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SARI 

Ari Setiani. 2010. Pengaruh Keterlibatan Kerja dan Komitmen Organisasi 
terhadap Kinerja Wartawan Umum Harian Suara Merdeka. Skripsi. Jurusan 
Manajemen. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: 
Dra. Murwartiningsih, M.M. Pembimbing II: Drs. Marimin, M.Pd.  
 
Kata Kunci : Keterlibatan Kerja, Komitmen Organisasi dan Kinerja 
Wartawan. 
 

Organisasi yang optimal yaitu apabila karyawannya dapat mencapai 
standar yang ditetapkan. Berdasarkan hasil observasi awal di Harian Suara 
Merdeka menunujukan bahwa masih belum optimal dalam pencapaian kinerja 
wartawan. Agar wartawan lebih terlibat dalam pekerjaan dan berkomitmen 
terhadap organisasi, Harian Suara Merdeka telah memberikan kompensasi baik 
gaji pokok dan juga tunjangan-tunjangan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui : (1) Tingkat keterlibatan kerja, komitmen organisasi, dan kinerja 
Wartawan Umum Harian Suara Merdeka, (2) pengaruh keterlibatan kerja terhadap 
kinerja Wartawan Umum Harian Suara Merdeka, (3) pengaruh komitmen 
organisasi terhadap kinerja wartawan umum Harian Suara Merdeka, (4) pengaruh 
keterlibatan kerja dan komitmen organisasi terhadap kinerja wartawan umum 
Harian Suara Merdeka. 

 Populasi penelitian ini adalah seluruh wartawan umum pada Harian Suara 
Merdeka sebanyak 149 wartawan. Pengambilan sampel dilakukan dengan 
menggunakan metode probability random sampling dengan derajat toleransi 10% 
berdasarkan rumus slovin dan diperoleh sampel sebanyak 60 wartawan. Ada tiga 
variabel yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu: keterlibtan kerja, komitmen 
organisasi dan kinerja. Alat pengumpulan data menggunakan angket. Data yang 
dianalisis menggunakan analisis deskriptif presentase dan analisis regresi linier 
berganda, dan uji hipotesis partial (t) dan simultan (F). 

Berdasarkan analisis deskriptif presentase menunujukan bahwa 
keterlibatan kerja berada pada kriteria sangat tinggi, komitmen organisasi berada 
pada kriteria tinggi, dan kinerja berada pada kriteria tinggi. Hasil analisis regresi 
data menunjukkan persamaan sebagai berikut Y = 22.187+0.813 0.383 Uji  
hipotesis parsial (t) menunjukan bahwa keterlibatan kerja berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja dan komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja. Uji hipotesis simultan (F) menunujukan bahwa ada pengaruh yang 
signifikan keterlibatan kerja dan komitmen organisasi terhadap kinerja. 

Simpulan dalam penelitian ini ada pengaruh keterlibatan kerja dan 
komitmen organisasi terhadap kinerja. Disarankan bagi Harian Suara Merdeka 
meningkatkan bonus  atas tiap poin yang dihasilkan wartawan dalam 
menghasilkan berita. Saran bagi penelitian lebih lanjut dapat menambahkan 
variabel lain dengan objek yang lebih luas dan responden yang lebih banyak. 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perubahan yang sangat cepat, yang terjadi dalam lingkungan bisnis telah 

secara otomatis menutut setiap pelaku bisnis untuk memberikan perhatian dan 

tanggapan terhadap lingkungannya. Era globalisasi ekonomi yang disertai dengan 

pesatnya perkembangan teknologi, berdampak pada semakin ketatnya persaingan 

dan semakin cepatnya terjadi pada perubahan lingkungan usaha (Kompasiana, 

2011).  

Perusahaan dalam menghadapi globalisasi ekonomi membutuhkan sumber 

daya manusia (SDM) yang tangguh. Inilah salah satu unsur penentu perusahaan 

bakal mampu bersaing di pasar global. Untuk itu, perusahaan perlu membangun 

kepercayaan atau nilai dikalangan karyawannya, yaitu tekad untuk selalu bekerja 

berbasiskan standar mutu tinggi. Semakin tinggi standar, maka akan semakin 

berpeluang perusahaan untuk makin maju. Selain unsur kepercayaan,  perusahaan 

juga hendaknya mampu membangun sikap pentingnya meraih kinerja unggul 

(Mangkuprawira, 2009: 136). 

Menurut Mangkuprawira (2009: 178) karyawan sebagai sumber daya 

manusia memiliki ciri-ciri yang sangat berbeda dengan sumber produksi lainnya 

seperti kapital atau teknologi, fasilitas, uang, tanah, dan bahkan ternak sebagai 

unsur produksi. Karyawan sebagai manusia biasa memiliki intuisi , emosi, akal, 

ambisi, harga diri, dan kepribadian aktif. Selain itu, sebagai manusia setiap 
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karyawan memilki kebutuhan hidup strategis (universal) dan kebutuhan praktis 

(spesifikasi) masing-masing. 

Vroom (1964, dalam Umam 2010:187) mengatakan bahwa tingkat 

keberhasilan seseorang dalam melakukan tugas pekerjaannya dinamakan tingkat 

kinerja (level of performance). Individu yang level of performance-nya tinggi 

disebut sebagai orang yang produktif, sebaliknya yang levelnya tidak mencapai 

standar dikatakan sebagai orang yang tidak produktif atau kinerjanya rendah. 

Menurut Mangkuprawira (2009: 212) salah satu kunci keberhasilan suatau 

perushaaan adalah bergantung pada kinerja sumber daya manusia yang secara 

langsung atau tidak langsung memberi kontribusi pada perusahaan. Untuk 

memperoleh kinerja optimal dari keberadaan karyawan dalam perusahaan, maka 

perusahaan perlu menetapkan strategi yang tepat, yaitu dengan memirkan 

bagaimana mengelola karyawan agar mencapai tujuan perusahaan yang telah 

ditetapkan.  

Kemampuan individu untuk melakuakan pekerjaan tersebut, tingkat usaha 

yang dicurahkan dan dukungan organisasi merupakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja secara individual ( Mathis dan Jakson, 2006: 113). 

Kemampuan karyawan dalam menerapkan ilmu melalui kecerdasan intelektual 

yang dimilikinya yang diterapkan dalam pekerjaan akan menghasilkan kinerja 

dalam pekerjaannya. Tingkat usaha yang dicurahkan dalam pekerjaan ditujukan 

dengan keterlibtan kerja karyawan dalam menghadapi pekerjaan. 

Menurut Robbin dan Judge (2008: 100) tingkat keterlibatan kerja dan 

pemberian wewenang yang tinggi berhubungan dengan kewarganegaraan 



3 

 

organisasional dan kinerja pekerjaan. Menurut Khan (dalam Luthans, 2009: 567) 

keterlibatan kerja secara pribadi terjadi jika anggota organisasi menempatkan 

dirinya dalam peran fisik, kongnitif, dan emosional. 

Menurut Robin (dalam Blogspot, 2009) individu dalam keterlibatan yang 

tinggi dengan kuat memihak pada jenis kerja yang dilakukan dan benar-benar 

peduli dengan jenis kerja itu. Keterlibatan kerja tersebut misalnya ditunjukan 

dengan menyumbangkan ide untuk kemajuan pekerjaan, dengan senang hati 

mematuhi peraturan-peraturan perusahaan dan mendukung kebijakan perusahaan . 

Sebaliknya karyawan yang kurang senang terlibat dengan pekerjaan adalah 

karyawan yang kurang memihak pada perusahaan dan karyawan yang demikian 

cenderung bekerja hanya pada rutinitas (Blogspot, 2000). 

Penelitian Rotenbery dan Moberg (2007) menghasilkan adanya korelasi 

positif yang signifikan antara karyawan yang menghasilkan skor keterlibatan kerja 

dan peringkat supervisor terhadap peran kinerja karyawan. Penelitian sebelumnya 

yang mendahului penelitian tersebut menemukan dampak yang signifikan dari 

keterlibatan kerja terhadap kinerja telah memenuhi keberhasilan terbatas (Borwn, 

1996; Leigh dan Borwn 1996; Diefendorff et al., 2006; Laskk et al., 2001; Lawler 

dan Hall, 1970; Mathieu dan Farr, 1991; Vroom, 1962; dalam Rotenberry dan 

Moberg 2007).  Penelitian selanjutnya oleh Chungtai (2008) menghasilkan 

keterlibatan kerja berpengaruh terhadap kinerja. 

Komitmen organisasi menunujukan hubungan yang positif dengan hasil 

yang diinginkan seperti kinerja tingggi, tingkat pergantian karyawan yang rendah, 

dan tingkat ketidakhadiran yang rendah (Luthans, 2009: 250). Karyawan yang 
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berkomitmen merasa bahwa hasil kerjanya adalah cerminan organisasi, maka 

karyawan akan berusaha menghasilkan kinerja yang terbaik. Komitmen organisasi 

pada diri karyawan membuat karyawan tidak meninggalkan organisasi, maka 

semakin banyak karyawan yang berkomitmen akan mengurangi tingkat pergantian 

karyawan. Komitmen orgnaisasi juga mendorong kesadaran bagi karyawan untuk 

mematuhi peraturan organisasi, termasuk jam kerja yang ditetapkan, dan hal 

tersebut akan mengurangi tingkat ketidakhadiran. 

Menurut Sopiah (2008: 166) komitmen organisasional baik yang tinggi 

ataupun yang rendah, akan berdampak pada : 1) karyawan itu sendiri, misalnya 

teerhadap perkembangan karir karyawan itu di organisasi/perusahaan; 2) 

organisasi, karyawan yang berkomitmen tinggi pada organisasi akan 

menimbulkan kinerja organisasi yang tinggi, tingkat absensi berkurang, loyalitas 

karyawan, dan lain-lain. 

Hubungan komitmen dengan kinerja telah diteliti dalam penelitian 

terdahulu dan menemukan hasil yang berbeda. Beberapa penelitian menemukan 

pengaruh sedang antara komitmen organisasi terhadap kinerja (Randall et al., 

1990; dalam Luthans 2006: 250). Penelitian lain menunjukan hubungan yang 

positif  antara komitmen organisasi dengan kinerja (Mathieu dan Zajac, 1990; 

Meyer dan Allen; 1997; Benkhoff, 1997; Somer, 1995; Lum et al.,1995; dalam 

Luthans 2006: 250). 

Objek dalam penelitian ini adalah Harian Suara Merdeka. Harian  Suara 

Merdeka merupakan suatu perusahaan dibawah Suara Merdeka Group yang 

menghasilkan koran harian, dengan prioritas pemasaran di Jawa Tengah. Dalam 



5 

 

menghasilkan sajian kepada pembaca melalui tulisan, tidak lepas dari wartawan 

sebagai tenaga kerja profesi yang meliput pemberitaan dan mengungkapkan ide-

idenya dalam bentuk tulisan. Wartawan  dalam dunia pers merupakan faktor 

pertama dalam proses untuk menghasilkan sebuah berita.  

Proses dalam menghasilkan sajian bagi pembaca untuk berita berasal dari 

liputan wartawan, liputan tersebut digabungkan dengan ide menghasilkan sebuah 

tulisan, tulisan dikirimkan ke Redaksi Suara Merdeka, kemudian dilakukan proses 

pengeditan, dan kemudian dipilih berita yang layak masuk pada head line sampai 

berita yang hanya masuk pada berita sekilas. Pembaca akan menilai kulaitas kerja 

wartawan dari tulisan yang dihasilkan.  

Wartawan Harian Suara Merdeka sebagian kecil di bagi ke berbagai bidang 

dan sebagian besar termasuk wartawan umum yang mencakup berabagai bidang 

pada masing-masing komunitas edisi. Jumlah wartawan pada masing-masing 

bidang : bidang ekonomi 2 wartawan, bidang olahraga 7 wartawan, bidang politik 

3 wartawan, bidang hukum 1 wartawan, bidang pendidikan 2 wartawan, bidang 

hiburan 2 wartawan, bidang kesehatan 1 wartawan, dan 149 wartawan di bidang 

umum. Wartawan Harian Suara Merdeka berada di berbagai daerah di Jawa 

Tengah dan sekitarnya, serta pemasarannya untuk wilayah Jawa Tengah. 

Penilaian kinerja dari data akumulatif wartawan yang dilakukan untuk 

memantau kerja wartawan,  agar bisa dikendalikan dan bisa dijadikan sebuah 

koreksi. Untuk mengetahui kinerja Wartawan Umum Harian Suara Merdeka 

menggunakan satuan poin, stnadar minimal yang ditentukan yaitu sejumlah 300 

poin. Berdasarkan penelitian awal peneliti menemukan data nilai akumulatif 
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wartawan umum Harian Suara Merdeka selama 4 bulan terakhir, data dijelaskan 

untuk tiap bulan sebagai berikut : 

Tabel 1.1 Nilai Wartawan Umum Harian Suara Merdeka Periode 11 Febuari s/d 

10 Maret 2010 

Nilai Wartawan f f (%) 
10 – 194 19 11,58 
195 – 379 33 20,12 
380 – 574 53 32,32 
575 – 759 38 23,17 
760 – 944 16 9,76 
945 – 1129 2 1,22 
1130 – 1314 2 1,22 
1315 -1449 1 0,61 
Jumlah  164 100,00 

Sumber : Data Akumulatif Wartawan Umum Harian Suara Merdeka Periode 11 
Februari s/d 10 Maret 2010 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1.2 Nilai Wartawan Umum Harian Suara Merdeka Periode 11 Maret s/d 10 

April 2010 

Nilai Wartawan f f (%) 
36 – 222 15 10,49 
223 – 409 21 14,68 
410 – 596 43 30,07 
597 – 783 32 32,38 
784 – 970 21 14,46 
971 – 1157 6   4,20 
1158 – 1344 4   2,80 
1345 – 1531 0   0,00 
1532 – 1718 1   0,70 
Jumlah  143 100,00 
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Sumber : Data Akumulatif Wartawan Umum Harian Suara Merdeka Periode 11 

Maret s/d 10 April 2010 

 

Tabel 1.3 Nilai Wartawan Umum Harian Suara Merdeka Periode 11 April s/d 10 

Mei 2010 

Nilai Wartawan f f (%) 
34 – 278 22 14,77 
279 -523 25 16,78 
524 -768 59 39,60 
769 – 1013 29 19,46 
1014 – 1258 8 5,37 
1259 – 1503 2 1,34 
1504 – 1748 3 2,01 
1749 -1993 1 0,67 
Jumlah  149 100,00 

Sumber : Data Akumulatif Wartawan Umum Harian Suara Merdeka 11 April s/d 

10 Mei 2010 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1.4 Nilai Wartawan Umum Harian Suara Merdeka Periode 11 April s/d 10 

Mei 2010 

Nilai Wartawan f f (%) 
24 – 247 15 10,07 
248 – 471 29 19,46 
472 – 695 53 35,57 
696 – 919 32 21,48 
920 – 1143 12 8,05 
1144 – 1367 6 4,03 
1368 – 1591 1 0,67 
1592 – 1815 1 0,67 
Jumlah 149 100,00 

Sumber : Data Akumulatif Wartawan Umum Harian Suara Merdeka Periode 11 
April s/d 10 Mei 2010 
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Tabel 1.5 Banyaknya Wartawan Umum Harian Suara Merdeka Berdasarkan 

Pencapian Standar (300 poin) 

Periode Nilai ≥ 300 Nilai < 300 Jumlah 
Wartawan 

f f (%) f f (%) (100%) 
11 Feb s/d 10 
Mar  

124 75,61 40 24,39 164 

11 Mar s/d 10 
Apr 

121 84,62 22 15,38 143 

11 Apr s/d 10 
Mei 

125 83,89 24 16,11 149 

11 Mei s/d 10 
Juni 

130 87,25 19 12,75 149 

Sumber : Data nilai akumulatif  Wartawan Umum Suara Merdeka 11 Feb s/d 10 
Juni 2010. 

