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 BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Memahami lokasi tempat dilakukannya penelitian merupakan 

tahap awal yang harus dilalui oleh peneliti. Hal ini dilakukan untuk 

mempersiapkan segala seuatu yang dibutuhkan atau berkaitan dengan 

proses penelitian. Penelitian mengenai hubungan antara perceived 

organizational support dengan komitmen organisasi ini dilaksanakan pada 

anggota paduan suara Gratia Choir. 

 Gratia Choir merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa yang 

ada di Universitas Katolik Soegijapranata. Keberadaannya sebagai 

organisasi paduan suara sudah cukup lama yaitu sejak tahun 1991. Gratia 

Choir merupakan organisasi besar dalam lingkup kampus Unika 

Soegijapranata dan berada di bawah naungan Wakil Rektor 3 bidang 

kemahasiswaan. Jumlah anggota Gratia Choir terus meningkat dari tahun 

ke tahun. Saat ini jumlah anggota Gratia tercatat 60 orang.  

Adapun pertimbangan yang mendasari Gratia Choir menjadi 

tempat penelitian yaitu : 

1. Berdasarkan hasil dari data-data, observasi, dan wawancara yang 

diberikan oleh beberapa anggota dan pengurus Gratia Choir 

ditemukan permasalahan tentang komitmen organisasi. Hal ini 

dibuktikan dengan tingginya angka keterlambatan, data presensi 

anggota, serta anggota yang tidak aktif mengikuti kegiatan organisasi.
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2. Gratia Choir belum pernah dijadikan tempat penelitian tentang 

hubungan antara perceived organizational support dengan komitmen 

organisasi. 

3. Kesediaan dari pelatih dan pengurus Gratia Choir menjadi lokasi 

dilakukannya penelitian. 

 

B. Persiapan Penelitian 

Persiapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu menyiapkan 

perijinan di tempat penelitian, menyusun alat ukur dan pelaksanaan 

penelitian. 

1. Penyusunan Alat Ukur 

Pada pemyusunan alat ukur ini , peneliti menyiapkan alat ukur 

berupa skala psikologi yang digunakan untuk mengetahui hubungan 

antara perceived organizational support dengan komitmen organisasi 

pada organisasi paduan suara Gratia Choir. Mula-mula penyusunan 

alat ukur dimulai dengan menentukan aspek-aspek yang akan 

digunakan sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh teori terkait. 

Kemudian peneliti menyusun item-item pernyataan yang akan 

digunakan dalam skala penelitian.  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua macam skala 

yaitu skala perceived organizational support dan skala komitmen 

organisasi. Skala ini bersifat tertutup, sehingga subjek hanya bisa 

memilih alternatif jawaban yang ada pada lembar skala yang sesuai 
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dengan keadaan masing-masing subjek. Skala ini terdiri dari dua 

kelompok item yaitu item favourable dan item unfavourable. 

a. Skala Komitmen Organisasi 

Skala komitmen organisasi disusun berdasarkan aspek-

aspek komitmen organisasi menurut Mowday, dkk yang terdiri 

dari tiga aspek yaitu aspek Identifikasi, aspek Keterlibatan, dan 

aspek Loyalitas. 

Jumlah pernyataan pada skala komitmen organisasi ada 30 

item yang terdiri dari 15 item favourable dan 15 item 

unfavourable. Pada penelitian ini skoring yang dilakukan 

mengacu pada pilihan jawaban model skala Likert, dengan empat 

kategori jawaban yaitu Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak 

Sesuai (TS), dan Sangat Tidak Sesuai (STS). Kemudian skor 

untuk masing-masing item favourable adalah 4 untuk jawaban 

Sangat Sesuai (SS), 3 untuk jawaban Sesuai (S), lalu 2 untuk 

jawaban Tidak Sesuai (TS), dan 1 untuk jawaban Sangat Tidak 

Sesuai (STS). Sebaliknya untuk item unfavourable skor 1 untuk 

jawaban Sangat Sesuai, 2 untuk jawaban Sesuai, 3 untuk jawaban 

Tidak Sesuai, dan 4 untuk jawaban Sangat Tidak Sesuai. Sebaran 

item pernyataan pada skala komitmen organisasi dapat dilihat 

pada tabel 3 berikut: 
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Tabel 3 

Item Komitmen Organisasi 

Aspek 

Komitmen 

Organisasi 

 

Jumlah Item 
 

 

Jumlah 

Item 

Favourable Unfavourable 

Identifikasi 3, 8, 11, 15, 20 
5, 13, 17, 23, 

27 
10 

Keterlibatan 2, 6, 10, 16, 18 4, 7, 9, 12, 14 10 

   Loyalitas 1, 19, 21, 28, 30 22 ,24, 25, 26, 

29 
10 

Jumlah Item 15 15 30 

 

 

b. Skala Perceived Organizational Support 

Skala perceived organizational support disusun berdasarkan 

aspek POS dari gabungan teori Rhoades & Eisenberger dan Ghani 

& Hussin yang terbagi menjadi empat aspek yaitu keadilan, 

dukungan atasan, pelatihan atau kesempatan berkembang bagi 

anggota, dan penghargaan organisasi.  

