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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi  Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan. 

Penelitian ini dilakukan di 5 sekolah dasar negeri yang sudah ditentukan  

di Kecamatan Panggaungrejo. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan pada guru sekolah dasar negeri ini 

adalah penelitian survey, dimana peneliti melakukan observasi dalam 

pengumpulan data, peneliti mengumpulkan data, menganalisis dan 

menafsirkan data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada objek 

penelitian. Sugiyono (2007) mengatakan bahwa penelitian survey adalah 

penelitian yang dilakukan pada populasi yang besar maupun kecil, tetapi 

data yang dipelajari dari sampel yang diambil dari populasi. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah sekumpulan objek yang dijadikan bahan penelitian. 

Sugiyono (2012) menyatakan populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas objek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian di tarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini 

merupakan seluruh guru tetap yang berjumlah 208 orang dan guru 

tidak tetap yang berjumlah 83 orang pada sekolah dasar negeri di 

Kecamatan Panggungrejo. 

2. Sampel 

Sugiyanto (2012) menyatakan sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penelitian ini 

sampel yang digunakan merupakan sebagian guru tetap dan guru tidak 

tetap sekolah dasar negeri di Kecamatan Panggungrejo. 
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3. Teknik Pengambilan Sampel 

Menurut (Sugiono, 2001) dinyatakan simple (sederhana) 

Karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak 

tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. (Margono, 

2004) menyatakan bahwa simple random sampling adalah teknik 

untuk mendapatkan sampel yang langsung dilakukan pada unit 

sampling. Dengan demikian setiap unit sampling sebagai unsur 

populasi yang terpencil memperoleh peluang yang sama untuk 

menjadi sampel atau untuk mewakili populasi. Cara demikian 

dilakukan bila anggota populasi dianggap homogeny. Teknik ini dapat 

dipergunakan bilamana jumlah unit sampling di dalam suatu populasi 

tidak terlalu besar. 

Berdasarkan rumus diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian 

ini menggunakan sampel sebanyak 40 orang yang terdiri dari 27 orang 

yang berstatus guru tetap dan 13 orang guru berstatus tidak tetap yang 

diperoleh dari 5 sekolah dasar negeri di Kecamatan Panggungrejo. 

D. Definisi Operasional Variabel 

Sugiyono (2013) menjelasakan bahwa variabel  penelitian adalah 

segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian 

ditarik kesimpulan. Variabel-variabel ini digunakan untuk menentukan 

pernyataan untuk pengisian kuisioner bagi para sampel yang telah 

ditetapkan oleh peneliti. 

1. Komitmen Organisasi 

 Menurut Luthans (2002) komitmen organisasi adalah 

keinginan kuat untuk tetap bertahan sebagai anggota organisasi, 

keinginan untuk berusaha sesuai keinginan organisasi, keyakinan 

tertentu dan penerimaan nilai dan tujuan organisasi. Sikap yang 

merefleksikan loyalitas karyawan pada organisasi dan proses 

berkelanjutan dimana anggota organisasi mengekpresikan 

perhatiannya terhadap organisasi dan keberhasilan serta kemajuan 
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yang berkelanjutan. Pentingnya Komitmen pegawai diperkuat dengan 

serangkaian penelitian yang menunjukan ada hubungan yang kuat 

antara komitmen organisasional dengan penampilan kerja. 

Mayer dan Allen (1991) merumuskan suatu definisi mengenai 

komitmen dalam berorganisasi sebagai suatu kontrak psikologis yang 

merupakan karakteristik hubungan anggota organisasi dengan 

organisasinya yang memiliki implikasi terhadap keputusan individu 

untuk melanjutkan keanggotaannya dalam berorganisasi. Berdasarkan 

definisi tersebut anggota yang memiliki komitmen terhadap 

organisasinya akan dapat lebih bertahan sebagai bagian dari organisasi 

dibandingkan anggota yang tidak memiliki komitmen terhadap 

organisasi. 