 
 Berdasarkan data nilai kumulatif Wartawan Umum Harian Suara Merdeka 

dari 11 Februari 2010 sampai dengan 10 Juni 2010, diketahui masih terdapat 

Wartawan Umum Harian Suara Merdeka yang  mencapai poin dibawah 300 

(standar kinerja). Jumlah wartawan yang menghasilkan poin di bawah standar 

poin bulan Februari-Maret 40 wartawan, Maret-April 22 wartawan, April-Mei 24 

wartawan, Mei-Juni 19 wartawan. Adanya wartawan umum yang tidak mencapai 

standar yang ditetapkan menunjukan bahwa kinerja masih rendah atau tidak 

optimal. Strategi yang ditetapkan Harian Suara Merdeka melalui kebijakan 

sumber daya manusia belum mengoptimalkan kinerja wartawan umum. 

Untuk peningkatan keterlibatan kerja dan komitmen organisasi Harian 

Suara Merdeka telah memberikan kompensasi berupa gaji pokok, dan tunjangan-

tunjangan antara lain: tunjangan transport, tunjangan bensin, tinjangan makan, 

tunjangan telepon, tunjangan prestasi, tunjangan hari raya, tunjangan bonus, 

tunjangan seragam, tunjangan sosial, tunjangan jaminan hari tua, tunjangan 

asuransi kesehatan. 
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Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka peneliti tertarik 

untuk meneliti dan mengambil judul “Pengaruh Keterlibatan Kerja dan 

Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Wartawan Umum Harian Suara 

Merdeka”. 

1.2.  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah tingkat keterlibatan kerja, komitmen organisasi, dan kinerja 

wartawan umum Harian Suara Merdeka ? 

2. Adakah pengaruh yang signifikan keterlibatan kerja terhadap kinerja 

wartawan umum Harian Suara Merdeka ? 

3. Adakah pengaruh yang signifikan komitmen organisasi terhadap kinerja 

wartawan umum Harian Suara Merdeka ? 

4. Adakah pengaruh yang signifikan keterlibatan kerja dan komitmen organisasi 

secara bersama-sama terhadap kinerja wartawan umum Harian Suara 

Merdeka? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui tingkat keterlibatan kerja, komitmen organisasi, dan 

kinerja wartawan umum Harian Suara Merdeka. 

2. Untuk mengetahui pengaruh keterlibatan kerja terhadap kinerja wartawan 

umum Harian Suara Merdeka. 

3. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja wartawan 

umum Harian Suara Merdeka. 
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4. Untuk mengetahui pengaruh keterlibatan kerja dan komitmen organisasi 

secara bersama-sama terhadap kinerja wartawan umum Harian Suara 

Merdeka. 

1.4   Manfaat Penelitian  

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ganda yaitu 

manfaat teoritis maupun manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan sumbangan konseptual bagi kajian akademika ilmu 

Manajemen Sumber Daya Manusia mengenai pengaruh keterlibatan kerja 

dan komitmen organisasi terhadap kinerja. 

b. Memberikan motivasi bagi penelitian lebih lanjut mengenai pembentukan 

model pengaruh keterlibatan kerja dan komitmen organisasional terhadap 

kinerja dalam rangka pengembangan ilmu Manajemen Sumber Daya 

Manusia. 

2. Manfaat Prtaktis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi bagi 

Suara Merdeka sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam peningkatan 

kinerja wartawan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Keterlibatan Kerja 

2.1.1 Pengertian Keterlibatan Kerja 

Menurut Borwn (1996, dalam Blogspot 2009) karyawan dapat 

mengidentifikasikan diri secara psikologis dengan pekerjaannnya, dan 

menganggap pekerjaannya penting untuk dirinya selain untuk organisasi. 

Pengertian keterlibatan kerja lainnnya menurut Blau dan Boal (1987, dalam Davis 

dan Newstrom 1997: 259) tingkatan di mana karyawan membenamkan diri 

dengan pekerjaan mereka, menginvestigasikan waktu dan energi di dalamnya, dan 

bekerja melihat sebagai sebagi pusat dari kehidupan mereka secara keseluruhan. 

Sedangkan menurut Khaerul Umam (2010:81) keterlibatan kerja dapat 

didefinisikan sebagai derajat seseorang secara psikologis mengartikan dirinya 

dengan pekerjaan dan menganggap tingkat kinerjanya sebagai hal penting bagi 

harga diri.  

Kesimpulan dari beberapa teori diatas maka keterlibatan kerja dapat 

didefinisikan sebagai tingkatan individu berpartisipasi aktif di dalamnya, 

menginvestigasikan waktu dan energi untuk pekerjaannya dan menganggap 

pekerjaan penting sebagai keseluruhan kesan diri. 

2.1.2 Kondisi – Kondisi yang Mempengaruhi Keterlibatan Kerja 

Menurut Luthans (2006: 568) tiga kondisi psikologis yang meningkatkan 

kemungkinan keterlibatan individu dalam pekerjaan, sebagai berikut : 
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1. Perasaan berarti  

Perasaan berarti secara psikologis adalah perasaan diterima melalui energi 

fisik, kongnitif, dan emosional. Perasaan berarti adalah merasakan pengalaman 

bahwa tugas yang sedang dikerjakan adalah berharga, berguna dan atau 

bernilai. 

2. Rasa aman 

Rasa aman secara psikologis muncul ketika individu mampu menunjukan atau 

bekerja tanpa rasa takut atau memiliki konsekuensi negatif terhadap citra diri, 

status, dan atau karier. Perasaan aman dan percaya dibangun dengan situasi 

yang telah diperkirakan, konsisten jelas tanpa ancaman. 

3. Perasaan ketersediaan 

Perasaan ketersediaan secara psikologis berarti individu merasa bahwa sumber-

sumber yang memeberikan kecukupan fisik personal, emosional, dan kongnitif 

tersedia pada saat-saat yang dibutuhkan. 

Penyebab utama keterlibatan kerja ialah kecocokan jenis pekerjaan dengan 

individu (Gallup dalam Luthas, 2006: 586). Peyebab lainnya dari keterlibatan 

kerja didindikasikan dengan kecocokan lingkungan kerja dengan individu ( Walsh 

dalam Luthas, 2006: 568). 

2.1.3 Dimensi Keterlibatan Kerja 

Keterlibatan kerja dapat diukur dengan beberapa dimensi diantaranya: 

keaktifan seseorang dalam pekerjaannya, rasa memihak terhadap pekerjaan, dan 

menganggap pekerjaan penting sebagai harga diri (Robbin dan Judge, 2008:100). 
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Dimensi yang digunakan dalam mengukur keterlibatan kerja menurut 

beberapa pakar ( Ivonz, Blogspot 2009 ) : 

1. Aktif berpartisipasi dalam pekerjaan 

Aktif berpartisipasi dalam pekerjaan dapat menunujukan seorang pekerja 

terlibat dalam pekerjaan (Allport, 1943). Aktif berpartisipasi adalah perhatian 

seseorang terhadap sesuatu. Dari tingkat atensi inilah maka dapat diketahui 

seberapa seorang karyawan perhatian, peduli, dan menguasai bidang yang 

menjadi perhatiannya. 

2. Menunjukan pekerjaan sebagai yang utama 

Menunjukan pekerjaan sebagai yang utama pada karyawan yang dapat 

mewakili tingkat keterlibatan kerjanya (Dubin, 1966). Apabila karyawan 

merasa pekerjaannya adalah hal yang utama. Seorang karyawan yang 

mengutamakan pekerjaan akan berusaha yang terbaik untuk pekerjaannya dan 

menganggap pekerjaannya sebagai pusat yang menarik dalam hidup dan yang 

pantas untuk diutamakan. 

3. Melihat pekerjaannya sebagai sesuatu yang penting bagi harga diri. 

Keterlibatan kerja dapat di lihat dari sikap seseorang pekerja dalam pikiran 

mengenai pekerjaannya, dimana seorang karyawan menganggap pekerjaan 

penting bagi harga dirinya (Gurvin, Vendor, dan Feld 1960). Harga diri 

merupakan panduan keprcayaan diri dan penghormatan diri, mempunyai 

harga diri yang kuat artinya merasa cocok dengan kehidupan dan penuh 

keyakinan, yaitu mempunyai kompetensi dan sanggup mengatasi masalah-

masalah kehidupan (Wahyurini, Ma’shum, 2004). Harga diri adalah rasa suka 
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dan tidak suka akan dirinya (Robbins, 2003). Apabila pekerjaan tersebut 

dirasa berarti dan sangat berharga baik secara materi dan psikologis pada 

pekerja tersebut maka pekerja tersebut menghargai dan akan melaksanakan 

pekerjaan sebaik mungkin sehingga keterlibtan kerja dapat tercapai, dan 

karyawan tersebut merasa bahwa pekerjaan mereka penting bagi harga 

dirinya. 

Berdasarkan teori diatas maka untuk mengukur variabel keterlibatan kerja 

Wartawan Umum Suara Merdeka menggunakan 3 indikator. Indikator tersebut 

adalah : aktif berpartisipasi dalam pekerjaan, pekerjaan sebagai hal yang penting, 

pekerjaan sebagai harga diri. 

2.2. Komitmen Organisasi 

2.2.1 Pengertian Komitmen Organisasi 

Menururt Mathis dan Jakson (dalam Sopiah, 2008: 155) komitmen 

organisasional adalah derajat yang mana karyawan percaya dan menerima tujuan–

tujuan organisasi dan akan tetap tingggal atau tidak akan meninggalkan 

organisasi. Pengertian lain  menurut Linchon (dalam Bashaw & Grant, dikutip 

Sopiah 2008: 155), komitmen organisasional mencakup kebangggan anggota, 

kesetian anggota, dan kemauan anggota pada organisasi. Sedangkan menurut 

O’Reilly (1989, dalam Sopiah 2008: 156) komitmen karyawan pada organisasi 

sebgai ikatan kewajiban individu terhadap organisasi yang mencakup keterlibatan 

kerja, kesetiaan, dan perasaan percaya terhadap nilai-nilai organisasi. 

Menurut Luthans (2006: 249) komitmen organisasi didefinisikan sebagai 

(1) keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu; (2) ada 
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keinginan berusaha keras sesuai keinginan organisasi; dan (3) keyakinan tertentu, 

dan penerimaan nilai dan tujuan organisasi.  

Berdasarkan beberapa teori diatas komitmen organisasi dapat diartikan 

sebagai ikatan anggota oraganisasi untuk tetap tinggal dalam organisasi, setia 

terhadap organisasi, bangga terhadap organisasi, memberikan upaya pada 

organisasi, dan dapat menerima nilai-nilai dan tujuan organisasi. 

2.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Komitmen Organisasi  

Streers (1985, dalam Sopiah 2008: 163) mengidentifikasikan 3 (tiga) 

faktor yang mempengaruhi komitmen karywan pada organisasi : 

1. Ciri pribadi pekerja, termasuk jabatan dalam organisasi, dan variasi keutuhan 

dan keinginan yang berbeda dari tiap karyawan 

2. Ciri pekerjaan, seperti identitas tugas dan kesempatan berinteraksi dengan 

rekan sekerja 

3. Pengalaman kerja, seperti keterandalan organisasi di masa lampau dan cara 

pekerja-pekerja lain mengutarakan dan membicarakan perasaannya mengenai 

organisasi. 

David (dikutip Minner, dalam Sopiah 2008: 163-164) mengemukakan 4 

(empat) faktor yang memepengaruhi komitmen karyawan pada organisasi, yaitu: 

1. Faktor personal, misalnya usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, 

pengalaman kerja, dan kepribadian. 

2. Karateristik pekerjaan, misalnya lingkup jabatan, tantangan dalam pekerjaan, 

konflik peran dalam pekerjaan, dan tingkat kesulitan dalam pekerjaan. 
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3. Karateristik struktur, misalnya besar /kecilnya organisasi, bentuk organisasi 

seperti sentralitas atau desentralitas, kehadiran serikat pekerja dan tingkat 

pengendalian organisasi yang dilakukan oleh karyawan. 

4. Pengalaman kerja. Pengalaman kerja karyawan sangat berpengaruh terhadap 

tingkat komitmen karyawan pada organisasi. Karyawan yang hanya beberapa 

tahun bekerja dalam organisasi tentu mempunyai tingkat komitmen yang 

berlainan. 

Pernyataan lain menurut Stum (1998, dalam Sopiah 2008: 164) 

mengemukakan ada 5 faktor yang berpengaruh terhadap komitmen organisasional 

:  

1. Budya keterbukaan 

2. Kepuasan kerja 

3. Kesempatan personal untuk berkembang 

4. Arah organisasi 

5. Penghargaan kerja yang sesuai dengan kebutuhan 

2.2.3 Dimensi Komitmen Organisasi 

Menurut Allen dan Meyer (1991, dalam Luthans 2006: 249-250) 

mengklasifikasikan komitmen organisasional ke dalam 3 dimensi, yaitu komitmen 

afektif (affective commitment), komitmen berkesinambungan (continuance 

commitment), dan komitmen normatif (normative commitment). adalah sebagai 

berikut : 

1. Komitmen afektif (affective commitment) adalah keterikatan emosional 

karyawan, identifikasi, dan keterlibatan dalam organisasi 
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2. Komitmen berkesinambungan (continuance commitment) adalah komitmen 

yang berdasarkan kerugian yang berhubungan dengan keluarnya karyawan 

dari organisasi. 

3. Komitmen normatif (normative commitment) adalah perasaan wajib untuk 

tetap berada dalam organisasi karena memang harus begitu, tindakan tersebut 

memang hal yang harus dilakukan. 

Pendapat lain menurut Kanter (1986, dalam Sopiah 2008: 158) ada 3 (tiga) 

bentuk komitmen organisasional, yaitu: 

1. Komitmen berkesinambungan (continuance commitment), yaitu komitmen 

yang berhubungan dengan dedikasi anggota dalam melangsungkan kehidupan 

organisasi dan menghasilkan orang yang mau berkorban dan berinvestasi 

pada organisasi. 

2. Komitmen terpadu (cohesion commitment), yaitu komitmen anggota terhadap 

organisasi sebagai akibat adanya hubungan sosial dengan anggota lain di 

dalam organisasi. Ini terjadi karena karyawan percaya bahwa norma-norma 

yang dianut organisasi merupakan norma-norma yang bermanfaat. 

3. Komitmen terkontrol (control commitment), yaitu komitmen anggota pada 

norma organisasi sesuai dan mampu memberikan perilaku kearah yang 

diinginkan. Norma-norma yang dimiliki organisasi sesuai dan mampu 

memberikan sumbangan terhadap perilaku yang diinginkan. 

