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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian yang Digunakan 

Metode merupakan prosedur atau proses yang terstruktur yang 

membantu peneliti untuk melakukan penelitian, dimana dalam proses 

penelitian tersebut memiliki kriteria-kriteria penelitian agar dapat 

dipertanggungjawabkan. Pada penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menurut Azwar (2014) 

menekankan analisis pada data-data angka (numerical) yang dapat 

diolah dengan metode statistika. Penggunaan metode kuantitatif akan 

memperoleh signifikansi perbedaan kelompok atau signifikansi 

hubungan antar variabel yang diteliti. Biasanya penelitian kuantitatif 

digunakan untuk penelitian dengan jumlah sampel yang besar. 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel menurut Sugiono (dalam Hamdi & Bahruddin, 2014) 

adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja, yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari, sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut kemudian ditarik kesimpulannya, sedangkan Kerlinger (dalam 

Hamdi & Bahruddin, 2014) menyatakan bahwa variable adalah
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konstruk atau sifat yang akan dipelajari contohnya adalah tingkat 

aspirasi, tingkat pendidikan, motivasi belajar, hasil belajar dan lain-lain. 

Identifikasi variable adalah pernyataan eksplisit mengenai apa dan 

bagaimana fungsi masing-masing variabel yang kita perhatikan (Azwar, 

2014). 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Variabel tergantung : Organizational Citizenship Behavior 

2. Variabel bebas  : Persepsi Kualitas Interaksi Sosial 

Atasan-Bawahan 

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Menurut Azwar (2014) definisi operasional merupakan definisi 

variabel yang dirumuskan dalam bentuk karakteristik-karakteristik yang 

dapat diamati. Manfaat dari definisi operasional ini adalah agar peneliti 

tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang diperiksa di lapangan guna 

menghindari kesalahpahaman. Definisi operasional dari masing-masing 

variable pada penelitian ini adalah: 

1. Organizational Citizenship Behavior 

Organizational citizenship behavior adalah perilaku individu 

yang dilakukan berdasarkan pilihan sendiri tanpa adanya tuntutan 

dari lingkungan kerja dan organisasi, dimana perilaku-perilaku 

tersebut membantu fungsi kerja organisasi menjadi lebih efektif dan 

efisien, dan perilaku yang dilakukan tidak tercatat sebagai reward 

secara struktur organisasi. Aspek organizational citizenship 
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behavior akan diungkap dengan menggunakan skala organizational 

citizenship behavior yang terdiri dari aspek-aspek organizational 

citizenship behavior yaitu altruism, sportsmanship, courtesy, dan 

civic virtue. Semakin tinggi skor yang diperoleh maka semakin 

tinggi pula organizational citizenship behavior, dan sebaliknya. 

2. Persepsi Kualitas Interaksi Sosial Atasan-Bawahan 

Persepsi kualitas interaksi social atasan-bawahan merupakan 

proses penginterpretasian sebuah pengalaman/stimulus mengenai 

kualitas baik-buruknya suatu hubungan yang terjalin antara atasan-

bawahan untuk saling mempengaruhi dan/atau memperbaiki dengan 

cara melakukan kontak dan komunikasi, maupun dengan adanya 

kompetisi atau pertikaian. Persepsi kualitas interaksi social atasan-

bawahan akan diukur dengan menggunakan skala persepsi kualitas 

interaksi social atasan-bawahan yang terdiri dari aspek kognisi, 

afeksi, dan konasi, dimana masing-masing di dalamnya terdapat 

aspek kontak sosial, komunikasi, kerjasama, persaingan, dan 

pertikaian. Semakin tinggi skor yang diperoleh, maka semakin tinggi 

pula persepsi kualitas interaksi sosial atasan-bawahan, dan 

sebaliknya 

D. SubjekPenelitian 

  Subjek pada penelitian ini ialah karyawan PT. Megaprint Citra 

Mandiri Semarang yang berjumlah 60 orang. 
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E. Teknik Sampling 

Incidental Sampling 

Pengambilan sampel untuk subjek penelitian ini menggunakan 

incidental sampling, yang artinya anggota sampel ditentukan dengan 

cara sederhana yaitu hanya individu-individu atau kelompok-kelompok 

yang kebetulan dijumpai atau dapat dijumpai dimana memiliki ciri-ciri 

yang sama dengan ciri-ciri populasi penelitian (Azwar, 2014). 

F. Metode Pengumpulan Data 

 Pengukuran yang dilakukan untuk mengetahui OCB dan persepsi 

kualitas interaksi social atasan-bawahan akan menggunakan skala 

perilaku yang dirancang berdasarkan aspek-aspek atau indikator yang 

digunakan. Skala-skala tersebut akan terdiri dari dua item yaitu 

favorable dan unfavorable. 

1. Skala Organizational Citizenship Behavior 

  Skala OCB akan disusun dengan berdasarkan 5 dimensi 

milik Organ (dalam Andriani dkk, 2012) meliputi altruism, 

conscientiousness, sportmanship, courtessy, dan civic virtue. 

Tabel 1 

Tabel Blue Print skala Organizational Citizenship Behavior 

Aspek Favorable Unfavorable Total item 

Altruism 3 3 6 

Conscientiousness 3 3 6 

Sportmanship 3 3 6 

Courtessy 3 3 6 

Civic virtue 3 3 6 

Total 15 15 30 
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Skala OCB memiliki dua golongan item yaitu favorable dan 

unfavorable agar dapat lebih mudah dalam mengetahui perilaku 

yang dilakukan individu dalam organisasi. Masing-masing item 

akan memiliki empat pilihan jawaban yaitu Sangat Tidak Setuju 

(STS), Tidak Setuju (TS), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS). 