Menurut Mayer dan Allen, komitmen organisasi merupakan 

gabungan dari tiga komponen yaitu sebagai berikut: (Emilisa, 2001). 

a. Affective commitment (Komitmen Afektif) 

  Komitmen afektif adalah kekuatan keinginan seseorang 

untuk terus bekerja dalam organisasi karena pertimbangan adanya 

kesesuaian atau kecocokan tujuan-tujuan dan nilai-nilai organisasi 

dengan dirinya. Komponen ini berkaitan dengan keterkaitan 

identitas, nilai kebersamaan dan keterlibatan dalam organisasi. 

b. Continuance commitment (Komitmen Kelanjutan) 

  Komitmen kelanjutan adalah komitmen yang didasarkan 

atas besarnya biaya yang dikeluarkan jika karyawan meninggalkan 

organisasi. Komponen ini berkaitan dengan investasi karyawan 

kepada organisasi dan persepsi karyawan tentang kerugian yang 

akan dihadapinya jika  meninggalkan organisasi. 

c. Normative commitment (Komitmen Normatif) 

  Komitmen normatif  adalah kekuatan keinginan seseorang 

untuk terus bekerja dalam organisasi karena mereka merasa ada 

kewajiban untuk tetap berada dalam organisasi, tidak meninggalkan 

organisasi untuk berpindah ke organisasi lain. Komponen ini 
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berkaitan dengan internalisasi norma organisasi, loyalitas, manfaat 

dan kewajiban terhadap organisasi. 

Tabel 3.1. Indikator Komponen Komitmen Oganisasi 

 

Komponen Komitmen 

Organisasi 

Indikator 

Afektif (𝑋1)  Rasa bangga di dalam organisasi 

(keterkaitan idetitas) 

 Nilai kebersamaan berada di dalam 

organisasi 

 Mampu terlibat dalam kesuksesan 

organisasi 

Kelanjutan (𝑋2)  Investasi pada organisasi 

 Kerugian meninggalkan organisasi 

Normatif (𝑋3)  Memiliki internalisasi norma 

dengan organisasi 

 Loyalitas pada organisasi  

 Manfaat yang diberikan di dalam 

organisasi  

 Kewajiban untuk bekerja di dalam 

organisasi 

Sumber: Bab II penelitian tersebut 

E. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

a. Data Kualitatif 

Yaitu data yang di peroleh dari objek penelitian dalam bentuk 

informasi baik secara lisan maupun tulisan yang dapat mendukung 

peneliti dalam mengolah hasil penelitian. 

b. Data Kuantitatif 

Yaitu data yang diperoleh dari objek penelitian yang berupa 

angka seperti pada penentuan jumlah karyawan dan data absensi di 

dalam instansi. 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu 

atau perseorangan seperti hasil wawancara atau pengisian kuisioner 
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yang biasa dilakukan peneliti (Umar, 2001). Data primer yang 

diperoleh peneliti melalui survey atau pengamatan langsung dengan 

guru tetap dan guru tidak tetap sekolah dasar negeri di Kecamatan 

Panggungrejo yang disesuaikan dengan data peneliti. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih 

lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau 

oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-

diagram (Umar 2001). Data yang didapatkan dari objek penelitian 

berupa data laporan jumlah karyawan dan lama pengabdian. 

Sedangkan data-data yang dikutip dari sumber lain misalnya 

referensi, buku-buku teks, internet, hasil penelitian yang relevan 

dan sebagainya. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

1) Wawancara 

  Menurut Umar (2005) wawancara merupakan pengumpulan data 

dengan cara berhadapan langsung (berkomunikasi langsung) dengan 

yang diwawancarai. Penelitian melakukan wawancara guna 

mendapatkan informasi yang diinginkan guna membantu penelitian. 

Wawancara dilakukan oleh peneliti pada pihak-pihak yang 

bersangkutan (Guru Tetap dan Guru Tidak Tetap Sekolah Dasar Negeri 

Di Kecamatan Panggungrejo). 

2) Kuisioner 

  Kuisioner adalah suatu cara pengumpulan data dengan 

menyebarkan pertanyaan kepada responden, dengan harapan mereka 

akan memberikan respon terhadap daftar pertanyaan tersebut (Umar, 

2005). pemberian kuisioner dilakukan secara tertutup untuk mengetahui 

perbedaan komitmen guru tetap dan guru tidak tetap pada sekolah dasar 

negeri di Kecamatan Panggungrejo. 
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G. Pengukuran Data 

Dalam penelitian ini, tanggapan responden diukur dengan 

menggunakan skala likert maka variabel yang diukur dijabarkan menjadi 

sub variabel kemudian sub variabel dijabarkan menjadi komponen yang 

dapat diukur. Komponen-komponen yang terukur kemudian dijadikan 

sebagai titik tolak ukur menyusun pertanyaan yang kemudian akan 

dijawab oleh responden. Dalam skala likert untuk mengukur variabel 

komitmen dibagi menjadi 4 (empat), sebagai berikut: 