Berdasarkan pada beberapa teori diatas maka untuk mengukur variabel 

komitmen pada wartawan umum Suara Merdeka digunakan 3 dimensi utama yang 

dikemukakan oleh Allen dan Meyer. Ketiga dimensi tersebut adalah komitmen 
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afektif (affective commitment), komitmen berkesinambungan (continuance 

commitment), dan komitmen normatif (normative commitment). 

2.3. Kinerja   

2.3.1 Pengertian Kinerja 

Menurut  Stolovitch dan Keeps (1992, dalam Mangkuprawira 2009: 219)  

kinerja merupakan seperangkat hasil yang dicapai dan merujuk pada tindakan 

pencapaian serta pelaksanaan  sesuatu pekerjaan yang diminta. Sedangkan 

menurut  Griffin (1987, dalam Mangkuprawira 2009: 219) kinerja merupakan  

salah satu kumpulan total dari kerja yang ada pada diri pekerja. Kemudian 

menurut Mangkuprawira (2009: 218) kinerja adalah hasil atau tingkat 

keberhasilan seseoarang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam 

melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar 

hasil kerja, target atau sasaran, atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu 

atau disepakati bersama. 

Vrom (1964, dalam Khaerul Umam 2010: 187) mengatakan bahwa tingkat 

keberhasilan seseorang dalam melakukan tugas pekerjaannya dinamakan tingkat 

kinerja (level of performance). Sedangkan McCloy et.al (1994, dalam Khaerul 

Umam mengatakan bahwa kinerja bisa berarti perilaku-perilaku atau tindakan-

tindakan yang relevan terhadap pencapaian tujuan organisasi (goal-revent action).  

Kesimpulan dari beberapa teori diatas kinerja dapat didefinisikan perilaku-

perilaku atau tindakan-tindakan yang mencerminkan tingkat keberhasilan 

seseorang dalam pekerjaannya selama periode tertentu yang berhubungan dengan 

tujuan organisasi. 
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2.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Faktor –faktor yang mempengaruhi kinerja secara intrinsik dan ekstrinsik 

(Mangkuprawira, 2009: 222-225). 

1. Unsur Intrinsik antara lain : 

a. Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan seseorang dapat dilihat dari penguasaan pengetahuan, 

sikap, dan ketrampilan dalam penguasaan bidang ilmu tertentu. Dalam hal 

ini, kecerdasan intelektualnya akan diikuti oleh sikap menghadapi 

permasalahan dan ketrampilan menganalisis, dan mencari alternatif 

pendekatan masalah. Semakin tinggi penguasaan derajat intelektualitasnya, 

maka semakin terbuka kemampuan untuk meningkatkan produktivitas 

kerjanya. 

b. Tingkat Pengetahuan  

Tingkat pengetahuan seseorang terkait dengan kompetensi dalam 

pekerjaannya. Pengetahuan yang dikuasai tidak terbatas pada bidang ilmu-

ilmu “keras”, tetapi juga “lunak” misalnya pengetahuan tentang 

komunikasi, inisiatif, kreativitas, dan konflik. Selain itu penguasaan 

pengetahuan tentang emosional dan spiritual dinilai penting. Semakin 

tinggi tingkat pemahaman (terhadap ilmu-ilmu keras dan lunak), maka 

semakin tinggi daya inovatif dan produktivitas kerjanya. 

c. Tingkat ketrampilan 

Tingkat ketrampilan terkait dengan penguasaan penerapan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang dimiliki seseorang yang dipraktekan 
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dalam pekerjaannya. Sama halnya dengan tingkat pengetahuan, maka 

penguasaan segi praktis di dalam menerapkan ilmu-ilmu keras dan lunak 

dalam dunia nyata akan membantu seseorang untuk mampu meningkatkan 

produktivitas kerjanya. 

d. Sikap motivasi terhadap kerja 

Sikap motivasi seorang karyawan terhadap pekerjaannya berpengaruh 

terhadap kinerja yang dicapainya. Makin tinggi penghargaan dan dorongan 

seseorang terhadap pelaksanaan pekerjaannya semakin tinggi kinerjanya. 

Dorongan ini dapat terjadi karena adanya unsur sudut pandang yang positif 

terhadap pekerjaannya, dorongan untuk mencari nafkah dan karier, dan 

dorongan untuk memperoleh pengakuan sosial, pencapaian harga diri serta 

aktualisasi diri. 

e. Tingkat pengalaman kerja 

Pengalaman seseorang dalam bekerja merupakan akumulasi dari 

keberhasilan dengan kegagalan serta gabungan dari kekuatan dan 

kelemahan di dalam melaksanakan pekerjaannya. Dengan demikian 

pengalaman merupakan kondisi yang digunakan oleh seseorang di dalam 

proses umpan balik untuk meningkatkan mutu perencanaan, pelaksanaan 

dan hasil pekerjaannya. 

2. Unsur Ekstrinsik 

a. Lingkungan keluarga 

Lingkungan keluarga yang dimaksud disini adalah sikap dan motivasi 

anggota suatu keluarga di dalam memandang makna suatu pekerjaan. 
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Interkasi dalam bentuk sosialisasi keluarga yang intensif terhadap makna 

pekerjaan akan membantu setiap anggota keluarga untuk 

mengoptimumkan SDM (human capital) dalam bersaing memperoleh atau 

menciptakan lapangan kerja. Selain itu, lingkungan keluarga yang 

kondusif akan mampu meningkatkan kinerja anggota keluarganya. 

b. Lingkungan sosial budaya 

Lingkungan sosial budaya, seperti tingginya kedisiplinan sosial, tanggung 

jawab sosial dan sistem nilai tentang pekerjaan akan mendorong seseorang 

untuk terlibat aktif dalam meningkatkan kinerjanya. Termasuk di 

dalamnya adalah memandang mutu SDM sebagai salah satu budaya dan 

sekaligus kebutuhan setiap individu masyarakat. Produktivitas sudah 

dipandang sebagai produk budaya untuk meningkatkan martabat diantara 

warganya. 

c. Lingkunagan ekonomi 

Lingkungan ekonomi antara lain dicirikan oleh pertumbuhan ekonomi, 

tingkat pengangguran, derajat kemiskinan, penguasaan aset produksi, dan 

pendapatan perkapita. 

d. Lingkungan belajar 

Lingkungan belajar dapat dilihat dari perilaku masyarakat dalam hal 

mengikuti pendidikan dan pelatihan. Lingkungan belajar dicirikan pula 

oleh ketersediaan fasilitas belajar, jumlah dan mutu instruktur, serta 

metode pembelajaran. Lingkungan belajar yang semakin mendorong 
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masyarakat untuk meningkatkan kualitas belajarnya, sehingga akan 

meningkatkan pengetahuan, sikap, dan ketrampilan serta kinerja kerjanya. 

e. Lingkungan kerja termasuk budaya kerja 

Lingkungan kerja dibatasi pada tempat dimana seseorang bekerja. Suasana 

kerja dicirikan oleh aspek-aspek budaya produktif, kepemimpinan, 

hubungan karyawan dengan sesama rekan dan atasan, manajemen kinerja, 

manajemen karir, manajemem pendidikan dan pelatihan, dan manajemen 

kompensasi. Beragam aspek lingkungan tersebut mempengaruhi motivasi, 

kepuasan dan kinerja kerja para karyawan. 

f. Teknologi 

Teknologi yang dimaksud di sisni dapat berupa teknologi lunak 

(intangible) dan teknologi keras (tangible). Teknologi lunak berupa 

metode, teknik dan prosedur kerja. Sementara teknologi keras berupa 

mesin-mesin dan alat produksi. Dua perangkat teknologi ini memiliki 

posisi sebagai unsur bantu atau instrumen dari suatu proses produksi agar 

karyawan dapat meningkatkan produktivitasnya. Ukurannya adalah 

efektivitas dan efisiensi. Semakin tinggi kualitas atau efisiensi teknologi 

yang digunakan, maka akan semakin tinggi pula produktivitas kerja 

karyawan. Untuk itu dibutuhkan penguasaan pengetahuan dan ketrampilan 

mengoprasikan dan memelihara teknologi yang dipakai. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja menurut Mathis dan Jackson 

(2006: 113) : 



23 

 

1. Kemampuan individu untuk melaksanakan pekerjaan  tersebut, yang terdiri dari 

: bakat, minat, dan faktor kepribadian. 

2. Tingkat usaha yang dicurahkan, yang terdiri dari : Motivasi, etika kerja, 

kehadiran, dan rancangan tugas. 

3. Dukungan organisasional, yang terdiri dari : pelatihan dan pengembangan, 

standar kinerja, serta manajemen dan rekan kerja. 

Selanjutnya McCelland  (dalam Khaerul Umam 2010: 190) 

mengemukakan enam karateristik dari seseorang yang memiliki motif tinggi 

dalam mencapai prestasi kerja (kinerja): 

1. Memiliki tanggung jawab yang tinggi 

2. Berani mengambil resiko 

3. Memiliki tujuan yang realistis 

4. Memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk merealisasi 

tujuan. 

5. Memanfaatkan umpan balik yang konkret dalam seluruh kegiatan kerja yang 

dilakukan. 

6. Mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah diprogramkan. 

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja menurut Gibson (1987, 

dalam Umam 2010: 190) :  

1. Faktor individual : kemampuan, ketrampilan, latar belakang keluarga, 

pengalaman kerja, tingkat sosial, dan demografi seseorang. 

2. Faktor psikologis : presepsi, peran, sikap, kepribadian, motivasi, dan kepuasan 

kerja. 
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3. Faktor organisasi : struktur  organisasi, desain pekerjaan, kepemimpinan, 

sistem penghargaan. 

2.3.3. Dimensi Kinerja 

Untuk mengukur kinerja secara individual menurut Dessler (2008: 328-332) 

ada 3 (tiga) dimensi penilaian kinerja : 

1. Dimnesi Generik, meliputi : kualitas, produktivitas, pengetahuan mengenai 

pekerjaann, kepercayaan, ketersediaan, kebebasan. 

2. Kewajiban aktual pekerjaannya  

3. Kompetensi kinerja : pemahaman pekerjaan/ kompetensi, kualitas/ kuantitas 

kerja, perencanaan dan organisasi, inisiatif dan komitmen, penyelesaian 

masalah/kreativitas, kerja tim dan kerja sama, kemampuan berhubungan 

dengan orang lain, komunikasi. 

Pendapat lain untuk mengukur kinerja menurut  Gomes  ( 2003 dalam 

Perpusunpas 2009, diakses tanggal 28 September 2010): 

1. Kuantitas Kerja (Quantity of work) yaitu jumlah kerja yang dilakukan dalam 

satuan waktu yang ditentukan. Kuantitas diukur dengan menghitung jumlah 

yang dapat dihasilkan oleh karyawan tiap satuan waktu (per jam, per hari, per 

mimggu, dan per tahun) yang ditentukan oleh perusahaan. 

2. Kualitas kerja (Quality of work)  yaitu mecapaian berdasarkan syarat-syarat 

kesesuaian. Syarat-syarat kesesuaian tersebut yaitu ketentuan-ketentuan yang 

ditetapakan perusahaan untuk menghasilkan produk. Syarat –syarat tersebut 

diantaranya : input dengan jenis dan ukuran yang sudah ditentukan, proses 

dengan teknologi dan waktu yang ditetapakan untuk menghasilkan suatu 
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produk, serta meminimalisir kesalahan dalam proses, dan dapat mengasilkan 

output yang sesuai harapan perusahaan yang tidak memiliki kelemahan. 

3. Pengetahuan dalam pekerjaan (Job knowledge)  yaitu luasnya pengetahuan 

mengenai pekerjaan dan ketrampilan. Pengetahuan dalam pekerjaan 

merupakan pemahaman dan penguasan seputar pekerjaan dan ilmu-ilmu yang 

dapat digunakan untuk mendukung pekerjaan. Ketrampilan merupakan 

kemampuan dalam pekerjaan yang dipraktekkan secara nyata.  

4. Kreatif (Creativennees) yaitu keaslian gagasan-gagasan yang dimunculkan. 

Kreatif  berarti bisa memunculkan ide-ide baru yang belum pernah  

sebelumnya belum pernah dilakukan oleh orang lain. 

5. Cooperation yaitu kesediaan untuk bekerja sama dengan orang lain (sesama 

anggota organisasi), dalam pekerjaan seseorang tidak dapat bekerja sendiri dan 

butuh orang lain, karena  suatu pekerjaan akan terkait dengan pekerjaan lain, 

jadi dibutuhkan kerja sama. 

6. Depanability yaitu kesadaran dan dapat dipercaya dalam kebenaran. 

Perusahaan membutuhkan karyawan yang mempunyai kesadaran pada 

tugasnnya dan bisa dipercaya dalam menjalankan tugas secara benar. 

7. Inisiatif (Initiative) yaitu semangat dalam melaksanakan tugas-tugas baru 

dalam memperbesar tanggung jawabnya. Inisiatif timbul pada diri karyawan 

dengan semangat untuk melaksankan tugas yang harus dihadapi, sebelum 

atasan memberikan perintah. 

8. Kualitas Personal (Personal Qualities): menyangkut kepribadian, 

kepemimpinan, keramah- tamahan, dan integrasi pribadi. Kepribadian personal 
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yang berkualitas yaitu kepribadian yang sesuai dengan pekerjaan yang dapat 

menghasilkan kinerja terbaik. Kepemimpinan yang berkualitas yaitu pemimpin 

yang dapat menggerakan sumber daya manusia yang menghasilkan kinerja 

terbaik. Keramah-tamahan merupakan bentuk dari kualitas personal yang harus 

dijalin baik secara horisontal maupun vertikal, dengan hal tersebut maka dapat 

terjalinnya kerja sama dalam pekerjaan. Integrasi pribadi merupakan cara untuk 

memadukan potensi dalam diri personal untuk menghasilkan kulaitas kerja 

yang terbaik. 

Menurut T.L Mitchel ( 1978 dalam Sedarmayanti 2001, diakses 28 September 

2010) dimnesi kinerja : 

1. Prom Quality of work  (kualitas kerja) yaitu dapat mencapai hasil kerja yang 

sesuai dengan harapan perusahaan untuk mengasilkan output yang terbaik. 

2. Promtnees (ketepatan waktu) yaitu waktu yang ditempuh oleh karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perusahaan. 

3. Initiative (inisiatif) yaitu kesadaran untuk bertanggung jawab pada tugas yang 

harus dihadapi. Inisiatif akan membawa karyawan untuk tanggap pada 

keadaan, sebelum atasan memberikan perintah. 

4. Capability (kemampuan) yaitu potensi kecerdasan intelektual yang dimiliki 

seseorang  yang dapat dituangkan dalam pekerjaan secara nyata. 

5. Communication (komunikasi)  yaitu menyampaikan informasi dan ide secara 

efektif baik lisan maupun tulisan. Mendengarkan dengan hati-hati dan mencari 

klasifikasi untuk memastikan pengertian. 
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Berdasarkan beberapa teori di atas maka untuk mengukur variabel kinerja 

Wartawan Umum Suara Merdeka digunakan 6 indikator : pengetahuan dalam 

pekerjaan, kemampuan, kreativitas, insiatif, kualitas kerja, dan komunikasi. 

