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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif 

dengan desain korelasional. Menurut Graziano dan Raulin (2010) korelasional 

adalah metode penelitian yang mencari derajat hubungan antara dua variabel 

atau lebih dari dua variable. Dalam penelitian korelasional ini menggunakan 

dua variable yaitu, stres kerja sebagai variabel independen dan komitmen 

organisasi sebagai variable dependen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui hubungan antara stres kerja dengan komitmen organisasi pada 

karyawan bagian produksi di PT X. 

 

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua variabel, yaitu variabel 

independen atau variable bebas dan variable dependen atau variable terikat. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah stres kerja, sedangkan variable 

terikat adalah komitmen organisasi. 

 

3.2.1 Variabel Terikat: Komitmen Organisasi 

Seberapa besar keadaan seseorang yang merasa ingin tetap terus berada 

dalam organisasi atau perusahaannya sekarang, dan setia terhadap 

organisasi atau perusahaan tersebut. 

18 
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Semakin tinggi skor maka menunjukkan komitmen organisasi yang 

semakin kuat. Semakin rendah skor menunjukkan komitmen organisasi 

semakin lemah. 

 Ada tiga aspek yang diukur dari komitmen organisasi yaitu: 

1. Affective commitment Seberapa kuat individu terikat secara emosional 

dengan organisasi atau perusahaannya sekarang. 

Semakin tinggi skor maka menunjukkan affective commitment yang 

semakin kuat. Semakin rendah skor menunjukkan affective 

commitment semakin lemah. 

2. Continuance Commitment Seberapa besar individu merasa ingin terus 

melanjutkan tugasnya dalam organisasi atau perusahaan tersebut. 

Semakin tinggi skor maka menunjukkan continuance commitment 

yang semakin kuat. Semakin rendah skor menunjukkan continuance 

commitment semakin lemah. 

3.  Normative commitment Seberapa besar individu setia untuk terus ada 

dalam organisasi atau perusahaan yang dimilikinya sekarang.  

Semakin tinggi skor maka menunjukkan normative commitment yang 

semakin kuat. Semakin rendah skor menunjukkan normative 

commitment semakin lemah. 

 

3.2.2 Variabel Bebas: Stres Kerja 

Seberapa besar seseorang merasa tertekan dengan pekerjaannya yang 

menurut dia lebih berat dari kemampuan yang dimilikinya, selain itu ada 
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perasaan tertekan yang dimiliki dan terjadi cukup lama yang menyebabkan 

seseorang tidak bekerja seperti yang seharusnya, atau dapat menurunkan 

performa kerjanya. 

Semakin tinggi skor maka menunjukkan stres kerja yang semakin tinggi. 

Semakin rendah skor menunjukkan stres kerja semakin rendah. 

 Stres kerja memiliki dua aspek yaitu: 

1.  Time stress, seberapa besar indivudi merasa bahwa waktu yang 

digunakannya lebih banyak di pekerjaan dan atau merasa tuntutan 

kerja tidak sebanding dengan waktu yang diberikan.  

Semakin tinggi skor maka menunjukkan time stress yang semakin 

tinggi. Semakin rendah skor menunjukkan time stress semakin rendah. 

2. Anxiety atau perasaan cemas terhadap pekerjaan.  

Semakin tinggi skor maka menunjukkan anxiety yang semakin tinggi. 

Semakin rendah skor menunjukkan anxiety semakin rendah. 

 

3.3 Instrumen Penelitian 

3.3.1 Metode dan Alat Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data adalah survei dan 

alat pengumpulan data menggunakan kuesioner. Peneliti akan 

menyebarkan kuesioner untuk mengukur stres kerja dan komitmen 

organisasi. Skala untuk mengukur stres kerja diadaptasi dari alat ukur 

milik Parker & Decotis (1983) berdasarkan dimensi time stress dan 
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anxiety. Sedangkan skala untuk mengukur komitmen organisasi diadaptasi 

dari alat ukur milik Allen dan Meyer (1990). 

 

3.3.1.1 Skala Komitmen Organisasi 

Skala komitmen organisasi yang digunakan diadaptasi dari alat 

ukur milik Allen dan Meyer (1990). Skala ini menggunakan model skala 

Likert. Skala likert terdiri dari dua macam pernyataan sikap, yaitu 

favorable (yang mendukung objek sikap) dan unfavorable yang tidak 

mendukung objek sikap (Azwar, dalamMarchelia 2014). 