1. SS  : (Sangat Setuju) diberi skor 4 

2. S  : (Setuju) diberi skor 3 

3. TS  : (Tidak setuju) diberi skor 2 

4. STS : (Sangat Tidak Setuju) diberi skor 1 

Keterangan: 

a. Sangat setuju, sebagai jawaban dari komitmen afektif, kelanjutan, dan 

normatif yang mempunyai arti indikasi yang sangat tinggi. 

b. Setuju, sebagai jawaban dari komitmen afektif, kelanjutan, dan 

normatif yang mempunyai arti indikasi yang cukup tinggi. 

c. Tidak setuju, sebagai jawaban dari komitmen afektif, kelanjutan, dan 

normatif yang mempunyai arti indikasi yang cukup rendah. 

d. Sangat tidak setuju, sebagai jawaban dari komitmen afektif, kelanjutan, 

dan normatif yang mempunyai arti indikasi yang sangat rendah. 

H. Uji Instrumen 

1. Uji Validitas 

Uji validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan suatu instrumen (Suharsimi, 2006). Suatu instrumen akan 

dikatakan valid apabila hasil pengukuran yang diinginkan sesuai 

dengan hasil yang diinginkan menggunakan cara pengukuran yang 

tepat. Pada penelitian ini menggunakan uji validitas dengan metode 

product moment dengan rumus sebagai berikut: 
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Apabila 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤  𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka tidak terdapat data yang valid 

sedangkan apabiala 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 terdapat data yang valid Nilai 

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 dapat diperoleh berdasarkan rumus sebagai berikut: 

r = 
𝑛.∑ 𝑥𝑦−(∑ 𝑥).(∑ 𝑦)

√(𝑛 ∑ 𝑥2− (∑ 𝑥2)(𝑛 ∑ 𝑥2−(∑ 𝑦2 ))
 

 

Dimana: 

r = Koefisien Korelasi 

n= Jumlah Sampel 

X= Skor Setiap Butir 

Y= Skor Total 

2. Uji Reliabilitas 

Menurut Suharsami (2006) reliabilitas menunjukkan pada suatu 

pengertian bahwa suatu instrumen dapat dipercaya untuk dapat 

digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut 

sudah baik, dengan demikian reliabilitas menunjuk pada tingkat 

keterhandalan sesuatu. Uji ini diperlukan untuk mengetahui kestabilan 

alat ukur. Instrumen yang reliabelakan menghasilkan data yang dapat 

dipercaya.  

Rumus yang digunakan untuk mencari reliabilitas dalam penelitian ini 

adalah menggunakan rumus Cronbach Alpha. 

Rumus Cronbach Alpha yaitu : 

𝑟11= [
𝑘

𝑘−1
] [1 −

∑ 𝑎𝑏2

𝜎𝜏2
] 

 

Keterangan : 

𝑟11  = Reliabilitas Instrument 

k = Banyaknya Butir Pertanyaan atau Banyaknya Soal 

∑ 𝑎𝑏2 = Jumlah Varian Butir 

𝜎𝜏2    = Varian Total 

Apabala r hitung lebih besar dari pada r tabel, maka data yang 

digunakan adalah reliabel, sebaliknya jika r hitung lebih kecil jika 
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dibandingkan dengan tabel, maka data yang dipergunakan tidak 

reliabel. 

I. Teknik Analisis Data  

1. Rentang Skala 

Digunakan untuk mengukur komitmen guru tetap dan tidak tetap pada 

sekolah dasar negeri di Kecamatan Panggungrejo. Untuk 

menentukan/rentang skala menggunakan rumus yang dikemukakan 

Umar (2004) sebagai berikut: 

RS = 
𝑛(𝑚−1)

4
 

Dimana : 

RS             = Rentang Skala 

n               = Jumlah Sampel 

m              = Jumlah Alternatif Jawaban Tiap Item 

Keterangan : 

Berdasarkan rumus diatas maka dapat diperoleh rentang skala dengan 

perhitungan sebagai berikut : 

a. Rentang Skala Guru Tetap 

RS = 
27(4−1)

4
 

  = 
81

4
 

   = 20 

Dengan nilai rentang skala tersebut dapat dibuat tabel penilaian 

variabel yaitu sebagai berikut : 

 Tabel 3.2. Penilaian Variabel Berdasarkan Hasil dari 

Rentang Skala Guru Tetap 

 

 

Skor 

Komitmen 

Afektif (𝑋1) Kelanjutan (𝑋2) Normatif (𝑋3) 

Guru Tetap Guru Tetap Guru Tetap 

27- 47 Sangat Sangat rendah Sangat rendah 
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Skor 

Komitmen 

Afektif (𝑋1) Kelanjutan (𝑋2) Normatif (𝑋3) 

Guru Tetap Guru Tetap Guru Tetap 

rendah 

48 – 68 Rendah Rendah Rendah 

69 – 89 Tinggi Tinggi Tinggi 

90 – 120 Sangat 

tinggi 

Sangat tinggi Sangat tinggi 

Sumber: Data Diolah 

Berdasarkan tabel di atas menjelaskan bahwa: 

1) Skor 27 - 47 menunjukkan nilai variabel komitmen sangat rendah. 