2.4  Penelitian Terdahulu 

2.4.1.  Penelitian Pengaruh Keterlibatan Kerja terhadap Kinerja 

Penelitian terdahulu menghasilkan hasil yang berbeda mengenai pengaruh 

keterlibatan kerja terhadap kinerja. Beberapa penelitian terdahulu menemukan 

dampak yang signifikan dari keterlibatan kerja terhadap kinerja telah memenuhi 

keberhasilan terbatas (Borwn, 1996; Leigh dan Borwn 1996; Diefendorff et al., 

2006; Laskk et al., 2001; Lawler dan Hall, 1970; Mathieu dan Farr, 1991; Vroom, 

1962; dalam Rotenberry dan Moberg 2007). Penelitian  Rotenbery dan Moberg 

(2007) menghasilkan adanya korelasi positif yang signifikan antara karyawan 

yang menghasilkan skor keterlibatan kerja dan peringkat supervisor terhadap 

peran kinerja karyawan. Selanjutnya penelitian Chughtai (2008) menunjukan 

keterlibatan kerja secara signifikan dan positif berkolerasi terhadap kinerja. 

Kemudian Penelitian Marcus (2004) menghasilkan keterlibatan kerja berengaruh 

terhadap kinerja. 

2.4.2  Penelitian Terdahulu Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap 

Kinerja 

Penelitian sebelumnya menemukan hubungan sedang antara komitmen 

dengan kinerja (Randall et al., 1990, dalam Luthans 2006: 250).   Penelitian 

lainnya menunujukan menemukan hubungan yang kuat antara komitmen 

organisasi dan kinerja untuk orang dengan kebutuhan finansial rendah dari pada 



28 

 

orang dengan kebutuhan finansial tinggi (John F Bert et al., 1995 dalam Luthans 

2006: 250), dan penelitian lain menunujukan bahwa semakin tinggi posisi 

karyawan dalam pekerjaannya dan organisasi tempat mereka bekerja, semakin 

kurang dampak komitmen terhadap kinerja (Thomas A. Wright et al., 2002, dalam 

Luthans 2006: 250). Penelitian Robert T Keller (1997, dalam Marcus 2004) 

menunujukan bahwa komitmen organisasional mempunyai hubungan yang tidak 

signifikan dan lemah terhadap kinerja. Beberapa penelitian menunjukan hubungan 

yang positif  antara komitmen organisasi dengan kinerja (Mathieu dan Zajac, 

1990; Meyer dan Allen; 1997; Benkhoff, 1997; Somer, 1995; Lum et al.,1995; 

dalam Luthans 2006). Kemudian penelitian Marcus (2004) menghasilkan 

komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja. 

2.5 Kerangka Berpikir 

Organisasi dalam pencapaian tujuan harus berhasil mencapai kinerjanya. 

Kinerja didukung oleh masing-masing individu sebagai sumber daya manusia 

melalui sikap keterlibatan dalam pekerjaan dan komitmen organisasi. Sumber 

Daya Manusia  yang memiliki pengetahuan dalam pekerjaannya, kemampuan, 

kreativitas, inisiatif, kualitas kerja, dan komunikasi akan mewujudkan kinerja 

yang diharapkan. Sikap keterlibatan kerja  ditunjukan dengan aktif berpartisipasi 

dalam pekerjaan, menganggap bahwa pekerjaan sebagai yang utama, dan 

pekerjaan merupakan sebuah harga diri. Komitmen organisasi ditunujukan dengan 

keterlikatan secara psikologis terhadap organisasi, rasa ingin tetap tinggal dalam 

organisasi, dan percaya terhadap nilai-nilai oragnisasi. 
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Aktif berpartisipasi merupakan wujud dari keterlibatan kerja. Keaktifan 

dalam pekerjaan diwujudkan melalui perhatian dan kepedulian terhadap 

pekerjaan. Perhatian dan kepedulian individu dalam pekerjaan akan menghasilkan 

inisiatif untuk bertanggung jawab dengan tanggap terhadap hal-hal dalam 

pekerjaan. Perhatian dan kepedulian terhadap pekerjaan juga akan berfokus pada 

hasil yang dicapai untuk kualitas pekerjaan. Adanya inisiatif dalam pekerjaan dan 

pencapaian hasil yang berkualitas akan mendukung pada kinerja yang dihasilkan.  

Mengutamakan pekerjaan merupakan bagian dari keterlibatan kerja. 

Individu yang mengutamakan pekerjaan menganggap pekerjaan itu sebagai 

prioritas, pantas untuk diutamakan, dan ada rasa keterikatan secara pribadi 

terhadap pekerjaannya. Prioritas pada pekerjaan akan membuat seseorang mau 

bekerja secara optimal dalam pekerjaannnya, yang diharapkan dapat 

menghasilkan kinerja optimal pula. Pekerjaan sebagai hal yang utama membawa 

keterikatan secara pribadi yang akan menempatkan pekerjaan sebagai bagian 

hidup, dan ada rasa tanggung jawab untuk tidak meninggalkan pekerjaan. 

Keterikatan secara pribadi pada pekerjaan akan membawa perasaan senang dan 

bangga.  Adanya keterikatan secara pribadi, kebanggaan, dan rasa senang pada 

pekerjaan, membuat seseorang mau melakukan yang terbaik bagi pekerjaannnya. 

Keinginan untuk melakukan yang terbaik bagi pekerjaan akan mendorong 

kreativitas. Kreativitas akan memunculkan gagasan-gagasan baru yang 

diwujudkan dengan kerja keras yang menghasikan kinerja yang terbaik. 

Individu yang menganggap pekerjaan sebagai harga diri akan 

menunujukan keterlibatannya dalam pekerjaan. Apabila individu kurang terlibat 
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dalam pekerjaannya, akan merasa tidak begitu berharga bagi organisasi dan 

sebaliknya. Jadi apabila seseorang banyak terlibat di dalam pekerjaannya akan 

merasa telah melakukan sesuatu bagi organisasi dan layak untuk dihargai. 

Perasaan layak untuk dihargai tersebut membuat karyawan memiliki harga diri, 

menambah percaya diri. Semakin banyak seseorang terlibat dalam pekerjaannya 

akan semakin dihargai baik oleh atasan maupun rekan sekerja, jadi akan 

memotivasi untuk berkompetisi. Semakin tinggi kompetisi antar individu akan 

memakin meningkatkan kinerja. Seseorang yang kompeten akan melakukan 

upaya-upaya antara lain : mendalami pengetahuan tentang pekerjaannya, berupaya 

meningkatkan kemampuan dalam bekerja, terdorong lebih kreatif. Kompetisi 

untuk menghasilkan kinerja terbaik juga dilakukan dengan banyak menggali 

informasi dengan memperluas komunikasi baik ke dalam maupun keluar 

organisasi. Kompetisi memang mendorong individu untuk melakukan kinerja 

terbaik, semua itu dilakukan untuk mendapatkan penghargaan yang membuat diri 

seseorang semakin berharga. Penghargaan dapat berbentuk kompensasi maupun 

peningkatan jabatan. Individu termotivasi untuk mendapatkan penghargaan 

dengan berbagai upaya seperti peningkatan pengetahuan dan kemampuan, dengan 

melanjutkan belajar ataupun mengikuti pelatihan. Semakin didukung dengan 

penigkatan pengetahuan dan kemampuan individu sebagai sumber daya manusia, 

maka akan semakin meningkatkan kinerja. 

Komitmen afektif tumbuh pada diri individu didasari rasa yang dimiliki 

terhadap organisasi. Individu yang memiliki komitmen afektif akan merasa terikat 

secara emosional  terhadap organisasi, akan membuat individu dapat merasakan 



31 

 

kondisi-kondisi  yang terjadi dalam organisasi. Anggota organisasi yang terikat 

secara emosional akan gembira atas keberhasilan organisasi, dan akan ikut 

bersedih apabila organisasi mendapatkan masalah. Keterikatan secara emosional 

tersebut membawa dampak bagi anggota organisasi untuk memanfaatkan 

pengetahuannnya, menyalurkan kemampuannnya dan menuju pada kualitas kerja 

untuk mencapai kinerja yang terbaik yang mendukung keberhasilan organisasi. 

Individu yang memilki komitemen organisasi akan merasa teridentifikasi terhadap 

organisasi, dimana individu merasa satu kesatuan atau kepemilikan untuk 

terhadap organisasi dan mendefinisikan dirinya sendiri dalam kaitannnya dengan 

organisasi. Perasaan seseorang sebagai kesatuan dan kepemilikan terhadap 

organisasi membuat dirinya tidak akan meninggalkan organisasi serta merasa 

bertanggung jawab untuk mencapai kinerja yag diharapkan organisasi. Tanggung 

jawab yang diwujudkan antara lain menjaga organisasi dari hal-hal yang akan 

mengancam keberlangsungan organisasi, hal tersebut akan menguntungkan secara 

positif yang mendukung proses kerja untuk mencapai keberhasilan kinerja. 

Kemudian keterlibatan anggota dengan organisasi ditandai dengan anggota mau 

berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan organisasi. Kegiatan-kegiatan tersebut baik 

ke dalam maupun ke luar organisasi yang tujuannnya meningktkan efektivitas 

komunikasi, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan kemampuan, peningkatan 

kualitas yang mengarah pada peningkatan kinerja. 

Komitmen berkesinambungan membuat individu tidak meninggalkan 

organisasi, karena berbagai konsekuensi yang harus ditanggung jika 

meninggalkan organisasi. Seseorang yang meninggalkan organisasi akan 
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kehilangan kompensasi dan segala fasilitas yang selama ini didapatkannnya. 

Kemudian seseorang yang meninggalkan organisasi harus mengeluarkan biaya 

untuk mencari pekerjaan baru, dan apabila telah mendapatkan pekerjaan baru 

belum tentu organisasi baru akan lebih baik dari organisasi sebelumnya. Hal-hal 

tersebut yang berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan dan kemungkinan suatu 

hal yang lebih buruk dari sebelumnya, akan membuat individu bertahan pada 

organisasi. Keinginan individu untuk bertahan tersebut juga perlu dukungan dari 

organisasi, organisasi akan mempertahankan seseorang yang dapat diandalkan 

dalam pekerjaan yang dapat menghasilkan kinerja yang diharapkan sesuai dengan 

standar yang ditetapkan. Jika seorang individu tidak dapat diandalkan maka 

organisasi dapat mealakukan pemutusan hubungan kerja, tentunya akan 

merugikan bagi seseorang apabila kehilangan pekerjaan. Hal demikian membuat 

individu akan bekerja dengan sungguh-sungguh menerapkan pengetahuan dan 

kemampuannnya untuk pekerjaan sehingga memenuhi standar kinerja yang 

diharapkan organisasi.  

Komitmen normatif akan membuat individu melakukan hal yang 

seharusnya dilakukan untuk organisasi. Secara normatif  seseorang merasa terikat  

atas segala sesuatu yang diberikan selama ini oleh organisasi yang banyak 

mendukung dalam kehidupannnya, dan wajib untuk membalas dengan bertangung 

jawab pada organisasi dan tetap berada pada organisasi . Rasa tanggung jawab ini 

membuat seseorang merasa wajib untuk melaksanakan segala tugas dengan baik 

dan mematuhi peraturan-peraturan dalam organisasi, dan menjaga dari hal-hal 
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yang dapat merugikan organisasi. Rasa tanggung jawab tersebut yang akan 

mendukung hasil kinerja individu yang diharapkan organisasi.  

Berdasarkan uraian tersebut, diduga bahwa keterlibatan kerja dan 

komitmen organisasi menjadi variabel  yang berpengaruh terhadap kinerja, 

sehingga alur pemikiran dalam penelitian ini dapat diilustrasikan skema sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

 

Keterlibatan Kerja : 

a. Aktif  berpartisipasi 
b. Pekerjaan sebagai hal 

yang penting 
c. Pekerjaan sebagai harga 

diri 
Robbin dan Judge (2010:100) 

Kinerja 

a. Pengetahuan 
dalam pekerjaan 

b. Kemampuan 
c. Kreativitas 
d. Inisiatif 
e. Kualitas kerja 
f. Komunikasi 

Gomes (2003) dalam 
(Perpusunpas 2009) 

Komitmen :

a. Affective commitment 
b. Continuance commitment 
c. Normative commitment 

Allen dan Meyer (1991) dalam 
(Luthans 2006: 249-250) 
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2.6. Hipotesis 

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang masih dibuktikan 

kebenarannnya melalui suatu penelitian (Narbuko dan Achmadi, 2007: 141). 

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

H1 : Ada pengaruh yang signifikan keterlibatan kerja terhadap wartawa  umum 

Harian Suara Merdeka. 

H2 : Ada pengaruh yang signifikan komitmen organisasi terhadap kinerja

 wartawan umum Harian Suara Merdeka. 

H3 : Ada pengaruh yang signifikan keterlibatan kerja dan komitmen organisasi 

secara bersama-sama terhadap kinerja wartawan umum Harian Suara 

Merdeka 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi Penelitian  

Menurut Indriantoro dan Supomo (2002: 115) populasi yaitu sekelompok 

orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karateristik tertentu. 

Sedangkan menurut Arikunto (2006: 130) populasi adalah keseluruhan subjek 

penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah Wartawan Umum 

Harian  Suara Merdeka sejumlah 149.  

Populasi Wartawan Umum Suara Merdeka cenderung homogen, karena  

Wartawan Umum Suara Merdeka sama-sama meliput berita regional dalam 

berbagai bidang menyesuaikan kondisi berita yang ada pada masing-masing 

daerah liputan. Bidang-bidang yang sering dicakup dalam berita regional 

diantaranya: bidang lingkungan hidup, bidang kemasyarakatan, bidang 

pemerintahan daerah, bidang politik, bidang kriminal,  bidang ekonomi, bidang 

pendidikan, bidang seni dan lain sebagainya.  

3.2 Sampel Penelitian 

Menurut Arikunto (2006: 131) sampel adalah sebagian atau wakil populasi 

yang diteliti. Dalam penelitian ini untuk menentukan jumlah sampel yang diambil 

dari Rumus Slovin (dalam Umar 2005: 108). 

N                 
n=                      

1+  
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Keterangan : 

n   = ukuran sampel 

N  = ukuran populasi 

e   = persen kelongggaran ketidaktelitihan karena kesalahan pengambilan sampel 

yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, dalam penelitian ini menggunakan 

10% 

Perhitungan sampel 

149 

n=  

1+ (149 x ) 

=     59,84 

Maka jumlah sampel dalam penelitian ini dibulatkan menjadi 60. Teknik 

sampling yang digunakan yaitu Probability Sampling. Menurut Sugiono (2008: 

82) probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan 

peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota 

sampel. Populasi pada penelitian ini cenderung homogen maka Teknik 

Probability Sampling yang diambil yaitu Random Sampling (Sugiyono, 2008:82). 

Dalam prakteknya menggunakan cara undian. Langkah-langkah yang dilakukan 

dalam Pengambilan Sampel secara Undian: (1) Membuat daftar seluruh populasi 

yang akan diselidiki; (2) Memberi kode yang berupa angka untuk semua yang 

akan diselidiki; (3) menulis kode tersebut masing-masing pada selembar kertas 

kecil; (4) menggulung setiap kertas kecil berkode tersebut; (5) memasukan 

gulungan-gulungan kertas tersebut dalam tempat pengocok; (6) mengambil satu 

persatu gulungan tersebut sejumlah kebutuhan (mengundi tanpa pengembalian). 
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3.3 Variabel Penelitian 

Variabel menurut Sugiono 1997 (dikutip Umar, 2005: 106) suatu atribut 

dari sekelompok objek yang diteliti yang mempunyai variasi antara satu dan yang 

lain dalam kelompok tersebut. Variabel dalam penelitian ini adalah kinerja 

sebagai variabel terikat (dependent variable). Keterlibatan kerja dan komitmen 

organisasi sebagai variabel bebas (independent variable). 