Jadi model skala yang digunakna adalah point skala likert. Di 

mana subjek akan diminta untuk mengisi skala dengan memilih rentang 1 

hingga 5 pada setiap pernyataan. Petunjuk pengisian seperti berikut: 

1. Sangat Tidak Setuju 

2. Tidak Setuju 

3. Ragu-ragu 

4. Setuju 

5. Sangat Setuju 
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Tabel 3.1 

Blue print skala komitmen organisasi 

No Subskala Aspek Jumlah 

1 Affective 

commitment 

Favorable 1, 7, 

13, 18, 21 

Unfavorable 4, 

10, 16 

5 

 

3 

2 Continuance 

commitment 

Favorable 2, 8, 

14, 19, 22, 24 

Unfavorable 5, 

11 

6 

 

2 

3 Normative 

commitment 

Favorable 3, 9, 

15, 20, 23 

Unfavorable 6, 

12, 17 

5 

 

3 

 Total Item  24 

 

3.3.1.2 Skala Stres Kerja 

Skala untuk mengukur stres kerja disusun oleh Parker & Decotis 

(1983) berdasarkan dimensi stres kerja. Skala ini menggunakan model 

skala Point scala Likert, yang hanya terdiri dari satu macam pernyataan 

sikap yaitu favorable. 

Di sini subjek akan diminta untuk mengisi skala dengan cara 

memilih rentang 1 hingga 5 pada setiap aitem (pernyataan). Petunjuk 

pengisian seperti berikut: 

1. Sangat Tidak Setuju 

2. Tidak Setuju 

3. Ragu-ragu 

4. Setuju 

5. Sangat Setuju 
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Tabel 3.2 

Blue print skala stres kerja 

No Subskala Dimensi Jumlah 

1 Time Stress 2, 4, 6, 8, 9, 11, 

12, 13 

8 

2 Anxiety 1, 3, 5, 7, 10 5 

 Total Item  13 

 

3.3.2 Validitas dan Reliabilitas Alat Pengumpulan Data 

Validitas merupakan derajat kesesuaian antara apa yang diukur 

oleh alat ukur dengan apa yang ingin diukur peneliti sedangkan reliabilitas 

adalah derajat konsistensi, yang melihat sejauh mana kemiripan hasil 

pengukuran pada suatu kesempatan pengukuran dengan kesempatan 

lainnya (Clark-Carter, 2010). 

Menurut Azwar (2012), cara mengetahui validitas alat ukut adalah 

dengan cara mengkorelasikan skor aitem dengan skor aitem total pada alat 

ukur. Alat ukur dapat dikatakan valid jika nilai corrected Item – Total 

correlation ≥ 0, 30. Selain itu relibilitas alat ukut dapat diukur dengan 

menggunakan indeks reliabilitas konsistensi internal, yaitu Cronbach’s 

alpha. Indeks ini dimulai dari -1,00 hingga 1,00. Menurut  Hair, Anderson, 

Tatham dan Black (2006), Cronbach’s alpha 0.6 masih bisa diterima, 

terlebih lagi jika semua aitem di tiap dimensi memiliki nilai corrected Item 

– Total correlation ≥ 0, 30. 

Skala stres kerja terdiri dari dua dimensi yaitu time stress dan 

anxiety. Dari uji reliabilitas yang telah dilakukan oleh Parker & Decotis 
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(1983)  menunjukkan nilai cronbach’s Alpha dimensi berturut-turut 

sebagai berikut: 0.86, dan 0.74. Alat ukur ini juga memilki corrected Item 

– Total correlation untuk time stress 0.61 – 0.79, dan untuk anxiety 0.61 – 

0.75, dapat dinyatakan valid karena nilai corrected Item – Total correlation 

untuk time stress ≥ 0, 30. 

 Skala komitmen organisasi terdiri atas tiga subskala yaitu, Affecive 

commitment scale (ACS), Continuance commitment Scale (CCS) dan 

Normative commitment scale (NCS). Dari uji reliabilitas yang telah 

dilakukan oleh Allen dan Meyer (1990) menunjukkan nilai cronbach’s 

Alpha subskala berturut-turut sebagai berikut: 0.87, 0.75, dan 0.79. Selain 

itu ditemukan juga bahwa alat ukur ini valid. Validitas dari alat ukur ini 

telah diuji dengan menggunakan uji korelasi subskala dengan skala lainnya 

yang mengukur komitmen organisasi yaitu Organizational Commitment 

Quesionnaire (OCQ) yang dikembangkan oleh Mowday et al. (1979). 

