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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini adalah kuantitatif non-eksperimen yaitu 

metode penelitian yang tidak menggunakan eksperimen atau percobaan (Saam & 

wahyuni, 2013). Azwar (2014) mengatakan bahwa jenis penelitian ini merupakan 

kuantitatif deskriptif, yaitu penelitian dengan menggunakan analisis hanya sampai 

pada tahap deskripsi, menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematik sehingga 

dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Penelitian deskriptif bertujuan 

untuk menggambarkan secara sistematik dan akurat fakta dan karateristik mengenai 

populasi atau mengenai bidang tertentu. 

1.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.2.1 Variabel Penelitian 

  Variabel penelitian ini adalah suatu kondisi akan diobservasi oleh peneliti 

dalam suatu penelitian. Direktorat Pendidikan Tinggi Depdikbud menjelaskan 

bahwa variabel penelitian adalah segala sesuatu yang akan menjadi obyek 

pengamatan penelitian. Variabel dalam penelitian ini adalah Work Engagement. 

3.2.2 Definisi Operasional 

       Definisi operasional adalah suatu definisi mengenai variabel yang dirumuskan 

berdasarkan karakteristik-karateristik variabel yang dapat diiamati (Azwar, 2008). 

Work engagement adalah kondisi psikologis yang dirasakan seseorang sebagai 
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persaan yang sangat positif dan penuh yang diukur melalui aspek vigor, dedication 

dan absorption ditandai dengan seberapa besar energi tinggi dan ketahanan mental 

yang dimiliki seseorang tersebut.  

Semakin tinggi skor vigor, maka semakin tinggi energi dan ketahanan 

mental yang dimiliki. Sebaliknya, jika semakin rendah skor vigor, maka semakin 

rendah energi dan ketahanan mental yang dimiliki subjek. Dedication dapat dilihat 

melalui seberapa antusiasme maupun rasa bangga seseorang dalam bekerja. 

Semakin tinggi skor dedication, maka semakin tinggi antusiasme dan rasa bangga 

seseorang dalam bekerja. Sebaliknya, jika semakin rendah skor dedication, maka 

semakin rendah antusiasme dan rasa bangga seseorang dalam bekerja. Semakin 

tinggi skor absorption maka semakin tinggi fokus dan sulit berpisah dengan 

pekerjaan. Sebaliknya jika semakkin rendah skor absorption maka semakin rendah 

fokus subjek dalam bekerja. 

Work engagement dalam penelitian ini dapat dilihat melalui skor engagment 

dari skala yang digunakan yaitu skala work engagement. Jika skor mean yang 

ditunjukkan dalam penelitian ini tinggi, maka tinggi pula tingkat engagement 

seseorag terhadap pekerjaanya. Namun, jika skor mean yang ditunjukkan rendah 

maka rendah pula tingkat engagment karyawan terhadap pekerjaanya. 

3.1 Instrumen Penelitian 

Metode dan Alat Pengumpul Data 

Menurut Azwar (2008) pada penelitian kuantitatif, data penelitian hanya 

dapat diperoleh melalui suatu proses pengukuran yang valid, reliabel dan objektif. 
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Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah survey. Peneliti menggunakan 

kuisioner sebagai alat pengumpul data dalam penelitian ini. Skala yang digunakan 

adalah pernyataan tertulis dengan beberapa pilihan jawaban yang telah disediakan 

untuk responden. Sebelum menyebarkan kuisioner, peneliti terlebih dahulu 

melakukan uji bahasa kepada 10 subjek untuk memastikan bahwa subjek 

memahami bahasa yang digunakan dan pernyataan sesuai dengan subjek penelitian. 

Skala Work Engagement dalam penelitian ini adalah skala yang 

dikemukakan oleh Schaufeli yaitu skala UWES (Untrech work engagement scale). 

Skala tersebut terdiri dari 17 aitem. Yang terdiri dari 6 aitem menunjukkan aspek 

vigor, 5 aitem menunjukkan aspek dedication, dan 6 aitem menunjukkan aspek 

absorption. Skala ini berupa skala Likert. Masing-masing aitem memiliki respon 

yang berada pada rentang 1 (tidak pernah) sampai 6 (selalu).  

Tabel 3.1 

Blue Print Skala Work Engagement 

 

Dimensi Aitem  Jumlah 

Vigor 1,4,8,12,15,17 6 

Dedication 2,5,7,10,13 5 

Absorption 3,6,9,11,14,16 6 

Total  17 
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3.2 Validitas dan Realibilitas Alat Pengumpul Data 

Skala yang dipakai untuk mengambil data dalam penelitian ini adalah skala 

work engagement. Peneliti akan melakukan uji validitas menggunakan uji Alpha 

Cronbach. Menurut Azwar (2008) aitem yang valid adalah aitem-aitem yang 

koefisien validitas berada di atas nilai 0,3. 

Realibilitas suatu alat ukur juga perlu diperhatikan. Alat ukur yang seharusnya 

adalah alat ukur yang memiliki reliabilitas yang baik karena mampu memberikan 

hasil yang relatif konsisten meskipun pada waktu yang berbeda (Azwar, 2008). 

Penelitian ini menguji reliabilitas alat ukur dengan tehnik reliabilitas Alpha 

Cronbach dengan bantuan SPSS. Hasil reliabilitas dapat dikatakan baik jika 

memiliki hasil Alpha Cronbach >0,3 (Bryman, 2008) 

Validitas UWES telah dilakukan di berbagai negara dan memiliki validitas yang 

baik karena tidak ada aitem yang gugur (Schaufeli & Bakker, 2003). Schaufeli dan 

Bakker (2003) mengemukakan total nilai cronbach alpha pada UWES adalah 0,82 

untuk dimensi vigor, 0,89 untuk dedication, dan 0,83 untuk absorption.  

3.3 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi merupakan kelompok subjek yang hendak di generelisasikan sesuai 

dengan tujuan penelitian. Populasi sebaiknya terdiri dari kelompok subjek yang 

memiliki ciri-ciri yang membedakannya dari kelompok subjek lainya (Sugiarto, 

Siagian, Sunaryanto, & Oetomo, 2003). Kemudian sampel sendiri adalah bagian 

dari populasi. 
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Populasi dalam penelitian ini adalah guru di sekolah X  di Surabaya dan guru 

sekolah Y  di Pandaan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan total population study. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

berjumlah 101 subjek. 

3.6 Analisis Data 

Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode statistik deskriptif. 

Menurut Sugiyono (2014) statistik yang digunakan untk menganalisis data dengan 

cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa 

adanya maksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. 

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif berupa tabel, tabulasi 

silang, perhitungan mean, serta perhitungan penyebaran data melalui presentase. 

 

 