1. Kinerja 

Kinerja dapat didefinisikan perilaku-perilaku atau tindakan-tindakan 

yang mencerminkan tingkat keberhasilan seseorang dalam pekerjaannya 

selama periode tertentu yang berhubungan dengan tujuan organisasi. 

Indikator kinerja : 

a. Pengetahuan dalam pekerjaan : pemahaman dan penguasan seputar 

pekerjaan dan ilmu-ilmu yang dapat digunakan untuk mendukung 

pekerjaan. 

b. Kemampuan : potensi kecerdasan intelektual yang dapat dituangkan dalam 

pekerjaan secara nyata. 

c. Kreativitas : memunculkan gagasan-gagasan baru untuk mencari alternatif 

solusi yang terbaik. 

d. Inisiatif : mempunyai semangat untuk melaksanakan tugas-tugas baru dan 

memperbesar tanggung jawab. 

e. Kualitas kerja : melaksanakan tugas secara teliti, akurat, dan tepat waktu 

sehingga mencapai hasil yang diharapkan. 
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f. Komunikasi : menyampaikan informasi dan ide secara efektif baik lisan 

maupun tulisan. Mendengarkan dengan hati-hati dan mencari klasifikasi 

untuk memastikan pengertian. 

2. Keterlibatan kerja 

Keterlibatan kerja dapat didefinisikan sebagai tingkatan individu 

berpartisipasi aktif di dalamnya, dan menganggap pekerjaan penting sebagai 

keseluruhan kesan diri.  

Indikator keterlibatan kerja : 

a. Aktif berpartisipasi : menunjukan perhatian dan kepedulian terhadap 

pekerjannya. 

b. Pekerjaan sebagai hal yang penting : pekerjaan sebagai hal yang utama 

dan melakukan yang terbaik  bagi pekerjaannya. 

c. Pekerjaan sebagai harga diri : pekerjaan sebagai penghargaan diri dan 

penghormatan diri yang penting bagi kehidupan. 

3. Komitmen organisasi 

Komitmen organisasi  merupakan ikatan anggota oraganisasi untuk tetap 

tinggal dalam organisasi, setia terhadap organisasi, bangga terhadap 

organisasi, memberikan upaya pada organisasi, dan dapat menerima nilai-

nilai dan tujuan organisasi. 

4. Indikator komitmen organisasi : 

a. Affective commitment : adanya keterikatan emosional karyawan, 

identifikasi, dan keterlibatan dalam organisasi 
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b. Continuance commitment  :  komitmen yang berdasarkan kerugian yang 

berhubungan dengan keluarnya karyawan dari organisasi. 

c. Normative commitment : adanya perasaan wajib untuk tetap berada dalam 

organisasi karena memang harus begitu, tindakan tersebut memang hal 

yang harus dilakukan. 

3.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data 

3.4.1 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dan angket (kuesioner) 

sebagai berikut : 

1. Dokumentasi 

Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui dan 

memperoleh jumlah wartawan Suara Merdeka. Selain itu dengan metode 

dokumentasi dapat diperoleh nilai akumulatif wartawan umum Harian Suara 

Merdeka dalam satuan poin dari 11 Februari 2010 s/d 10 Februari 2010. 

2. Angket (kuesioner) 

Metode angket dalam penelitian ini digunakan agar pengumpulan data sesuai 

dengan kebutuhan dan digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan 

dengan variabel keterlibatan kerja, komitmen organisasi, dan kinerja 

wartawan umum Harian Suara Merdeka. Angket yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah angket tertutup. 

Dalam penelitian ini, skala alternatif jawaban yang digunakan 5 skala 

likert, dengan alternatif jawaban dan skor masing-masing jawaban sebagai berikut 

: 
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Tabel 3.1 Daftar Skor Jawaban Responden 

Alternatif  Jawaban Skor 

Sangat Setuju 5 

Setuju 4 

Cukup Setuju 3 

Tidak setuju 2 

Sangat tidak setuju 1 

 

3.4.2 Teknik Pengolahan Data 

Setelah pengumpulan data, maka selanjutnya data-data berupa jawaban 

kuesioner yang diperoleh dari responden akan dilakukan pengolahan data melalui 

beberapa tahapan sebagai berikut : 

1. Mengumpulkan seluruh kuesioner yang telah disebarkan. 

2. Memeriksa jawaban-jawaban yang diberikan responden penelitian. Jika 

terdapat kuesioner yang belum lengkap, maka akan dikembalikan untuk diisi 

kembali oleh responden tersebut. 

3. Proses pengkodean (coding). Setelah seluruh jawaban responden diperiksa 

dan telah lengkap atau terisi, maka selanjutnya peneliti melakukan 

pembobotan pada masing-masing jawaban. 

4. Enrty Data yaitu proses memasukan jawaban-jawaban kuesioner responden 

ke dalam komputer (entry data) setelah data diberikan bobot atau skor 

jawaban. 
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3.5 Uji Instrument 

3.5.1 Uji Validitas 

Menurut Ghozali (2009: 49) uji validitas digunakan untuk mengukur sah 

atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika 

pertannyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan 

diukur oleh kuesioner tersebut. 

Dalam penelitian ini untuk uji validitas menggunakan SPSS for windows 

release16.0, dilakukan dengan menggunakan korelasi bivariet, dengan hasil 

Korelasi Pearson yang mengkorelasikan nilai atas skor item degan skor total. 

Hasil Korelasi Pearson (r hitung) pada masing-masing instrumen,  akan 

dibandingkan dengan r tabel  menggunkan uji satu sisi dengan taraf signifikan 

5%. Apabila r hitung > r tabel validitas instrumen dapat diterima.  

Dalam pengujian validitas ini peneliti mengujinya dengan menggunakan 

20 sampel (n) = 20 dan besarnya df dapat di hitung 20 – 2 =18 dengan df 18 dan 

alpha=0.05 di dapat r tabel = 0.444 dengan uji dua sisi. Jadi apabila nilai output 

cronbach alpha pada kolom (correlated item – total correlation) lebih besar dari 

0.444 dan nilai positif maka data valid.  
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Tabel 3.2 Hasil Uji Validitas Variabel Keterlibatan Kerja 

Indikator Instrumen r  tabel r  hitung Kesimpulan 

Aktif Berpartisipasi 1 0.4444 0.497 Valid 

2 0.4444 0.634 Valid 

3 0.4444 0.358 Tidak Valid 

Pekerjaan sebagai 

sesuatu yang penting 

4 0.4444 0.342 Tidak Valid 

5 0.4444 0.533 Valid 

6 0.4444 0.637 Valid 

7 0.4444 0.634 Valid 

Pekerjaan sebagai harga 

diri 

8 0.4444 0.553 Valid 

9 0.4444 0.414 Tidak Valid 

10 o.4444 0.620 Valid 

Sumber Data : Data diolah 2010 

Hasil uji validitas variabel keterlibatan kerja diketahui tiga instrumen tidak 

valid dengan r hitung< 0.444, instrumen tersebut terdiri dari : 1 instrumen untuk 

indikator aktif berpartisipasi, 1 instrurmn dari indikator pekerjaan sebagai sesuatu 

yang penting, dan 1 instrumen dari pekerjaan sebagai harga diri. Tiga instrumen 

yang tidak valid dikeluarkan dari pertanyaan, maka dari 10 instrumen yang di uji 

cobakan menjadi 7 instrumen untuk variabel keterlibatan kerja. Instrumen yang 

mewakili 3 indikator yang bisa dilanjutkan untuk penelitian pada variabel 

keterlibatan kerja, diantaranya : 2 instrumen untuk indikator aktif berpartisipasi, 3 

instrumen untuk indikator pekerjaan sebagai sesuatu yang penting, 2 instrumen 

untuk indikator pekerjaan sebagai harga diri. 
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Sumber Data : Data diolah 2010 

Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas Variabel Komitmen  

Indikator Pertanyaan r  tabel r  hitung Kesimpulan 

Affective Commitment 11 0.444 0.881 Valid 

12 0.444 0.881 Valid 

13 0.444 0.708 Valid 

Continuance 

Commitment 

14 0.444 0.766 Valid 

15 0.444 0.448 Valid 

16 0.444 0.511 Valid 

Normative Commitment 17 0.444 0.607 Valid 

18 0.444 0.722 Valid 

Sumber Data : Data diolah 2010 

Hasil uji validitas variabel komitmen organisasi diketahui seluruh instrumen 

yang di uji cobakan seluruhnya memenuhi ketentuan validitas yaitu r hitung > 

0.444. Delapan instrumen yang telah di uji cobakan dapat dilanjutkan untuk 

penelitian, yang terdiri dari : 3 instrumen dari  indikator affective commitment, 3 

instrumen dari indikator continuance commitment, dan 2 instrumen dari indikator 

normative commitment. 
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Tabel 3.4 Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja 

Indikator Pertanyaan r  tabel r  hitung Kesimpulan 

Pengetahuan dalam 

pekerjaan 

19 0.444 0.64 Valid 

20 0.444 0.612 Valid 

Kemampuan 21 0.444 0.835 Valid 

22 0.444 0.835 Valid 

23 0.444 0.835 Valid 

Kreativitas 24 0.444 0.622 Valid 

25 0.444 0.745 Valid 

Inisiatif 26 0.444 0.689 Valid 

27 0.444 0.557 Valid 

28 0.444 0.298 Tidak Valid 

Kualitas Kerja 29 0.444 0.533 Valid 

30 0.444 0.469 Valid 

31 0.444 0.266 Tidak Valid 

Komunikasi 32 0.444 0.835 Valid 

33 0.444 0.835 Valid 

34 0.444 0.835 Valid 

Sumber Data : Data diolah 2010 

Hasil uji validitas kinerja diketahui dua instrumen tidak valid dengan r 

hitung< 0.444, instrumen tersebut terdiri dari : 1 instrumen dari indikator inisiatif 

dan 1 instrurmn dari indikator kualitas kerja. Dua instrumen yang tidak valid 
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dikeluarkan dari pertanyaan, maka dari 16 instrumen yang di uji cobakan menjadi 

14 instrumen untuk variabel kinerja yang bisa dilanjutkan untuk penelitian. Empat 

belas instrumen  yang mewakili  indikator -indikator yang bisa dilanjutkan untuk 

penelitian pada variabel keterlibatan kerja, diantaranya : 2 instrumen untuk 

indikator pengetahuan dalam pekerjaan, 3 instrumen untuk indikator kemampuan, 

2 instrumen untuk indikator kreativitas, 2 instrumen untuk indikator inisiatif, 2 

instrumen kualitas kerja, 3 instrumen untuk indikator komunikasi. 

3.5.2 Reliabilitas 

Menurut Ghozali (2009: 45) reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu 

kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner 

dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. 

Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan SPSS for 

windows release16.0, dan dari hasil uji tersebut dapat diketahui nilai Crobach 

Alpha. Variabel atau konstruk dikatakan Reliabel jika nilai Crobach Alpha > 0,6 

(Ghozali, 2009: 48). 

Tabel 3.5 Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Croanbach 

Alpha 

Croanbach alpha 

yang di syaratkan 

Keterangan 

Keterlibatan Kerja 0.708 > 0.60 Reliabel 

Komitmen Organisasi 0.861 > 0.60 Reliabel 

Kinerja  0.911 > 0.60 Reliabel 

Sumber : Data diolah 2010 
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3.6 Metode Analisis Data 

3.6.1 Analisis Deskriptif Persentase  

Analisis deskriptif persentase adalah menyajikan data yang di kumpulkan 

dalam suatu penelitian (dalam bentuk tabel frekuensi atau grafik) atau distribusi 

frekuensi. Metode ini digunakan untuk mengetahui dan mengkaji seberapa besar 

alternatif jawaban dari tiap tiap indikator yang terdiri dari variable X dan Y.  

Pensekoran 1-5 menghitung persentase dengan rumus  

DF =  

Dimana: 

DF : Deskriptif Persentase 

n : Skor yang di peroleh 

N : Skor ideal/jumlah total nilai responden 

Skor yang diperoleh dikonsultasikan dengan tabel kategori sebagai berikut: 

Persentase tinggi =  x 100% = 100% 

Persentase rendah =  x 100% = 20% 

Rentang = 100% - 20% = 80% 

Interval = 80% : 5 = 16%  

Dengan panjang kelas interval 16% dan presentase terendah 20% dapat 

dibuat kriteria sebagai berikut: 
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Tabel 3.6 Kriteria Pensekoran 

No Interval Presentase Kriteria  

1 84% < % skor ≤ 100% Sangat Tinggi 

2 68% < % skor ≤ 84% Tinggi 

3 52% < % skor ≤ 68% Sedang 

4 36% < % skor ≤ 52% Rendah 

5 20% ≤ % skor ≤ 36% Sangat Rendah 

  

3.6.1 Uji Prasyarat Analisis 

3.6.1.1 Uji Normalitas 

Menurut Priyatno (2009: 28) uji normalitas digunakan untuk mengetahui 

apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas menggunakan 

uji statistik Kolmogrof-Smirnov. Pada hasil uji kolmogrof-smirnov bila nilai 

signifikasi lebih besar dari derajat kepercayaan 0,05 maka dalam penelitian 

berdistribusi normal. Uji normalitas dalam penelitian menggunakan SPSS for 

windows release16.0. 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

3.6.2.1 Uji Multikolinieritas 

Menurut Ghozali (2009: 95) uji multikolinieritas untuk menguji apakah 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). 

Dalam menguji multikolonieritas dalam penelitian ini menggunakan SPSS for 

windows release16.0. Dari hasil uji SPSS akan diketahui hasil perhitungan nilai 

Tolerance dan nilai VIF (Varian Inflantion Factor), kedua ukuran ini menunjukan 

setiap variabel independen yang dijelaskan oleh variabel independen lainnnya. 
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Dalam penelitian ini ditentukan nilai tolerance = 0,10 sama dengan tingkat 

kolinearitas 95% dan VIF = 10. Multikolonieritas terjadi apabila toleransi > 0,10 

dan VIF lebih besar dari 10. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

multikolonieritas. 

3.6.2.2  Uji Heterokedastisitas 

Menurut Ghozali (2009: 125) uji heterokedastisitas bertujuan menguji 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varience dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi heterokedastisitas. Untuk mendeteksi heterokedastisitas menggunakan 

dengan SPSS for windows release16.0, yang akan menghasilkan grafik 

scatterplot. Jika dalam grafik scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara 

acak dan tersebar, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas.  

3.6.3 Analisis Statistik 

3.6.3.1 Analisis Regresi  Linear Berganda 

Metode analisis berganda digunakan dalam penelitian ini untuk 

mengetahui persamaan pengaruh keterlibatan kerja dan komitmen organisasi 

terhadap kinerja wartawan umum Harian Suara Merdeka. Adapun langkah-

langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Variabel Terikat (Y) 

Variabel ini nilainya tergantung pada variabel lain. Dalam penelitian ini 

yang menjadi variabel terikat adalah kinerja wartawan. 
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2. Variabel Bebas (X) 

Variabel ini nilainya tidak tergantung oleh variabel lainnya. Variabel bebas 

pada penelitian ini adalah keterlibatan kerja dan komitmen organisasi. 

