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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Rancangan penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. 

Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menguji keobjektifan 

suatu teori dengan melihat hubungan antar variabelnya (Creswell, 2014). Peneliti ingin 

menguji hipotesa hubungan variabel budaya belajar dengan makna kerja pada agen 

properti. Selain itu, metode desain penelitian survey juga digunakan dalam penelitian 

ini. Peneliti akan menggunakan sampel untuk menggambarkan hasil penelitian dan 

menggeneralisasikan ke populasi (Cresswell, 2014). 

Dalam menganalisa hasil, peneliti menggunakan desain korelasional untuk 

mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut Creswell (2014), 

metode penelitian kualitatif korelasional adalah penelitian statistik untuk mengukur 

derajat hubungan antar dua variabel atau lebih terhadap suatu fenomena.  

 

3.2 Definisi Operasional 

3.2.1 Definisi Operasional Makna Kerja 

 Variabel terikat adalah variabel yang terpengaruh oleh variabel bebas 

(Creswell, 2014). Variabel terikat penelitian ini adalah makna kerja. Makna kerja dapat 

dipahami sebagai persepsi seseorang mengenai tingkat signifikansi pekerjaannya 

terhadap dirinya dan orang lain. Skor total yang diperoleh subjek di skala Makna Kerja 
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mencerminkan tinggi atau rendahnya perilaku dalam Makna Kerja. Skor tinggi 

menunjukkan subjek memiliki pemahaman signifikansi pekerjaannya terhadap dirinya 

dan orang lain. Aspek-aspek yang dinilai adalah (Steger et al., 2012): 

a) Greater good motivation: mengerti akan motivasi dirinya mengapa ia bekerja. 

Semakin tinggi skor menunjukkan semakin subjek paham gambaran besar 

mengenai tujuan atau dampak pekerjaannya serta perusahaannya. Skor rendah 

menunjukkan subjek belum memiliki pemahaman mengenai dampak 

pekerjaannya dan perusahaannya. 

b) Positive meaning: pemaknaan positif pada aktivitas pekerjaannya. Skor tinggi 

menunjukkan subjek memahami pentingnya dan dampak dari karir yang 

dimiliki.  

c) Contribution to meaning-making: memberi pengaruh melalui pemaknaan 

aktivitasnya. Semakin tinggi skor ini, semakin subjek mampu memaknai 

pekerjaannya hingga ke tingkat personal. 

3.2.2 Definisi Operasional Budaya Belajar 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain (Creswell, 

2014) dalam hal ini, variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Variabel bebas 

dalam penelitian ini adalah budaya belajar. Peneliti mendefinisikan budaya belajar 

sebagai nilai dan aktivitas organisasi yang mempromosikan kegiatan belajar. Skor tota 

yang diperoleh dalam skala Budaya Belajar mencerminkan tinggi rendahnya Budaya 

belajar subjek. Semakin tinggi skor subjek dalam budaya belajar, semakin subjek tinggi 

kecenderungan subjek untuk mengembangkan diri, serta semakin tinggi tempat kerja 
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subjek memfasilitasi pengembangan diri karyawannya. Semakin rendah hasil skor, 

maka semakin rendah kecenderungan serta fasilitas tempat kerja subjek untuk 

mengembangkan diri. Beberapa definisi aspek-aspek berdasarkan Calantone et al., 

(2002) adalah sebagai berikut: 

a) Commitment to learning: bagaimana atasan dalam organisasi mendorong 

kebiasaan untuk menggali informasi, bahkan pada waktu luang mereka, 

sehinggs belajar menjadi sebuah kebiasaan. Skor yang tinggi mencerminkan 

komitmen dan pemahaman subjek mengenai pentingnya mengembangkan diri 

di dunia kerja. 

b) Shared vision: seberapa kuat perusahaan memastikan seluruh karyawannya 

tahu visi dan tujuan perusahaan sehingga dinamika budaya belajar perusahaan 

dapat terlaksana dengan baik. Semakin tinggi skor subjek, semakin sering 

perusahaan dan atasan membagikan misinya ke karyawannya. 

c) Open-mindedness: kemauan untuk mengevaluasi rutinitas operasional 

organisasi dan untuk menerima ide baru. Ini perlu dilakukan karena 

pengembangan teknologi dan informasi juga bergerak dengan cepat. Skor yang 

tinggi menunjukkan sikap subjek yang mau memberi dan menerima kritik yang 

membangun. 

d) Intraorganizational knowledge sharing: rutinitas organisasi yang mengarah 

pada penyebaran informasi dan pembelajaran antar divisi. Hal ini dilakukan 

dengan tujuan agar informasinya tetap ada meskipun tenaga kerjanya berganti-
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ganti. Semakin tinggi skor, semakin tinggi keterbukaan perusahaanyang 

bersangkutan antar divisi. 