2) Skor 48 – 68 menunjukkan nilai variabel komitmen rendah. 

3) Skor 69 – 89 menunjukkan nilai variabel komitmen tinggi. 

4) Skor 90 – 120 menunjukkan nilai variabel komitmen sangat 

tinggi. 

b. Rentang Skala Guru Tidak Tetap 

RS = 
13(4−1)

4
 

  = 
39

4
 

   = 10 

Dengan nilai rentang skala tersebut dapat dibuat tabel penilaian 

variabel yaitu sebagai berikut : 

Tabel 3.3. Penilaian Variabel Berdasarkan Hasil dari Rentang Skala 

Guru Tidak Tetap 

 

 

Skor 

Komitmen 

 

Afektif (𝑋1) 

 

Kelanjutan (𝑋2) 

 

Normatif (𝑋3) 
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Guru Tidak 

Tetap 

Guru Tidak 

Tetap 

Guru Tidak 

Tetap 

13- 23 Sangat rendah Sangat rendah Sangat rendah 

24 - 24 Rendah Rendah Rendah 

25 - 35 Tinggi Tinggi Tinggi 

36 - 46 Sangat tinggi Sangat tinggi Sangat tinggi 

Sumber: Data Diolah 

Berdasarkan tabel di atas menjelaskan bahwa: 

1) Skor 13- 23  menunjukkan nilai variabel komitmen sangat rendah. 

2) Skor 24 - 24 menunjukkan nilai variabel komitmen rendah. 

3) Skor 25 - 35 menunjukkan nilai variabel komitmen tinggi. 

4) Skor 36 - 46 menunjukkan nilai variabel komitmen sangat tinggi. 

 

2. Teknik t-test 

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan komitmen 

organisasi guru tetap dan guru tidak tetap sekolah dasar negeri di 

Kecamatan Panggungrejo. Hipotesis di uji dengan menggunakan 

teknik t-test adalah teknik statistik yang dipergunakan untuk menguji 

signifikansi perbedaan 2 (dua) buah mean yang berasal dari 2 (dua) 

buah distribusi. Bentuk rumus t-test adalah sebagai berikut: 

t-test = 
𝑋1̅̅̅̅ −𝑋2̅̅̅̅

√[
𝑆𝐷1

2

𝑁1
−1]+[

𝑆𝐷2
2

𝑁2
−1]

 

Keterangan: 

t-test = 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 yang selanjutnya dibandingkan dengan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

𝑋1
̅̅ ̅  = Mean pada distribusi sampel pertama 

𝑋2
̅̅ ̅̅̅ ̅  = Mean pada distribusi sampel kedua 

𝑆𝐷1
2           = Nilai varian pada distribusi sampel pertama 
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𝑆𝐷2
2 = Nilai varian pada distribusi sampel kedua 

𝑁1             = Jumlah sampel pertama 

𝑁2             = Jumlah sampel kedua 

Apabila disederhanakan rumus t-test tersebut menjadi: 

t-test = 
𝑋1̅̅̅̅ −𝑋2̅̅̅̅

𝑆𝐷𝑏𝑚
 

Dimana, 𝑆𝐷𝑏𝑚 adalah standar kesalahan perbedaan mean, yang 

diperoleh melalui rumus: 

𝑆𝐷𝑏𝑚 = √[
𝑆𝐷1

2

𝑁1
−1] + [

𝑆𝐷2
2

𝑁2
−1] 

 

Tingkat signifikan yang digunakan adalah 0,05 (5%) dengan derajat 

kebebasan dk = n-2. 

Pernyataan hipotesis: 

𝐻𝑜diterima jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔<𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, yang berarti tidak ada perbedaan yang 

signifikan antara komitmen guru tetap dan guru tidak tetap pada 

sekolah dasar negeri di Kecamatan Panggungrejo. 

𝐻𝑜ditolak jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔>𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, yang berarti ada perbedaan yang 

signifikan antara komitmen guru tetap dan guru tidak tetap pada 

sekolah dasar negeri di Kecamatan Panggungrejo. 

 