Jumlah pernyataan pada skala perceived organizational 

support terdiri dari 30 item dan terdiri dari 16 item favourable dan 

14 item unfavourable. Pada penelitian ini skoring yang dilakukan 

mengacu pada pilihan jawaban model skala Likert, dengan empat 

kategori jawaban yaitu Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak 

Sesuai (TS), dan Sangat Tidak Sesuai (STS). Kemudian skor 

untuk masing-masing item favourable adalah 4 untuk jawaban 

Sangat Sesuai (SS), 3 untuk jawaban Sesuai (S), lalu 2 untuk 

jawaban Tidak Sesuai (TS), dan 1 untuk jawaban Sangat Tidak 
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Sesuai (STS). Sebaliknya untuk item unfavourable skor 1 untuk 

jawaban Sangat Sesuai, 2 untuk jawaban Sesuai, 3 untuk jawaban 

Tidak Sesuai, dan 4 untuk jawaban Sangat Tidak Sesuai. Jumlah 

pernyataan pada aspek dukungan atasan dibuat lebih banyak dari 

aspek lain karena peneliti merasa pada organisasi ini dukungan 

atasan memiliki peran yang penting dalam hubungan terhadap 

komitmen organisasi. Sebaran item pada skala perceived 

organizational support  dapat dilihat pada tabel 4 berikut: 

 

Tabel 4 

Item Perceived Organizational Support 

Aspek POS 

 

Jumlah Item 

 

 

Jumlah 

Item 

Favourable Unfavourable 

Keadilan 4, 9, 15, 20 1, 6, 12 7 

Dukungan 

Atasan 
2, 10, 19, 26, 30 

5, 16, 18, 21, 

23 
10 

Kesempatan 

Berkembang 
22, 24, 27 13, 25, 29 6 

Penghargaan 3, 7, 17, 28 8, 11, 14 7 

Jumlah Item 16 14 30 

 

  

C. Pelaksanaan Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data diawali dengan mengurus perijinan 

dengan pelatih dan pengurus Gratia Choir. Pada proses ini peneliti 

menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakanya penelitian. Hal 

selanjutnya yang dilakukan adalah mewawancara beberapa anggota Gratia 

Choir terkait dengan permasalahan, dan meminta data otentik yang dapat 
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mendukung permasalahan yang ada. Setelah menemukan permasalahan, 

peneliti lalu membuat alat ukur dalam bentuk kuesioner yang nantinya 

akan didistribusikan kepada anggota organisasi. 

Penelitian ini menggunakan metode tryout terpakai yaitu 

pengambilan datanya hanya satu kali dan kemudian diolah menggunakan 

program  Statistical Packages for Social Science 16.0 for Windows. 

Pengambilan data dilakukan pada hari latihan rutin yaitu hari Senin 

tanggal 20 November 2017 dan hari Kamis tanggal 23 November 2017. 

Pengambilan data dilakukan dua kali mengingat tidak semua anggota 

hadir pada sekali pertemuan. 

 

D. Uji Validitas dan Reliabilitas  

Setelah mendapatkan data dari subjek penelitian, data kemudian diuji 

validitas dan reliabilitasnya. Penghitungan validitas alat ukur dilakukan 

menggunakan teknik korelasi product moment, dan uji reliabilitas 

dilakukan menggunakan teknik Alpha Cronbach. Dua teknik 

penghitungan ini dilakukan menggunakan program Statistical Packages 

for Social Science 16.0 for Windows. 

 

1. Skala Komitmen Organisasi 

Pada skala komitmen organisasi total item terdiri dari 30 item 

dan tidak ada item gugur dalam skala ini. Pengujian dilakukan dengan 

satu kali putaran dan diperoleh 30 item valid. Koefisien validasi item 

berkisar antara 0,269 hingga 0,739. Nilai koefisien Alfa Cronbach 
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yang didapat yaitu 0,929 yang berarti alat ukur tersebut valid dan 

reliable sehingga layak dipakai. 

 

Tabel 5 

Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Komitmen Organisasi 

Aspek 

Komitmen 

Organisasi 

 

Jumlah Item 

 

 

Jumlah 

Item 

Favourable Unfavourable 

Identifikasi 3, 8, 11, 15, 20 
5, 13, 17, 23, 

27 
10 

Keterlibatan 2, 6, 10, 16, 18 4, 7, 9, 12, 14 10 

Loyalitas 1, 19, 21, 28, 30 22, 24, 25, 26, 

29 
10 

Jumlah Item 15 15 30 

 Keterangan : (*) Item Gugur 

 

2. Skala Perceived Organizational Support 

Pada skala perceived organizational support, item awal 

berjumlah 30 item. Terdapat tiga item gugur dengan koefisien 

validitas dibawah 0,214. Masing-masing item yang gugur adalah item 

nomor 6, 8, dan 21. Kemudian pengujian dilakukan dengan dua kali 

putaran dan diperoleh 27 item valid. Koefisien validitas item berkisar 

antara 0,219 hingga 0,681. Nilai koefisien Alfa Cronbach yang 

didapat yaitu 0,902 yang berarti alat ukur tersebut valid dan reliable 

sehingga layak dipakai. 
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Tabel 6 

Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Perceived 

Organizational Support 

Aspek POS 

 

Jumlah Item 

 

 

Jumlah 

Item 

Favourable Unfavourable 

Keadilan 4, 9, 15, 20 1, 6*, 12 6 

Dukungan 

Atasan 
2, 10, 19, 26, 30 

5, 16, 18, 21*, 

23 
9 

Kesempatan 

Berkembang 
22, 24, 27 13, 25, 29 6 

Penghargaan 3, 7, 17, 28 8*, 11, 14 6 

Jumlah Item 16 11 27 

 Keterangan : (*) Item Gugur