 

3.3 Instrumen Penelitian 

3.3.1 Metode dan Alat pengumpulan data 

 Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang akan digunakan peneliti. 

Kuisioner adalah metode penyajian alat ukur variabel, baik berupa pertanyaan ataupun 

pernyataan, untuk mengumpulkan data dari sampel penelitian (Sugiyono, 2010). Untuk 

mendapatkan data yang dibutuhkan, akan ada dua jenis alat ukur untuk mengukur 

masing-masing variabel. Pembagian kuisioner akan dilakukan secara online melalui 

link google form, serta secara offline melalui kantor-kantor agen properti. Menurut 

pertimbangan peneliti, dengan menggunakan link akan mempermudah peneliti dan 

relasi peneliti untuk menyebarkan kuisionernya sehingga mendapatkan jumlah yang 

cukup, serta memudahkan subjek untuk mengisi dengan waktu yang relatif fleksibel. 

Sementara pendekatan offline digunakan agar responden dapat mengisi kuesioner di 

kantor tanpa menggunakan koneksi internet, serta memudahkan peneliti untuk 

menyebarkannya melalui kantor-kantor. 

3.3.1.1 Alat Ukur Meaning of Work 

 Variabel ini diukur menggunakan WAMI (work as meaning inventory) milik 

Steger, et al (2012). Alat ukur ini terdiri dari 10 aitem dan terbagi menjadi 3 aspek 

besar, yaitu motivasi yang lebih baik (greater good motivation), pemaknaan positif 
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(positive meaning), serta kontribusi terhadap pembuatan makna (contribution to 

meaning-making). 

Tabel 3.1 Blueprint Makna Kerja sebelum Pengguguran Aitem 

 Komponen Favorable Unfavorable 
Jumlah 

Aitem 

Positive Meaning 1, 4, 5, 8  4 

Meaning Making Through Work 2, 7, 9  3 

Greater Good Motivations 6, 10 3 3 

Setiap pernyataan akan diukur menggunakan skala Likert dari skala 0 hingga 5 

dengan distribusi seperti berikut:  

1 = sangat tidak setuju 

2 = tidak setuju 

3 = netral 

4 = setuju 

5 = sangat setuju 

3.3.1.2 Alat Ukur Budaya Belajar 

 Variabel ini menggunakan alat ukur dari Taslima (2002) yang terdiri dari 17 

aitem dengan empat aspek besar: 

Tabel 3.2 Blueprint Budaya Belajar sebelum Pengguguran 

Komponen Favorable Unfavorable Jumlah 

Commitment to Learning 1, 2, 4, 10  4 

Shared Visions 5, 6, 7, 15  4 

Intraorganizational Knowledge Sharing 9, 11, 13, 14 3 5 

Open-mindedness 12, 16, 17 8 4 

Sama seperti alat ukur WAMI, alat ukur ini menggunakan skala Likert dimulai 

dari skala 1-5. 
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3.3.2 Validitas dan Reliabilitas Pengumpulan Data 

 Menurut Sugiyono (2010), validitas merupakan derajat keakuratan setiap aitem 

dalam alat ukur untuk mengukur variabel. Alat ukur tersebut akan valid jika hasil 

analisa menunjukkan bahwa alat ukur tersebut tepat dan mampu mengukur variabel 

yang diinginkan. Sementara reliabilitas didefinisikan sebagai derajat di mana hasil 

penggunaan alat ukur dapat konsisten secara internal dan stabil seiring berjalannya 

waktu (Cresswell, 2014). 