Hasil uji korelasi ditemukan bahwa ACS berkolerasi signifikan dengan 

skala OCQ (0.83), CCS berkolerasi dengan skala OCQ (-0,02), dan NCS 

berkorelasi dengan skala OCQ (0.51). Dari hasil tersebut dapat dikatakan 

bahwa skala organizational commitment valid. 
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Berikut hasil uji reliabilitas internal: 

 Tabel 3.3 

 Hasil Uji Reliabilitas Komitmen Organisasi 

  

Aspek Alpha 

Cronbach 

(α) 

CITC Jumlah 

Butir 

Akhir 

Simpulan 

Tertingg

i 

Terendah 

Komitmen 

Afektif 

0.675 0.565 0.315 5 Reliabel 

Komitmen 

Kontinyu 

0.700 0.503 0.352 6 Reliabel 

Komitmen 

Normatif 

0.591 0.378 0.318 5 Cukup 

Reliabel 

 

Pada variabel komitmen organisasi aspek komitmen afektif 

memiliki nilai alpha sebesar 0,675, dan dapat dikatakan reliabel karena 

memenuhi nilai di atas 0.6. Sedangkan nilai CITC tertingginya sebesar 

0.565 dan nilai terendahnya sebesar 0.315. Pada aspek ini terdapat 3 aitem 

yang gugur dan dapat dikatakan valid karena memenuhi nilai validitas di 

atas 0.3. 

Dalam variabel komitmen organisasi aspek dari komitmen 

kontinyu memiliki nilai alpha sebesar 0,700 di mana data ini dapat 

dikatakan reliabel karena memenuhi nilai di atas 0.6. Kemudian nilai 

CITC tertingginya sebesar 0.503 dan nilai terendahnya sebesar 0.352. Pada 

aspek ini terdapat 2 aitem yang gugur dan dapat dikatakan valid karena 

memenuhi nilai validitas di atas 0.3. 
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Pada aspek ketiga yaitu aspek komitmen normatif memiliki nilai 

alpha sebesar 0.591 di mana data ini dapat dikatakan cukup reliabel. 

Sedangkan nilai CITC tertingginya sebesar 0.378 dan nilai terendahnya 

sebesar 0.318. Pada aspek ini terdapat 3 aitem yang gugur dan dapat 

dikatakan valid karena memenuhi nilai validitas di atas 0.3. 

Tabel 3.4 

 Hasil Uji Reliabilitas Stres Kerja 

  

Dimensi Alpha 

Cronbac

h (α) 

CITC Jumlah 

Butir 

Akhir 

Simpulan 

Tertinggi Terendah 

Time Stress 0.852 0.758 0.338 8 Reliabel 

Anxiety 0.789 0.634 0.379 5 Reliabel 

 

Pada variabel stres kerja dimensi time stress  memiliki nilai alpha 

sebesar 0,852 dan dapat dikatakan reliabel karena memenuhi nilai di atas 

0.6. Sedangkan nilai CITC tertingginya sebesar 0.758 dan nilai 

terendahnya sebesar 0.338. Tidak ada aitem yang gugur dari dimensi ini 

dan dapat dinyatakan valid karena memenuhi nilai validitas di atas 0.3. 

Dalam variabel stres kerja dimensi anxiety memiliki nilai alpha 

sebesar 0,789 di mana data ini dapat dikatakan reliabel karena memenuhi 

nilai di atas 0.6. Kemudian nilai CITC tertingginya sebesar 0.634 dan nilai 

terendahnya sebesar 0.379. Pada dimensi ini tidak ada aitem yang gugur 

dan dapat dikatakan valid karena memenuhi nilai validitas di atas 0.3. 
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3.4 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

3.4.1 Populasi dan Sampel 

Menurut Graziano & Raulin (2010) Populasi merupakan sekelompok 

peristiwa atau objek yang ingin diteliti, sedangkan sampel adalah himpunan 

bagian dari populasi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

karyawan bagian produksi di PT.X. Pada penelitian ini populasi dan sampel 

adalah sama. Jadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh 

karyawan bagian produksi di PT.X. Populasi karyawan produksi di PT.X 

berjumlah 90 orang.  

 

3.4.2 Teknik pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah total population 

study. Teknik pengambilan sampel ini adalah teknik sampling di mana peneliti 

mengambil data sesuai dengan jumlah populasi (Sugiyono, 2007). Jika jumlah 

populasi kurang dari 100 maka dapat digunakan seluruh populasi sebagai 

sample (Sugiyono, 2007). 

 

3.5 Analisis Data 

Pada penelitian ini uji hipotesis memakai uji korelasi untuk mengetahui 

apakah ada hubungan antara stres kerja sebagai variabel bebas dan komitmen 

organisasi sebagai variabel terikat. Namun harus dilakukan terlebih dahulu uji 

normalitas yang akan dilakukan menggunakan Kolmogorov- Smirnov. Dalam 
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penelitian ini uji Kolmogorov- Smirnov digunakan untuk mengetahui distribusi 

data normal atau tidak. Dari hasil uji normalitas yang telah dilakukan variabel 

memiliki data tidak normal, maka uji korelasi menggunakan Spearman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


