010). Berikut adalah 

blueprint skala kepuasan kerja yang digunakan. 

 

Tabel 3.1. 

Blueprint Skala Kepuasan Kerja 

 

Dimensi Aitem Favorabel Aitem Unfavorabel Jumlah 

Gaji 1, 11 6, 15 4 

Promosi 7, 16, 20 2 4 

Supervisi 3, 12 8, 17 4 

Teman kerja 9, 18 4, 13 4 

Sifat kerja 5, 14, 19 10 4 

Jumlah aitem   16 

 

Aitem favorabel mendapat skor sesuai dengan angka pilihan respon skala 

likert pada lembar kuesioner. Sedangkan untuk aitem unfavorabel, skor didapat 

dengan cara membalik urutan angka pilihan respon pada skala likertnya terlebih 

dahulu. Untuk aitem unfavorabel, pilihan angka 1 mendapat skor 6; angka 2 

mendapat skor 5; angka 3 mendapat skor 4; angka 4 mendapat skor 3; angka 5 

mendapat skor 2; dan angka 6 mendapat skor 1. 

 

3.3.1.2. Skala Kepemilikan Psikologis 

Alat pengumpul data kepemilikan psikologis yang digunakan merupakan 

adaptasi dan modifikasi dari skala yang dikembangkan oleh Avey dkk. (2009). 

Skala kepemilikan psikologis terdiri dari 16 aitem dengan masing-masing 4 aitem 

untuk tiap dimensi kepemilikan psikologis yang digunakan dalam penelitian ini. 

Tanggapan skala berbentuk Likert dengan 6 derajat pilihan respon sebagai berikut, 

1 = sangat tidak setuju; 2 = tidak setuju; 3 = agak tidak setuju; 4 = agak setuju; 5 = 
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setuju; dan 6 = sangat setuju (Avey dkk., 2009). Berikut adalah blueprint skala 

kepemilikan psikologis yang digunakan. 

 

Tabel 3.2. 

Blueprint Skala Kepemilikan Psikologis 

 

Dimensi Aitem Favorabel Aitem Unfavorabel Jumlah 

Efikasi diri 1, 9, 13 5 4 

Akuntabilitas 6, 10, 14 2 4 

Belongingness 3, 7, 15 11 4 

Identitas diri 4, 8, 12 16 4 

Jumlah aitem   16 

 

Aitem favorabel mendapat skor sesuai dengan angka pilihan respon skala 

likert pada lembar kuesioner. Sedangkan untuk aitem unfavorabel, skor didapat 

dengan cara membalik urutan angka pilihan respon pada skala likertnya terlebih 

dahulu. Untuk aitem unfavorabel, pilihan angka 1 mendapat skor 6; angka 2 

mendapat skor 5; angka 3 mendapat skor 4; angka 4 mendapat skor 3; angka 5 

mendapat skor 2; dan angka 6 mendapat skor 1. 

 

3.3.2 Validitas dan Reliabilitas Alat Pengumpul Data 

Validitas adalah sejauh mana ketepatan suatu alat ukur mampu mengukur 

konsep yang dinilai sehingga benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur 

(Azwar, 2014; Sudjana, 2004). Menurut Matondang (2009), validitas suatu alat 

ukur selalu dikaitkan dengan tujuan dari penggunakan alat ukur tersebut. 

Matondang (2009) juga menyatakan semakin valid alat tersebut maka hasil ukur 

yang diberikan pun akan semakin sesuai dengan tujuan dan keadaan sesungguhnya 

atas apa yang diukur. Validitas yang digunakan pada penelitian ini adalah validitas 

konten.  
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Seleksi aitem dilakukan dengan prosedur iterative item analysis yaitu 

dengan dua cara yaitu berdasarkan skor korelasi aitem total (corrected item-total 

correlation) dan melihat skor Alpha if item deleted (Nunally,1978). Cara yang 

pertama dengan mengeluarkan aitem yang memiliki korelasi atem total yang rendah 

yaitu < 0.300. Cara berikutnya adalah dengan mengeluarkan aitem yang memiliki 

skor Alpha if item deleted lebih tinggi dibanding dengan skor Alpha Cronbach skala 

keseluruhan. Apabila skor korelasi aitem total masih di bawah 0.300 tetapi skor 

Alpha if item deleted juga tidak lebih tinggi dibanding dengan skor Alpha Cronbach 

skala keseluruhan, maka aitem tersebut tidak perlu dikeluarkan. 

Reliabilitas adalah sejauh mana alat ukur mampu memberikan hasil 

pengukuran yang dapat dipercaya (Azwar, 2014). Menurut Matondang (2009), 

reliabilitas suatu alat ukur dipengaruhi erat dengan konsistensi hasil ukur saat 

dilakukan secara berulang-ulang pada subjek yang berbeda. Semakin reliabel alat 

tersebut maka hasil ukur yang diberikan pun akan selalu konsisten meskipun 

dilakukan pada subjek yang berbeda. Azwar (2014) menyatakan bahwa skala 

dikatakan reliabel jika memiliki nilai Alpha Cronbach α ≥ 0,70. 

Reliabilitas Alpha Cronbach tiap dimensi dari skala kepuasan kerja adalah 

sifat kerja α = 0.740, gaji α = 0.680, promosi α = 0.650, supervisi α = 0.800, dan 

teman kerja α = 0,500 (Xiu-yun dkk., 2010). 
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Tabel 3.3. 