3.3.2.2 Validitas dan Reliabilitas Makna Kerja 

Untuk mengukur makna kerja, peneliti menggunakan alat ukur dari Steger 

(2012) yang disebut WAMI (work as meaning inventory). Reliabilitas dan validitas 

WAMI diuji dengan menggunakan SPSS dengan fitur reliability analysis. Aspek 

positive meaning memiliki 4 aitem valid dengan rentang CITC 0,534-0,688 serta nilai 

cronbach alpha 0,807, aspek meaning making through work memiliki 3 aitem valid 

dengan rentang CITC 0,546-0,602 serta nilai cronbach alpha 0,743, lalu aspek greater 

good motivation memiliki 2 aitem valid dengan rentang kedua aitem memiliki CITC 

0,419 serta nilai cronbach alpha 0,588. Terdapat 1 aitem gugur dalam aspek greater 

good motivation, sehingga total aitem dalam variabel ini adalah sembilan aitem. Detil 

aitem yang digunakan dapat dilihat rinciannya sebagai berikut: 
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Tabel 3.3 Blueprint Makna Kerja setelah Pengguguran Aitem 

Komponen Favorable Unfavorable 
Jumlah 

Aitem 

Positive Meaning 1, 4, 5, 8  4 

Meaning Making Through Work 2, 7, 9  3 

Greater Good Motivations 6, 10 - 2 

3.3.2.1 Validitas dan Reliabilitas Budaya Belajar 

Alat ukur Budaya Belajar dari Calantone (2002) memiliki empat aspek, yaitu 

commitment to learning, shared vision, open-mindedness, serta intraorganizational 

knowledge sharing. Aspek commitment to learning memiliki 4 aitem valid dengan 

rentang CITC 0,480-0,725 serta nilai cronbach alpha 0,812, aspek shared vision 

memiliki 4 aitem valid dengan rentang CITC 0,498-0,628 serta nilai cronbach alpha 

0,769, aspek intraorganizational knowledge sharing memiliki 4 aitem valid dengan 

rentang CITC 0,472-0,688 serta nilai cronbach alpha 0,792, lalu aspek open-

mindedness memiliki 3 aitem valid dengan rentang CITC 0,566-0,7 serta nilai 

cronbach alpha 0,776. Terdapat dua aitem gugur dalam variabel ini dengan rincian 

sebagai berikut: 

Tabel 3.4 Blueprint Budaya Belajar setelah Pengguguran Aitem 

Komponen Favorable Unfavorable Jumlah 

Commitment to Learning 1, 2, 4, 10  4 

Shared Visions 5, 6, 7, 15  4 

Intraorganizational Knowledge Sharing 9, 11, 13, 14 - 4 

Open-mindedness 12, 16, 17 - 3 
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3.4  Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

3.5.1 Populasi dan Sampel 

 Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan agen properti di bawah 

organisasi tertentu. Peneliti memilih populasi ini karena populasi meniliki banyak isu 

di dalamnya, namun tidak banyak dibahas dalam penelitian-penelitian. Padahal isu-isu 

yang dihadapi dapat berpotensi menyebabkan turn over pada perusahaan, sedangkan 

turn over itu sendiri berpotensi menurunkan produktivitas (Cheng dan Waldenberger, 

2013). 

Berdasarkan definisi itu, peneliti ingin mengambil sampel dari kantor-kantor 

agen properti di Surabaya barat dengan total 9 kantor yang berpartisipasi.  

3.5.2 Teknik Pengambilan Sampel 

 Penelitian ini menggunakan convenience sampling. Convenience sampling, 

atau yang biasa dikenal sebagai accidental sampling, merupakan teknik penyebaran 

alat ukur non-probabilitas atau non-random di mana anggota populasi target yang 

memenuhi kriteria praktis tertentu, seperti aksesibilitas mudah, kedekatan geografis, 

ketersediaan pada waktu tertentu, atau kesediaan untuk dimasukkan untuk tujuan 

penelitian (Etikan et al., 2016). Peneliti memiliki akses ke 9 kantor dan agen-agen 

properti yang bersedia mengisi akan dijadikan subjek penelitian. 

 

3.5 Analisa Data 

Untuk menganalisa data dalam penelitian ini, pertama-tama peneliti akan 

melakukan uji normalitas. Uji normalitas merupakan uji untuk mengetahui apakah data 
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atau aitem telah terdistribusi secara normal atau tidak (Carter, 2004). Selain itu, peneliti 

juga akan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov mendapatkan tingkat normalitas alat 

ukur yang digunakan. Berhubung distribusi data tidak normal, maka analisa dengan 

menggunakan Spearman’s Rank juga akan digunakan untuk mengetahui apakah 

variabel bebas penelitian ini mampu untuk memprediksi variabel terikat. Pengujian 

akan dilakukan dengan menggunakan program komputer SPSS.
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