Bentuk analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu regresi linier 

berganda. Adapun model regresi linier bergandanya adalah sebagai berikut : 

Y= α + β1 X1+β2 X2+ µ        

Keterangan: 

Y = Kinerja wartawan 

X1       = Keterlibatan kerja 

X2       = Komitmen organisasi 

α          = Intersep model 

β          = Slope dari variabel keterlibatab kerja dan komitmen organisasi 

terhadap kinerja. 

µ        = gangguan stokhastik 

3.6.4 Uji Hipotesis 

3.6.4.1 Uji Simultan (Uji F) 

Pengujian secara simultan ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh dari 

variabel keterlibatan kerja, komitmen organisasi secara bersama-sama terhadap 

kinerja Wartawan Umum Harian Suara Merdeka. Caranya dengan 

membandingkan probabilitas dengan taraf signifikan 5% (0,05). Apabila dari 

perhitungan ini diperoleh probabilitas <0,05, maka dapat dikatakan bahwa 

variabel keterlibatan kerja dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja 

wartawan umum Harian Suara Merdeka secara serentak. Untuk menentukan F, 
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tingkat signifikasi yang digunakan sebesar 5% dengan derajat kebebasan dk=(n-k-

1) 

3.6.4.2 Uji Parsial (Uji t ) 

Untuk mengetahui kebermaknaan koefisien parsial, digunakan uji t, 

caranya dengan membandingkan probabilitasnya dengan taraf signifikan 5%. 

Apabila dalam perhitungan diperoleh probabilitas < 0,05, maka dapat dikatakan 

bahwa variabel keterlibatan kerja dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap 

kinerja wartawan umum Harian Suara Merdeka secara parsial. 

3.6.5 Menentukan Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi keseluruhan  digunakan untuk mengetahui 

besarnya sumbangan atau kontribusi yang diberikan oleh variabel keterlibatan 

kerja dan komitmen organisasi terhadap kinerja secara simultan. 

Selain melakukan uji  perlu juga dicari besarnya koefisien determinasi 

( ) untuk mengetahui besarnya kontribusi masing-masing variabel keterlibatan 

kerja dan komitmen organisasi terhadap kinerja Wartawan Umum Harian Suara 

Merdeka. Besarnya pengaruh keterlibatan kerja (X1), komitmen organisasi (X2), 

dan kinerja (Y)  dicari dengan cara menguadrankan r yang diperoleh dari 

perhitungan SPSS for windows release16.0.   
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1  Gambaran Umum Suara Merdeka 

4.1.1.1 Sejarah Berdirinya Suara Merdeka 

Suara Merdeka sebagai salah satu harian surat kabar di Indonesia lahir 

setelah lima tahun Indonesia Merdeka, yang terbit perdana tanggal 11 Februari 

1950. Nama Suara Merdeka diambil dari kondisi yang pada saat itu masih terasa 

kemerdekaan, Suara Merdeka itu sendiri artinya menyuarakan kemerdekaan 

bangsa ini.  

Suara Merdeka didirikan oleh H Hetami, sebagai pemimpin umum dan 

pemimpin redaksi sekaligus pemilik perusahaan, yang memulai karir sebagai 

wartawan sekaligus redaksi, dan juga ikut terjun langsung mencetak dan menjual. 

Pada awalnya Suara Merdeka hanya memiliki 2 wartawan, 2 meja, dan 2 mesin 

ketik, dan  untuk mencetak masih di Harian De Locomotif peninggalan Belanda. 

Pada mulanya terbit sore 4 halaman dicetak 5000 eksemplar. Seiring 

perkembangan kinerja Suara Merdeka bukan saja membawahi Harian Suara 

Merdeka, tetapi berkembang menjadi Suara Merdeka Group yang membawahi 

perusahaan-perusahaan, diantaranya : Harian  Sore Wawasan, Tabloid Keluarga 

Cempaka, Majalah Remaja Olga, Majalah Bahasa Inggris Hello, Suara Merdeka 

Cybernews, Radio Suara Sakti, Radio MTV on Sky, PT Masscomm Graphy 
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Percetakan, PT Masscomm Media (penerbit), PT Merdeka Suryartama, PT 

Merdeka Jati Perkasa, PT Merdeka Wirasmata. 

Peredaran Suara Merdeka hingga sekarang dalam bentuk tercetak beredar 

di seluruh Jawa Tengah, Malang, Surabaya, Bandung, dan Jakarta, dengan 

wilayah prioritas pemasaran di Jawa Tengah. Sedangkan dalam bentuk elektronik 

(internet) Harian Suara Merdeka beredar ke seluruh dunia. 

4.1.1.2 Susunan Organisasi dan Rincian Tugas  

Susunan Organisasi dan Rincian Tugas dari Redaksi Suara Merdeka sebagai 

berikut : 

1. Pemimpin Redaksi (PEMRED) 

Bertanggung jawab kepada Pemimpin Umum terhadap keseluruhan tugas dan 

kewajiban Departemen Redaksi. 

a. Memimpin Dewan Redaksi 

b. Memimpin Rapat Koordinasi antara Wakil Pemimpin Redaksi, Redaktur 

Pelaksana, Kepala Desk, dan bagian-bagian lain 

c. Menulis tajuk Rencana dan Pojok 

d. Melakukan tugas administrasi 

e. Mewakili Departemen Redaksi untuk kegiatan luar 

f. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan redaksional 

2. Wakil Pemimpin Redaksi I (WAPEMRED I) 

Bertanggung jawab kepada Pemimpin Redaksi 
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a. Mewakili dan menggantikan tugas Pemimpin Redaksi bila Pemred 

berhalangan 

b. Mengurus masalah pengembangan produk dan merumuskan kebijakan 

redaksional 

c. Mengurus kerja sama dan interaksi dengan pihak luar atau pihak-pihak yang 

yang berkepentingan dengan redaksi 

d. Melakukan supervisi dan pemimpin rapat 

e. Menulis Tajuk Rencana dan Pojok 

f. Melakukan tugas-tugas administrasi 

3. Wakil Pemimpin Redaksi II (WAPEMRED)  

Bertanggung jawab kepada Pemimpin Redaksi 

a. Mewakili dan menggantikan tugas Pemimpin Redaksi bila Pemred dan 

Wapemred I berhalangan 

b. Mengurus masalah intern, organisasi, mekanisme kerja dan pembinaan 

produktivitas serta pemenuhan kesejahteraan wartawan 

c. Mengatur peningkatan kualitas wartawan melalui pendidikan intern/ekstern 

d. Melakukan supervisi dan meliput Rapat Koordinasi Repdel, Kepala Desk, 

dan bagian-bagian lain. 

e. Menulis Tajuk Rencana dan Pojok 

f. Melakukan tugas-tugas administratif 

4. Redaktur Senior 

Bertanggung jawab kepada Pemimpin Redaksi 
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a. Memberikan masukan dalam strategi pemberitaan dan kebijakan 

redaksional 

b. Menyusun dan mengamankan pelaksanaan kode etik wartawan Suara 

Merdeka 

c. Memberikan masukan dalam pengambilan keputusan strategis 

d. Memberi evaluasi baik bersifat rutin maupun berkala 

e. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan Pemimpin Redaksi 

f. Menulis Tajuk Rencana dan Pojok 

5. Kepala Personalia/ Diklat 

Bertanggung jawab kepada Pemimpin Redaksi/Wakil Pemimpin Redaksi. 

a. Menyusun program peningkatan kualitas SDM wartawan melalui program 

pendidikan intern maupun ekstern di lemabaga-lembaga resmi 

b. Mengevaluasi kinerja wartawan tiap bulan agar terjaga kontinuitas 

c. Membnatu pemenuhan hak dan kesejahteraan wartawan sesuai dengan 

aturan perusahaan 

d. Memberi masukan menyangkut tentang perencanaan rekruitmen, 

penempatan, mutasi, pembinaan karier wartawan, dsb. 

6. Kepala Penelitian dan pengembangan (LITBANG) 

Bertanggung jawab kepada Pemimpin Redaksi/ Wakil Pemimpin Redaksi 

a. Bersama staf, melakukan tugas-tugas penelitian dan pengembangan 

berdasarkan kreativitas sendiri maupun order dari Pemred/Wapemred 

b. Melakukan evaluasi seluruh isi koran secara strategis terhadap koran-koran 

pesaing 
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c. Membuat program untuk peningkatan kualitas sajian koran 

d. Memberi masukan kepada departemen redaksi untuk pengambilan 

kebijakan redaksional 

e. Memberikan saran-saran menyangkut pengembangan pemberitaan 

f. Koordinasi aktif dengan R&D perusahaan 

7. Sekertaris Redaksi 

Bertanggung jawab kepada Pemimpin Redaksi/Wakil Pemimpin Redaksi 

a. Melaksanakan tugas-tugas kesekertariatan di Departemen Redaksi, 

termasuk surat menyurat internal redaksi 

b. Melakukan tugas-tugas kompiliasi berita yang dibantu pula oleh staf bagian 

Modum dan Internet 

c. Melakukan pencatatan hasil-hasil rapat harian ataupun mingguan dan 

penyebaran ke semua jajaran redaksi 

d. Mengerjakan penyusunan daftar piket redaksi 

e. Mengerjakan tugas-tugas khusus dari Pemred/Wapemred 

8. Kepala Pusat Dokumentasi 

Bertanggung jawab kepada Pemimpin Redaksi/Wakil Pemimpin Redaksi 

Bersama staf, mempersiapkan pengadaan buku, kliping, foto dan bahan-bahan 

dokumentasi lainnya yang dibutuhkan redaksi untuk melengkapi berita atau 

tulisan yang akan dimuat. 

9. Tata Usaha (TU) 

Bertangung jawab kepada Pemimpin Redaksi/Wakil Pemimpin Redaksi 
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a. Melakukan tugas-tugas administrasi dan keuangan untuk operasional 

Redaksi, honor wartawan lepas dan tambahan bulanan 

b. Mengoordinasi pengiriman honor untuk penulis luar 

10. Redaktur Pelaksana 

Bertanggung jawab kepada Pemimpin Redaksi/Wakil Pemimpin Redaksi  

a. Mengendalikan seluruh isi berita/opini koran 

b. Memipin rapat perencanaan dan pengendalian pemberitaan dengan Kepala 

desk 

c. Memberikan masukan kepada Pemred/Wapemred soal pemberitaan yang 

bersifat perlu penanganan khusus 

d. Melakukan tugas supervisi kepada desk 

11. Kepala Desk (Kadesk) 

Bertanggung jawab kepada Redaktur Pelaksana 

a. Merencanakan program untuk deksnya masing-masing secara harian 

maupun mingguan (berkala) 

b. Melakukan tugas-tugas kebijakan pemberitaan dengan memperhatikan 

rubrikasi yang telah disepakati 

c. Melakukan tugas editing, re-writing 

12. Staf Desk (Anggota Redaksi) 

Bertanggung jawab kepada Kepala Desk 

a. Membantu Kepala Desk dari perencanaan sampai pengendalian program 

untuk deksnya masing-masing 
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b. Membantu dan melaksanakan tugas-tugas kebijakan pemberitaan dengan 

memperhatikan rubrikasi yang telah disepakati 

c. Melakukan tugas editing, re-writing 

13. Koordinator Liputan 

Bertanggung jawab kepada Pemimpin Redaksi/Wakil Pemimpin Redaksi 

a. Memimpin rapat perencanaan dan pengendalian pemberitaan dengan 

kepala biro 

b. Melaksanakan kordinasi peliputan lintas biro 

c. Memberikan masukan kepada Pemred/Wapemred soal pemberitaan yang 

bersifat perlu penanganan khusus 

d. Melakukan tugas-tugas supervisi kepada wartawan 

e. Melaksanakan tugas-tugas administrasi di bidang  liputan 

14. Kepala Biro 

Bertanggung jawab kepada Koordinator  Liputan 

a. Berkoordinasi Insentif dengan Kordinator Liputan 

b. Merencanakan sendiri atau bersama-sama dengan Koordinator Liputan 

c. Mengorganisasi operasi wartawan untuk tugas-tugas liputan 

d. Mengendalikan seluruh wartawan dan liputan yang menjadi tugasnya 

e. Melakukan pembagian tugas kepada wartawan di tingkat biro sesuai 

dengan kemampuan dan spesialisasi masing-masing 

f. Mengompilasi hasil liputan untuk dikoordinasikan dengan Koordonator 

Liputan 
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g. Memberikan masukan kepada Kordinator Liputan menyangkut liputan 

yang memerlukan pendekatan lintas biro. 

15. Reporter (Wartawan Lapangan) 

Bertanggung jawab kepada Kepala Biro 

a. Melakukan tugas-tugas liputan sesuai dengan tugas-tugas yang dibebankan 

Kepala Biro kepadanya 

b. Melakukan tugas liputan secara kreatif tanpa harus menunggu order dari 

Kepala Biro 

c. Melaporkan hasil liputan kepada Kepala Biro 

d. Memenuhi standar minimal jumlah liputan 

4.1.2  Analsis Deskriptif Persentase 

Deskripsi variabel penelitian di dapat melalui kuesioner sebanyak 60 

responden akan di lihat dengan kriteria persentase untuk menentukan seberapa 

jauh skor empirik mendekati skor ideal dan juga di lihat dari kecenderungan 

(modus) dari respon responden berkenaan dengan indikator dari variabel 

keterlibatan kerja, komitmen organisasi, dan kinerja. Variabel keterlibatan kerja 

terdiri dari 3 indikator dan 7 pertanyaan, variabel komitmen terdiri dari 3 

indikator dan 8 pertanyaan, dan variabel kinerja terdiri dari 6 indikator dan 14 

pertanyaan. Seluruh pertanyaan yang dipakai dalam penelitian sejumlah 12 

indikator dan 29 pertanyaan. Hasil analisis deskriptif presentase dilihat dari 

masing-masing variabel dan masing-masing indikator. 
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1. Keterlibatan Kerja 

Tabel 4.1. Presentase Skor Keterlibatan Kerja 

Interval Kriteria Frekuensi Persentase 

84% < % skor ≤ 100% Sangat Tinggi 39 65.00% 
68% < % skor ≤ 84% Tinggi 21 35.00% 
52% < % skor ≤ 68% Sedang 0 0.00% 
36% < % skor ≤ 52% Rendah 0 0.00% 
20% ≤ % skor ≤ 36% Sangat Rendah 0 0.00% 
Sumber : Data di olah, 2011 

Hasil analisis tabel 4.1 berdasarkan lampiran 8 dapat di ketahui bahwa 39 

responden atau 65.00% menyatakan tingkat keterlibatan kerja berada dalam 

kriteria sangat tinggi, dan 21 responden atau 35.00% menyatakan keterlibatan 

kerja berada dalam kriteria tinggi.  

Pada variabel keterlibatan kerja terdapat 3 indikator diantaranya :indikator 

aktif berpartisipasi, indikator pekerjaan sebagai sesuatu yang penting. pekerjaan 

sebagai harga diri.  Aktif berpartisipasi terdiri dari 2 pertanyaan, pekerjaan 

sebagai sesuatu yang penting terdiri dari 3 pertanyaan dan pekerjaan sebagai harga 

diri 2 pertanyaan.  