Reliabilitas setiap Dimensi dari Variabel Kepuasan Kerja 

 

Dimensi 
Skor α 

Akhir 

Corrected Item-Total 

Correlation 
Jumlah 

Aitem 

Akhir 

Kesimpulan 

Terendah Tertinggi 

Gaji 0.527 0.323 0.390 3 Cukup Reliabel 

Promosi 0.571 0.460 0.460 2 Cukup Reliabel 

Supervisi 0.490 0.274 0.310 4 Cukup Reliabel 

Teman kerja 0.537 0.404 0.404 2 Cukup Reliabel 

Sifat kerja 0.611 0.412 0.457 3 Cukup Reliabel 

 

Tabel di atas menunjukkan hasil uji reliabilitas setiap dimensi dari variabel 

kepuasan kerja menggunakan nilai Alpha Cronbach berdasarkan data penelitian 

yang telah diperoleh. Sedangkan secara keseluruhan, skala kepuasan kerja yang 

digunakan mendapat nilai α = 0.809. 

 Reliabilitas internal komponen dari skala kepemilikan psikologis adalah 

efikasi diri α = 0.900, akuntabilitas α = 0.810, belongingness α = 0.920, identitas 

diri α = 0.730, dan secara keseluruhan 4 dimensi α = 0.840 (Avey dkk., 2009). 

 

Tabel 3.4. 

Reliabilitas setiap Dimensi dari Variabel Kepemilikan Psikologis 

 

Dimensi 
Skor α 

Akhir 

Corrected Item-Total 

Correlation 
Jumlah 

Aitem 

Akhir 

Kesimpulan 

Terendah Tertinggi 

Efikasi diri 0.666 0.328 0.576 4 Reliabel 

Akuntabilitas 0.582 0.315 0.509 4 Cukup Reliabel 

Belongingness 0.702 0.315 0.641 4 Reliabel 

Identitas diri 0.496 0.368 0.368 2 Cukup Reliabel 

 

Tabel 1.4. menunjukkan hasil uji reliabilitas setiap dimensi dari variabel 

kepemilikan psikologis menggunakan nilai Alpha Cronbach berdasarkan data 

penelitian yang telah diperoleh. Sedangkan secara keseluruhan, skala kepemilikan 

psikologis yang digunakan mendapat nilai α = 0.872. 
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3.4 Populasi dan Teknik Pengumpulan Sampel 

3.4.1 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah sekelompok orang yang menjadi sumber data pada suatu 

penelitian (Bungin, 2011). Menurut Azwar (2014), kelompok subjek atau populasi 

harus memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang sama serta membedakannya dari 

populasi lain. Populasi penelitian ini adalah seluruh karyawan Perusahaan X yang 

berjumlah kurang lebih 200 orang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebanyak 83 orang karyawan perusahaan yang berstatus karyawan tetap. 

Kriteria subjek penelitian adalah karyawan yang telah bekerja tetap di satu 

perusahaan selama minimal 6 bulan atau setengah tahun. Kriteria tersebut dipilih 

karena karyawan dianggap telah cukup beradaptasi dengan suasana dan budaya 

pada perusahaan tempatnya bekerja. 

 

3.4.2 Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel penelitian adalah accidental sampling yang 

berarti sampel dipilih secara tidak sengaja. Dalam penelitian ini, peneliti 

mendatangi lokasi kantor dan gudang Perusahaan X kemudian menitipkan 

kuesioner kepada Kepala Administrasi dan Kepala Gudang Perusahaan untuk 

kemudian kuesioner tersebut dibagikan dan dikerjakan oleh karyawan. Selain itu, 

peneliti juga mengirimkan kuesioner untuk dikerjakan oleh karyawan cabang 

Perusahaan X yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah beberapa hari, 

peneliti kembali mendatangi kantor dan gudang Perusahaan X untuk mengambil 

kuesioner yang telah dikerjakan. 
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3.5 Analisis Data 

Pada penelitian ini, data yang diperoleh dari dua variabel yaitu kepemilikan 

psikologis dan kepuasan kerja berbentuk interval. Analisis data yang sudah 

diperoleh merupakan suatu cara mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga 

dapat dibaca dan dapat diinterpretasi atau ditafsirkan (Azwar, 2014). Analisis data 

dilakukan dengan bantuan program SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences) versi 16. Data kemudian dianalisis dengan melakukan uji asumsi dan uji 

hipotesis.  

 

3.5.1. Uji Asumsi 

Uji asumsi yang dilakukan adalah uji normalitas menggunakan teknik 

Kolmogorov-Smirnov. Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

apakah sebaran atau distribusi data dari variabel tergantung yang diperoleh pada 

penelitian normal atau tidak. Hasil uji normalitas dari variabel kepuasan kerja 

menunjukkan bahwa data yang diperoleh terdistribusi normal. 

 

3.5.2. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan menggunakan uji korelasi untuk mengetahui 

hubungan atau korelasi antara dua variabel penelitian. Hasil uji normalitas dari 

variabel kepuasan kerja menunjukkan bahwa data yang diperoleh terdistribusi 

normal. Maka dari itu, uji hipotesis yang dilakukan menggunakan uji korelasi 

parametrik dengan teknik Pearson Product Moment. 

 