Golongan item favorable akan dinilai dengan skor sebagai berikut: 

Sangat Tidak Setuju (STS) dengan skor 1, Tidak Setuju (TS) skor 

2, Setuju (S) skor 3, dan Sangat Setuju (SS) skor 4. 

Sementara itu, untuk golongan item unfavorable akan dinilai 

dengan skor berikut: Sangat Tidak Setuju (STS) dengan skor 4, 

Tidak Setuju (TS) skor 3, Setuju (S) skor 2, dan Sangat Setuju (SS) 

skor 1. Semakin tinggi skor yang diperoleh pada yang diperoleh 

pada skala organizational citizenship behavior maka semakin 

tinggi pula OCB pada karyawan, dan sebaliknya. 

2. Skala Persepsi Kualitas Interaksi Sosial Atasan-Bawahan 

Skala pada persepsi kualitas interaksi sosial atasan-bawahan 

akan di dasarkan pada aspek yang merupakan gabungan dari 

beberapa ahli, yaitu Walgito, Soekanto, dan Gilin dan Gilin, 

dimana aspek-aspeknya adalah aspek kognisi dari kontak sosial, 

komunikasi, kerjasama, persaingan, dan pertikaian, aspek afeksi 

dari kontak sosial, komunikasi, kerjasama, persaingan, dan 

pertikaian, dan aspek konasi dari kontak sosial, komunikasi, 

kerjasama, persaingan, dan pertikaian. 
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Tabel 2 

Tabel Blue Print skala Persepsi Kualitas Interaksi Sosial Atasan-

Bawahan 

Aspek Kontak 

Sosial 

Komunikasi Kerjasama Persaingan Pertikaian Total 

item 

 F UF F UF F UF F UF F UF  

Kognisi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Afeksi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Konasi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Total 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

 

Pada skala persepsi kualitas interaksi social atasan-bawahan 

juga memiliki empat pilihan jawaban yaitu Sangat Tidak Sesuai 

(STS), Tidak Sesuai (TS), Sesuai (S), dan Sangat Sesuai (SS). 

Golongan item favorable dan unfavorable juga terdapat pada skala 

persepsi kualitas interaksi social atasan-bawahan ini. Sistem 

penilaian pada item favorable akan diberi skor sebagai berikut: 

Sangat Tidak Sesuai (STS) dengan skor 1, Tidak Sesuai (TS) skor 

2, Sesuai (S) skor 3, dan Sangat Sesuai (SS) skor 4, sedangkan 

golongan item unfavorable dinilai dengan skor Sangat Tidak Sesuai 

(STS) dengan skor 4, Tidak Sesuai (TS) skor 3, Sesuai (S) skor 2, 

dan Sangat Sesuai (SS) skor 1. Semakin tinggi skor yang diperoleh 

dari skala persepsi kualitas interaksi social atasan-bawahan berarti 

semakin tinggi pula persepsi kualitas interaksi social atasan-

bawahan. 
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G. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

 Penelitian ini merupakan penelitian ilmiah, maka diperlukan alat 

ukur yang valid dan akurat agar hasilnya dapat 

dipertanggungjawabkan. Guna memperlancar proses pengujian 

kevalidannya, diperlukan data dari narasumber dengan jumlah yang 

besar agar dapat meminimalisir kemungkinan data eror. 

1. Validitas 

Menurut Azwar (2012, h.8) validitas mempunyai arti sejauh 

mana akurasi suatu tes atau skala dalam menjalankan fungsi 

pengukurannya. Sebuah pengukuran dapat dikatakan valid jika 

memberikan gambaran yang akurat mengenai variabel yang diukur 

sesuai dengan tujuan pengukuran. Validitas alat ukur juga dilihat 

dari aspek kecermatan pengukuran, dalam artian pengukuran yang 

dilakukan dapat memberikan gambaran terhadap perbedaan sekecil 

apapun yang didapat dari data. Cronbach menekankan bahwa 

validasi berkenaan dengan hasil pengukuran yang dilakukan, bukan 

alat ukurnya sendiri. Agar diperoleh korelasi yang koefisien antar 

skor pada tiap item dengan skor total maka akan digunakan korelasi 

Product Momentdari Karl Pearson lalu dikoreksikan dengan teknik 

korelasi Part Whole (dalamAzwar, 2012, h.41). 

2. Reliabilitas 

Reabilitas diambil dari kata reability yang mempunyai arti 

seperti konsisten, keterandalan, kestabilan, dapat dipercaya, 
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keajegan, dan sebagainya (dalam Azwar, 2012, h.7). Konsep 

reabilitas mengacu pada sejauhmana sebuah hasil pengukuran dapat 

dipertanggungjawabkan dan dipercaya. Suatu pengukuran dapat 

dikatakan dipercaya atau reliable apabila jika dilakukan beberapa 

kali pengukuran kepada subjek yang sama, hasil yang diperoleh pun 

sama, selama aspek-aspek yang digunakan tidak berubah. Uji 

reliabilitas dalam penelitian ini akan dilakukan dengan 

menggunakan program Statistical Package for Social Science 

(SPSS) for Windows Release versi 16.0 dengan metode formulasi 

Alpha Cronbach. 

H. Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan uji komparasi Product Moment 

untuk menganalisis data. Dengan menggunakan Product Moment akan 

diketahui tingkat Organizational Citizenship Behavior pada karyawan 

PT. Megaprint Citra Mandiri Semarang ditinjau dari aspek Persepsi 

Kualitas Interaksi Sosial Atasan-Bawahan. 