Deskripsi dari masing-masing indikator dari variabel keterlibatan kerja 

dijelaskan sebagai berikut : 
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a. Aktif Berpartisipasi  

Tabel 4.2.  Presentase Skor Aktif Berpartisipasi 

Interval Kriteria Frekuensi Persentase 

84% < % skor ≤ 100% Sangat Tinggi 38 63.33% 
68% < % skor ≤ 84% Tinggi 22 36.67% 
52% < % skor ≤ 68% Sedang 0 0.00% 
36% < % skor ≤ 52% Rendah 0 0.00% 
20% ≤ % skor ≤ 36% Sangat Rendah 0 0.00% 

Sumber : Data di olah, 2011 

Hasil analisis tabel 4.2 berdasarkan lampiran 8 dapat diketahui 

bahwa 63.33% aktif berpartisipasi berada dalam kriteria sangat tinggi, dan 

36.67% berada dalam kriteria tinggi. 

b. Pekerjaan sebagai sesuatu yang penting 

Tabel 4.3 Presentase Skor Pekerjaan sebagai sesuatu yang penting 

Interval Kriteria Frekuensi Persentase 

84% < % skor ≤ 100% Sangat Tinggi 25 41.67% 
68% < % skor ≤ 84% Tinggi 27 45.00% 
52% < % skor ≤ 68% Sedang 8 13.33% 
36% < % skor ≤ 52% Rendah 0 0.00% 
20% ≤ % skor ≤ 36% Sangat Rendah 0 0.00% 

Sumber : Data di olah, 2011 

Hasil analisis tabel 4.3 berdasarkan lampiran 8 diketahui 41,67% 

pekerjaan sebagai sesuatu yang penting berada dalam kriteria sangat tinggi, 
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45,00% berada pada kriteria tinggi, dan 13,33% berada dalam kriteria 

sedang. 

c. Pekerjaan sebagai harga diri 

Tabel 4.4 Presentase Skor Pekerjaan sebagai harga diri 

Interval Kriteria Frekuensi Persentase 

84% < % skor ≤ 100% Sangat Tinggi 37 61.67% 
68% < % skor ≤ 84% Tinggi 23 38.33% 
52% < % skor ≤ 68% Sedang 0 0.00% 
36% < % skor ≤ 52% Rendah 0 0.00% 
20% ≤ % skor ≤ 36% Sangat Rendah 0 0.00% 

Sumber : Data di olah, 2011 

Hasil analisis tabel 4.4 berdasarkan lampiran 8 diketahui 61,67% 

pekerjaan sebagai harga diri yang berada pada kriteria sangat tinggi, dan 

38,33% berada pada kriteria tinggi. 

2. Komitmen Organisasi 

Tabel 4.5 Presentase Skor Komitmen Organisasi 

Interval Kriteria Frekuensi Persentase 

84% < % skor ≤ 100% Sangat Tinggi 19 31.67% 
68% < % skor ≤ 84% Tinggi 39 65.00% 
52% < % skor ≤ 68% Sedang 2 3.33% 
36% < % skor ≤ 52% Rendah 0 0.00% 
20% ≤ % skor ≤ 36% Sangat Rendah 0 0.00% 
Sumber : Data di olah, 2010 
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Hasil analisis tabel 4.5 berdasarkan lampiran 9 dapat di ketahui bahwa 19 

responden atau 31,67% menyatakan tingkat komitmen organisasi berada dalam 

kriteria sangat tinggi, dan 39 responden atau 65,00% menyatakan komitmen 

organisasi berada dalam kriteria tinggi, dan 3,33% berada pada kriteria sedang. 

Pada variabel komitmen organisasi terdapat 3 indikator diantaranya 

:indikator affective commitment, continuance commitment, dan notmative 

commitment. Affective commitment dari 3 pertanyaan, continuance commitment 

terdiri dari 3 pertanyaan, dan normative commitment dari 2 pertanyaan. 

a. Affective commitment 

Tabel 4.6  Presentase Skor Affective Commitment 

Interval Kriteria Frekuensi Persentase 

84% < % skor ≤ 100% Sangat Tinggi 20 33.33% 
68% < % skor ≤ 84% Tinggi 33 55.00% 
52% < % skor ≤ 68% Sedang 7 11.67% 
36% < % skor ≤ 52% Rendah 0 0.00% 
20% ≤ % skor ≤ 36% Sangat Rendah 0 0.00% 

Sumber : Data di olah, 2011 

Hasil analisis tabel 4.6 berdasarkan lampiran 9 diketahui bahwa 

33.33%  affective commitment berada pada kriteria sangat tinggi, 55.00% 

berada pada kriteria tinggi, dan 11.67% berada pada kriteria sedang. 
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b. Continunce Commitment 

Tabel 4.7  Presentase Skor Continuance Commitment 

Interval Kriteria Frekuensi Persentase 

84% < % skor ≤ 100% Sangat Tinggi 20 33.33% 
68% < % skor ≤ 84% Tinggi 36 60.00% 
52% < % skor ≤ 68% Sedang 4 6.67% 
36% < % skor ≤ 52% Rendah 0 0.00% 
20% ≤ % skor ≤ 36% Sangat Rendah 0 0.00% 

Sumber : Data di olah, 2011 

Hasil analisis tabel 4.7 berdasarkan lampiran 9 diketahui bahwa 33.33%  

continuance  commitment berada pada kriteria sangat tinggi, 60.00% berada 

pada kriteria tinggi, dan 6.67% berada pada kriteria sedang. 

c. Normative Commitment 

Tabel 4.8  Presentase Skor Continuance Commitment 

Interval Kriteria Frekuensi Persentase 

84% < % skor ≤ 100% Sangat Tinggi 19 31.67% 
68% < % skor ≤ 84% Tinggi 41 68.33% 
52% < % skor ≤ 68% Sedang 0 0.00% 
36% < % skor ≤ 52% Rendah 0 0.00% 
20% ≤ % skor ≤ 36% Sangat Rendah 0 0.00% 

Sumber : Data di olah, 2011 

Hasil analisis tabel 4.8 berdasarkan lampiran 9 diketahui bahwa 

31.67% normative commitment berada pada kriteria sangat tinggi, dan 

68,33% berada pada kriteria tinggi. 
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3. Kinerja 

Tabel 4.9  Presentase Skor Kinerja 

Interval Kriteria Frekuensi Persentase 

84% < % skor ≤ 100% Sangat Tinggi 27 45.00% 
68% < % skor ≤ 84% Tinggi 33 55.00% 
52% < % skor ≤ 68% Sedang 0 0.00% 
36% < % skor ≤ 52% Rendah 0 0.00% 
20% ≤ % skor ≤ 36% Sangat Rendah 0 0.00% 

Sumber : Data di olah, 2011 

Hasil analisis tabel 4.9 berdasarkan lampiran 10 dapat di ketahui bahwa 27 

responden atau 45.00% menyatakan tingkat kinerja berada dalam kriteria sangat 

tinggi, dan 33 responden atau 55.00% menyatakan kinerja berada dalam kriteria 

tinggi.  

Pada variabel komitmen organisasi terdapat 6 indikator diantaranya 

:indikator pengetahuan dalam pekerjaan, indikator kemampuan, indikator 

kreativitas, indikator inisiatif, indikator kualitas kerja, dan indikator komunikasi. 

Indikator pengetahuan dalam pekerjaan terdiri dari 2 pertanyaan, indikator 

kemampuan terdiri dari 3 pertanyaan, indikator kreativitas terdiri dari 2 

pertanyaan, indikator inisiatif terdiri dari 2 pertanyaan, indikator kualitas kerja 

terdiri dari 2 pertanyaan, dan komunikasi terdiri dari 3 pertanyaan. 
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a. Pengetahuan dalam pekerjaan 

Tabel 4.10 Presentase Skor Pengetahuan dalam Pekerjaan 

Interval Kriteria Frekuensi Persentase 

84% < % skor ≤ 100% Sangat Tinggi 27 45,00% 
68% < % skor ≤ 84% Tinggi 33 55,00% 
52% < % skor ≤ 68% Sedang 0 0,00% 
36% < % skor ≤ 52% Rendah 0 0,00% 
20% ≤ % skor ≤ 36% Sangat Rendah 0 0,00% 

Sumber : Data di olah, 2011 

Hasil analisis tabel 4.10 berdasarkan lampiran 10 diketahui bahwa 

45.00% pengetahuan dalam pekerjaan berada pada kriteria sangat tinggi,  

dan 55.00% berada pada kriteria tinggi. 

b. Kemampuan 

Tabel 4.11 Presentase Skor Kemampuan 

Interval Kriteria Frekuensi Persentase 

84% < % skor ≤ 100% Sangat Tinggi 21 35.00% 
68% < % skor ≤ 84% Tinggi 39 65.00% 
52% < % skor ≤ 68% Sedang 0 0.00% 
36% < % skor ≤ 52% Rendah 0 0.00% 
20% ≤ % skor ≤ 36% Sangat Rendah 0 0.00% 

Sumber : Data di olah, 2011 

Hasil analisis tabel 4.11 berdasarkan lampiran 10 diketahui bahwa 

35.00% kemampuan berada pada kriteria sangat tinggi, dan 65,00% berada 

pada kriteria tinggi. 
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c. Kreativitas 

Tabel 4.12 Presentase Skor Kreativitas 

Interval Kriteria Frekuensi Persentase 

84% < % skor ≤ 100% Sangat Tinggi 20 33,33% 
68% < % skor ≤ 84% Tinggi 38 63,33% 
52% < % skor ≤ 68% Sedang 2 3,33% 
36% < % skor ≤ 52% Rendah 0 0,00% 
20% ≤ % skor ≤ 36% Sangat Rendah 0 0,00% 

Sumber : Data di olah, 2011 

Hasil analisis tabel 4.12 berdasarkan lampiran 10 diketahui bahwa 

33.33% kreativitas berada pada kriteria sangat tinggi, 63.33% berada pada 

kriteria tinggi, dan 3.33% berada pada kriteria sedang. 

d. Inisiatif  

Tabel 4.13 Presentase Skor Inisiatif 

Interval Kriteria Frekuensi Persentase 

84% < % skor ≤ 100% Sangat Tinggi 28 46.67% 
68% < % skor ≤ 84% Tinggi 31 51.67% 
52% < % skor ≤ 68% Sedang 1 1.66% 
36% < % skor ≤ 52% Rendah 0 0.00% 
20% ≤ % skor ≤ 36% Sangat Rendah 0 0.00% 

Sumber : Data di olah, 2011 

Hasil analisis tabel 4.13 berdasarkan lampiran 10 diketahui bahwa 

46.67% inisiatif berada pada kriteria sangat tinggi,  51.67% berada pada 

kriteria tinggi, dan 1.66% berada pada kriteria sedang. 
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e. Kualitas kerja 

Tabel 4.14 Presentase Skor Kualitas Kerja 

Interval Kriteria Frekuensi Persentase 

84% < % skor ≤ 100% Sangat Tinggi 18 30.00% 
68% < % skor ≤ 84% Tinggi 40 66.67% 
52% < % skor ≤ 68% Sedang 2 3.33% 
36% < % skor ≤ 52% Rendah 0 0.00% 
20% ≤ % skor ≤ 36% Sangat Rendah 0 0.00% 

Sumber : Data di olah, 2011 

Hasil analisis tabel 4.14 berdasarkan lampiran 10 diketahui bahwa 

30.00 % kualitas kerja berada pada kriteria sangat tinggi, 66.67% berada 

pada kriteria tinggi, dan 3.33% berada pada kriteria sedang. 

f. Komunikasi 

Tabel 4.15 Presentase Skor Komunikasi 

Interval Kriteria Frekuensi Persentase 
84% < % skor ≤ 100% Sangat Tinggi 29 48.33% 
68% < % skor ≤ 84% Tinggi 25 41.67% 
52% < % skor ≤ 68% Sedang 6 10.00% 
36% < % skor ≤ 52% Rendah 0 0.00% 
20% ≤ % skor ≤ 36% Sangat Rendah 0 0.00% 

Sumber : Data di olah, 2011 

Hasil analisis tabel 4.15 berdasarkan lampiran 10 diketahui bahwa 

48.33 %  komunikasi berada pada kriteria sangat tinggi, 41.67% berada 

pada kriteria tinggi, dan 10.00% berada pada kriteria sedang. 
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4.1.3 Uji Prasyarat Analisis 

4.3.1.1 Uji Normalitas 

Pada uji normalitas ini menggunakan uji statistik Kolmogrof-Smirnov test 

di peroleh hasil berikut berdasarkan dari ouput SPSS for windows release16.0. 

 

Tabel 4.16 One-Sampel Kolmogorov-Smirnov Test 
  Keterlibatan 

Kerja 

Komitmen 

Organisasi 

Kinerja 

Wartawan 

N 60 60 60 

Normal Parametersa Mean 30.50 33.23 59.70 

Std. Deviation 2.587 3.154 5.670 

Most Extreme Differences Absolute .110 .154 .168 

Positive .110 .154 .168 

Negative -.102 -.131 -.092 

Kolmogorov-Smirnov Z .852 1.193 1.300 

Asymp. Sig. (2-tailed) .463 .116 .068 

Sumber : Data di olah, 2011 

 Hasil analisis tabel  4.16 berdasarkan lampiran 15 besarnya Kolmogrov-

Smirnov lampiran untuk keterlibatan kerja sebesar 0.852 dan tidak signifikasi 

pada 0.05 (karena p=0.463 > 0.05) dengan demikian residual berdistribusi secara 

normal. Untuk komitmen organisasi mempunyai nilai Kolmogrov-Smirnov sebesar 

1.193 dan tidak signifikasi pada 0.05 (karena p=0.116 > 0.05) dengan demikian 

residual berdistribusi normal. Untuk kinerja mempunyai nilai Kolmogrov-Smirnov 

sebesar 1.300 dan tidak signifikasi pada 0.05 (karena p=0.068 > 0.05) dengan 

demikian residual berdistrubusi normal. 
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4.1.4 Uji Asumsi Klasik 

4.1.4.1 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolonieritas dalam penelitian ini untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antara independen. Hasil output SPSS for 

windows release16.0 dapat diketahui korelasi antara variabel independen, nilai 

tolerance, dan nilai VIF sebagai berikut: 

Tabel 4.17 Coefficient Correlations 

Model 
Komitmen 
Organisasi 

Keterlibatan 
Kerja 

1 Correlations Komitmen Organisasi 1.000 -.515 

Keterlibatan Kerja -.515 1.000 

Covariances Komitmen Organisasi .057 -.036 

Keterlibatan Kerja -.036 .084 

Sumber : Data di olah, 2011 

Hasil tabel 4.17 berdasarkan lampiran 16 besaran korelasi antar variabel 

independen tampak bahwa variabel keterlibatan kerja mempunyai korelasi dengan 

variabel komitmen sebesar -0.515 atau 5.15%. Oleh karena itu korelasi ini masih 

dibawah 95% maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolonieritas yang serius. 

 

Tabel 4.18 Coefficients 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 22.187 8.326  2.665 .010   

Keterlibatan Kerja .813 .290 .371 2.798 .007 .735 1.361

Komitmen Organisasi .383 .238 .213 1.606 .114 .735 1.361

Sumber : Data di olah, 2011 
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Hasil tabel 4.18 berdasarkan lampiran 16 nilai tolerance untuk variabel 

keterlibatan kerja sebesar 0.735 > 0.10 dan nilai VIF sebesar 1.361<10, berarti 

dapat dinyatakan tidak terjadi multikolonieritas. Begitu juga pada komitmen 

organisasi nilai tolerance sebesar 0.735>0.10 dan nilai VIF sebesar 1.361<10, 

dapat dinyatakan tidak terjadi multikolonieritas. 

4.1.4.2  Uji Heterokedastisitas 

Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas yang dilakukan melalui statistik 

dengan menggunakan program SPSS for windows release16.0, maka diperoleh 

hasil grafik Scatterplot sebagai berikut: 

 
Gambar 4.1 Grafik Scatterplot 

Dari grafik scatterplots di atas berdasarkan lampiran 16 terlihat bahwa titik 

titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas ataupun di bawah 0 pada 

sumbu Y dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Hal ini dapat di simpulkan 
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bahwa tidak terjadi heterokedastisitras pada model regresi sehingga model regresi 

layak di pakai untuk memprediksi kinerja wartawan berdasarkan variabel 

independen keterlibatan kerja dan komitmen organisasi. 

4.1.5  Analisis Regresi Berganda 

Berdasarkan perhitungan analisis regresi linier berganda yang dilakukan 

melalui statistik dengan menggunakan program SPSS for windows release16.0   , 

maka diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.19 Coefficients Regresion 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 22.187 8.326  2.665 .010 

Keterlibatan Kerja .813 .290 .371 2.798 .007 

Komitmen Organisasi .383 .238 .213 1.606 .114 

Sumber : Data di olah, 2011 

Hasil output SPSS tabel 4.19 berdasarkan lampiran 17, maka diperoleh 

persamaan regresi sebagai berikut :  

^
Y = 22.187 + 0.813 X1 + 0.383 X2 + µ 

Model tersebut menunjukkan arti bahwa jika variabel komitmen 

diasumsikan tetap, dan variabel kinerja naik satu skor maka kinerja bertambah 

sebesar 0.813. Apabila variabel komitmen diasumsikan tetap, dan variabel  

keterlibtan kerja naik satu skor maka kinerja akan bertambah sebesar 0.383. 

 



72 

 

4.1.6 Uji Hipotesis 

4.1.6.1  Uji Parsial (Uji t) 

Pengujian secara parsial dapat dilihat dari uji t, apabila nilai 

probabilitasnya < 0.05, Ho ditolak yang berarti ada pengaruh yang signifikan. 

Hasil uji parsial dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.21 Coefficients  

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 22.187 8.326  2.665 .010

Keterlibatan Kerja .813 .290 .371 2.798 .007

Komitmen Organisasi .383 .238 .213 1.606 .114

Sumber : Data di olah, 2011 

Hasil uji parsial berdasarkan lampiran 19 untuk variabel keterlibatan kerja 

diperoleh  t = 2.798 dengan nilai signifikansi sebesar 0,007<0,05,  maka Ho di 

tolak dan menerima H1 yang berbunyi “ada pengaruh yang signifikan keterlibatan 

kerja terhadap kinerja wartawan umum Harian Suara Merdeka” . 

Berdasarkan hasil uji parsial untuk variabel komitmen organisasi diperoleh  

t = 1.606 dengan nilai signifikansi sebesar 0.114>0.05 maka Ho diterima dan H2 

yang berbunyi “ada pengaruh yang signifikan komitmen organisasi terhadap 

kinerja” ditolak. Hal tersebut berati tidak ada pengaruh yang signifikan komitmen 

organisasi terhadap kinerja wartawan umum Harian Suara Merdeka. 

4.1.6.2  Uji Simultan (Uji F) 

Uji simultan digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas 

keterlibatan kerja dan komitmen organisasi terhadap variabel terikat kinerja secara 
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bersama sama. Berdasarkan pengujian dengan  SPSS for windows release16.0  

diperoleh output ANOVA pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.20 ANOVA 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 501.291 2 250.646 10.239 .000a

Residual 1395.309 57 24.479   
Total 1896.600 59    

Sumber : Data di olah, 2011 

Hasil ANOVA atau F regresion berdasarlakan lapiran 18 didapat nilai F 

hitung sebesar 10.239 dengan nilai signifikasi 0.000<0.05, maka Ho ditolak dan 

menerima H3 yang berbunyi “ada pengaruh yang signifikan keterlibatan kerja dan 

komitmen organisasi secara simultan terhadap kinerja wartawan umum Harian 

Suara Merdeka” . 

4.1.7 Koefisien Determinasi 

4.1.7.1 Koefisien Determinasi Simultan ( ) 

Untuk mengetahui besarnya kontribusi keterlibatan kerja dan komitmen 

terhadap kinerja secara simultan dapat diketahui berdasarkan nilai Adjusted R 

Square pada tabel Model Summary. 

Tabel 4.22 Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .514a .264 .238 4.948

Sumber : Data di olah, 2011 

Hasil tabel Model Summary berdasarkan lampiran 20 diketahui bahwa nilai 

Adjusted R Square sebesar 0.238. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kontribusi 
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keterlibatan kerja dan komitmen organisasi terhadap kinerja sebesar 23.80% dan 

sisanya 76.20%  dipengaruhi oleh faktor lain. 

4.1.7.2  Koefisien Determinasi Parsial ( ) 

Besarnya pengaruh variabel bebas secara parsial dapat diketahui dari 

kuadrat partial correlation pada tabel  di bawah ini : 

Tabel 4.23 Coefficients Corelation Partial 

Model 

Correlations Collinearity Statistics 

Zero-order Partial Part Tolerance VIF 

1 Keterlibatan Kerja .481 .348 .318 .735 1.361

Komitmen Organisasi .404 .208 .183 .735 1.361

Sumber : Data di olah, 2011 

 Hasil perhitungan  tabel 4.32 dengan menggunakan program SPSS 

berdasarkan lampiran 20 dapat diketahui besarnya kontribusi pengaruh dari 

masing-masing variabel bebas yaitu keterlibatan kerja dan komitmen organisasi 

terhadap kinerja wartawan umum Harian Suara Merdeka dapat dinilai dari  x 

100%. Berdasarkan hasil analisis korelasi secara parsial diperoleh koefisien 

korelasi parsial keterlibatan kerja sebesar 0.348, sehingga kontribusi keterlibatan 

kerja terhadap kinerja Wartawan Umum Harian Suara Merdeka adalah sebesar 

12.11%. Korelasi parsial komitmen organisasi sebesar 0.208, sehingga besarnya 

kontribusi komitmen terhadap kinerja Wartawan Umum Harian Suara Merdeka 

sebesar 4.33%. 
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4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pengaruh Keterlibatan Kerja terhadap Kinerja 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ada pengaruh positif signifikan 

keterlibatan kerja terhadap kinerja wartawan umum Harian Suara Merdeka. Ini 

sesuai dengan penelitian Chungtai (2008) yang menghasilkan keterlibatan kerja 

perpengaruh positif signifikan terhadap kinerja. Besarnya  kontribusi pengaruh 

keterlibatan kerja terhadap kinerja wartawan umum Harian Suara Merdeka 

sebesar 12,1%. Keterlibatan kerja merupakan aktivitas kerja yang menghasilkan 

outpu yang mencerminkan kinerja yang dihasilkan. Apabila wartawan banyak 

terlibat dalam pekerjaannya, maka kinerjanya juga akan meningkat. 

Berdasarkan analisis deskriptif presentase, keterlibatan kerja berada pada 

kriteria sangat tinggi, yaitu sebesar 65,00%. Hal ini menunujukan bahwa sebagian 

besar wartawan umum Harian Suara Merdeka mempunyai kesadaran dalam 

tugasnya untuk banyak melakukan keterlibatan dalam pekerjaan. Sedangkan 

berdasarkan 3 (tiga) indikator keterlibatan kerja masih ada 1 (satu) indikator yaitu 

indikator pekerjaan sebagai sesuatu yang penting masih memiliki kriteria sedang 

dibandingkan dengan indikator yang lain yaitu sebesar 13,33%, jadi masih ada 

wartawan yang belum sepenuhnya menganggap pekerjaan sebagai sesuatu yang 

penting. 

4.2.2. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kinerja 

Hasil penelitian menunujukan bahwa komitmen organisasi tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja wartawan umum Harian Suara 

Merdeka. Temuan ini mendukung hasil penelitian Robert T Keller (1997, dalam 
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Marcus 2004) menunujukan bahwa komitmen organisasional mempunyai 

hubungan yang tidak signifikan dan lemah terhadap kinerja. Kemudian hasil 

penelitian Bertt et.al (dalam Luthans 2006: 250) menemukan hubungan yang lebih 

kuat antara komitmen organisasi dengan kinerja untuk orang dengan kebutuhan 

finansial rendah daripada orang dengan kebutuhan finansial tinggi. Hasil 

penelitian tersebut dapat diartikan bahwa seseorang dengan kebutuhan finansial 

tinggi akan menghasilka hubungan yang lemah komitmen organisasi terhadap 

kinerja. 

Untuk Harian Suara Merdeka dalam memenuhi kebutuhan finansial telah 

memberikan kompensasi berupa gaji pokok dan tunjangan, serta bonus atas berita 

yang dihasilkan. Tunjangan-tunjangan yang sudah diberikan oleh Harian Suara 

Merdeka kepada wartawan antara lain: tunjangan transport, tunjangan bensin, 

tunjangan makan, tunjangan telephon, tunjangan piket, tunjangan prestasi, 

tunjangan bonus ulang tahun Suara Merdeka, tunjangan seragam, tunjangan duka 

bagi keluarga wartawan, tunjangan sosial berwujud (pernikahan, melahirkan anak, 

mengawinkan anak, mengkhitankan anak, kematian keluarga wartawan), 

tunjangan jaminan hari tua, tunjangan asuransi kesehatan. Tunjangan  yang 

diberikan Harian Suara Merdeka ada beberapa yang sifatnya cenderung lebih 

menunjang pada pekerjaan saja, diantaranya: tunjangan transport, tunjangan 

bensin, tunjangan makan, tunjangan telepon, tunjangan piket, tunjngan prestasi, 

dan tunjangan seragam. Kemudian ada juga tunjangan yang menunujang bukan 

sekedar pada pekerjaan, diantaranya: tunjangan Hari Raya, tunjangan bonus ulang 

tahun Suara Merdeka, tunjangan uang duka, tunjangan sosial berwujud, tunjangan 
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jaminan hari tua, dan tujangan asuransi kesehatan. Bonus diberikan berdasarkan 

berita yang dihasilkan dan dinilai berdasarkan poin dengan standar 300 poin 

dalam 1 (satu bulan). Penilaian poin yang dihasilkan berdasarkan jenis berita yaitu  

berita sekilas 2 poin, berita sosok 4 poin, berita head line 10 poin, berita non head 

line 6 poin, foto laporan 12 poin, berita seni 12 poin, foto head line 8 poin, foto 

non head line 6, foto laporan 4 poin, grafis 4 poin. Poin yang dihasilkan menjadi 

bonus bagi wartawan, tiap poin mendapatkan bonus Rp 750,00. Jika wartawan 

dapat mencapai standar, maka bonus yang didapatkan minimal Rp 225.000,00 

selama sebulan. Dilihat dari bonus yang didapatkan wartawan belum sesuai 

dengan resiko kerja wartawan dan tingkat kesulitan dalam peliputan berita. Bonus 

sendiri merupakan kompensasi yang dihitung berdasarkan apa yang dihasilkan, 

jadi wartawan dapat mentargetkan kinerja yang dihasilkan untuk bonus yang 

diharapkan. Gaji wartawan dalam bentuk gaji pokok yang sifatnya cenderung 

tetap, sedangkan seringkali ada kebutuhan-kebutuhan mendadak yang tidak dapat 

diperkirakan sebelumnya. 

Berdasarkan analisis deskriptif presentase komitmen organisasi berada 

pada kriteria tinggi sebesar 65,00%, namun 3,33 masih berada pada kriteria 

sedang. Ada 2 (dua) indikator dari 3 (tiga) indikator komitmen organisasi masih 

memiliki kriteria sedang. Indikator-indikator tersebut yaitu affective commitment  

dengan kriteria sedang sebesar 11,67% dan continuance commitment dengan 

kriteria sedang sebesar 6,67%. Wartawan yang menunujukan affective 

commitment dalam kriteria sedang, menggambarkan bahwa wartawan belum 

memiki keterikatan yang kuat terhadap organisasi. Bagi wartawan yang 
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menunjukan continuance commitment dengan kriteria sedang, menggambarkan 

bahwa wartawan belum memiliki minat yang besar untuk tetap bertahan dan tidak 

meninggalkan organisasi.  

4.2.3 Pengaruh Keterlibatan Kerja dan Komitmen Organisasi terhadap 

Kinerja 

Hasil penelitian menunjukan bahwa ada pengaruh positif signifikan 

keterlibatan kerja dan komitmen organisasi secara bersama-sama terhadap kinerja 

wartawan umum Harian Suara Merdeka. Keterlibatan kerja dan komitmen 

organisasi berkontribusi terhadap kinerja 23,80% dan 76,20% dipengaruhi oleh 

faktor lain. 

Berdasarkan analisis deskriptif presentase sebagian besar kinerja berada 

pada kriteria tinggi sebesar 55,00%, namun masih terdapat 4 (empat) indikator 

dari 6 (enam) indikator kinerja masih memiliki kriteria sedang. Indikator –

indikator tersebut antara lain indikator kreativitas dalam kriteria sedang sebesar 

3,33%, indikator inisiatif dalam kriteria sedang sebesar 1,67%, indikator kualitas 

kerja dalam kriteria sedang sebesar 3,33%, dan indikator komunikasi berada pada 

kriteria sedang sebesar 10,00%. 
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BAB  V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Hasil analisis deskripsi menunjukan keterlibatan kerja pada sebagian besar 

wartawan umum Harian Suara Merdeka  berada pada kriteria sangat tinnggi 

sebesar 65%,  komitmen organisasi wartawan umum Harian Suara Merdeka 

berada pada kriteria tinggi sebesar 65%, dan kinerja wartawan umum Harian 

Suara Merdeka berada pada kriteria tinggi sebesar 55%.  

2. Keterlibatan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja wartawan 

umum Harian Suara Merdeka. Secara parsial kontribusi pengaruh sebesar 

keterlibatan kerja terhadap kinerja sebesar 12,1%. 

3. Komitmen organisasi tidak berpengaruh secara signifikan dan lemah terhadap 

kinerja wartawan umum Harian Suara Merdeka, hal ini menurut hasil 

penelitian Bertt et.al (dalam Luthans 2006: 250) bahwa seseorang dengan 

kebutuhan finansial tinggi  menghasilkan komitmen organisasi  yang tidak 

berpengaruh terhadap kinerja. 

4. Keterlibatan kerja dan komitmen organisasi mempunyai pengaruh yang 

signifikan secara simultan terhadap kinerja wartawan umum Harian Suara 

Merdeka. Secara simultan keterlibatan kerja dan komitmen organisasi 

berkontribusi pengaruh 23,8% dan 76,2% dipengaruhi oleh faktor lain. 
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5.2 Saran 

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagi Instansi Harian Suara Merdeka untuk  meningkatakan bonus bagi  tiap 

poin yang diperoleh wartawan dalam menghasilkan berita. Hal tersebut dapat 

mengatasi masalah kebutuhan finansial, sehingga wartawan dapat lebih 

berkomitmen pada organisasi dan meningkatkan kinerjanya. 

2. Penelitian lebih lanjut dapat menambahkan variabel lain, dengan objek yang 

lebih luas dan responden yang lebih banyak agar hasil penelitian dapat lebih 

objektif. 
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