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BAB IV 

LAPORAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

PT. X merupakan salah satu perusahaan tekstil yang berada di 

Kawasan Industri Semarang. Visi PT. X adalah menjadi perusahaan 

berkelas didunia dengan kualitas dan pelayanan kemitraan seumur 

hidup. Misi PT. X adalah perusahaan yang berkomitmen dengan 

sepenuh hati dan peduli terhadap orang-orang dalam menyediakan 

produk tekstil untuk memuaskan pemegang saham.  

PT. X mempunyai kerjasama dengan beberapa perusahaan di 

Indonesia. Produk-produk PT. X ini telah didistribusikan ke 

perusahaan sports luar terkenal di dunia. PT. X mempunyai jumlah 

tenaga kerja bagian produksi sebanyak 3604 karyawan. Jumlah 

tenaga kerja yang paling banyak ada di bidang pekerjaan penjahit 

dengan dengan jumlah 1920 karyawan. Dan sebanyak 1684 

merupakan bidang diluar pekerjaan penjahit.  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empirik 

hubungan antara quality leader member exchange dengan kepuasan 

kerja. Pertimbangan dalam melakukan penelitian di PT. X Semarang 

sebagai berikut: 

1. Melalui hasil observasi dan wawancara dengan beberapa 

karyawan dan HRD PT. X Semarang, ditemukan bahwa 

karyawan merasa tidak puas terhadap pekerjaannya. Hal ini 
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dikarenakan atasan yang kurang peduli dan memperhatikan 

bawahannya. 

2. Di PT. X belum pernah dilakukan penelitian tentang “ 

Hubungan antara Quality Leader Member Exchange dengan 

Kepuasan Kerja Karyawan” 

3. Pimpinan PT. X Semarang memperbolehkan untuk dilakukan 

penelitian di perusahaannya. 

 

B. Persiapan Pengumpulan Data 

Persiapan pengumpulan data diawali dengan melakukan 

penyusunan alat ukur atau skala, persiapan administrasi yang 

menyangkut masalah perijinan tempat penelitian serta uji validitas 

dan realibilitas alat ukur yang digunakan dalam penelitian 

1. Penyusunan Skala Penelitian 

Penyusunan skala penelitian ditentukan berdasarkan aspek-

aspek dari variable yang telah dikemukakan oleh beberapa 

tokoh. Di dalam penelitian ini digunakan dua skala, yaitu skala 

kepuasan kerja dan skala quality leader member exchange. 

Penyajian skala dalam bentuk tertutup yaitu subjek penelitian 

diwajibkan memilih satu jawaban dari beberapa alternatif pilihan 

yang sudah disediakan. Penyusunan dari masing-masing alat 

ukur dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Skala Kepuasan Kerja 

Skala kepuasan kerja ini digunakan untuk mengukur 

kepuasan kerja pada karyawan PT X Semarang berdasarkan 
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aspek-aspek kepuasan kerja. Aspek tersebut meliputi 

pekerjaan itu sendiri, supervisor, gaji, rekan kerja, dan 

peluang untuk promosi. 

Skala kepuasan kerja pada penelitian ini berjumlah 30 

item, yang terdiri dari dua sifat pernyataan yaitu pernyataan 

yang bersifat mendukung kepada obyek kepuasan kerja 

(favourable) berjumlah 15 item dan pernyataan yang bersifat 

tidak mendukung obyek kepuasan kerja (unfavourable) 

berjumlah 15 item. Sebaran item skala kepuasan kerja dapat 

dilihat pada table 3. 

 

Tabel 3 

Sebaran Item Skala Kepuasan Kerja 

Aspek 

Kepuasan 

Kerja 

Item Jumlah  

Item 

Favourable Unfavourable  

Pekerjaan itu 

sendiri 
1,11,21 6,16,26 6 

Supervisor 2,12,22 7,17,27 6 

Gaji 3,13,23 8,18,28 6 

Rekan kerja 4,14,24 9,19,29 6 

Peluang promosi 5,15,20 10,20,30 6 

Jumlah item 15 15 30 
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b. Skala Quality Leader Member Exchange 

Pada penelitian ini skala quality leader member 

exchangebertujuan untuk mengukur hubungan antara atasan 

dengan bawahan di PT X Semarang. Skala quality leader 

member exchangedisusun berdasarkan aspek-aspek quality 

leader member exchange, yaitu aspek affect (afek), aspek 

loyality (loyalitas), aspek contribution (kontribusi), dan 

aspek professional respect (peduli terhadap kemampuan 

profesional).Skala ini menggunakan skala LMX-MDM yang 

telah diadaptasi dalam Bahasa Indonesia dari alat ukur yang 

dikembangkan oleh Haryanti (dalam Wikadwiputri, 2015, h. 

39). Jumlah item secara keseluruhan sebanyak 12 item 

favourable. 

Skala yang digunakan ini sudah pernah dilakukan 

pengujian sebelumnya sehingga validitas dan realibilitasnya 

sudah dapat diketahui. Berikut ini hasil koefisien alfa dari 

skala LMX-MDM berdasarkan semua data dalam aspek 

yang sesuai. Datanya adalah sebagai berikut affect dengan 

alfa 0,82 , loyality dengan alfa 0,82, contribution 0,74, dan 

professional respect 0,93. Sebaran item skala quality leader 

member exchange dapat dilihat pada table 4 dibawah ini. 
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Table 4 

Sebaran Item  

Skala Quality Leader Member Exchange 

 

Aspek Quality Leader Member 

Exchange 

Total 

Affect (afek) 1,2,3 

Loyality (loyalitas) 4,5,6 

Contribution (kontribusi) 7,8,9 

Professional respect(peduli terhadap 

kemampuan profesional) 

10,11,12 

Total 12 

 

 

2. Tahap Perijinan Penelitian 

Sebelum memulai pengumpulan data, peneliti terlebih 

dahulu mengajukan perijinan untuk pengumpulan data. 

Perijinan ini melalui tahap sebagai berikut : 

a. Meminta surat pengantar dari Dekan Fakultas Psikologi 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang sebagai 

surat ijin penelitian di PT. X Semarang. Surat pengantar 

tersebut bernomor 1482/B.7.3/FP/XII/2017 tertanggal 13 

Desember 2017, yang sekaligus digunakan sebagai surat 

permohonan ijin untuk memulai mengadakan penelitian. 
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b. Mengajukan surat pengantar tersebut kepada pimpinan 

atau HRD PT X Semarang. 

c. PT X Semarang secara lisan memberikan ijin untuk 

mengadakan penelitian. 

 

C. Pelaksanaan Penelitian 

Peneliti menggunakan sistem try out terpakai dalam penelitian 

ini, yaitu pengambilan data hanya dilakukan sekali dan digunakan 

untuk uji coba skala sekaligus sebagai data penelitian. Hal ini 

dilakukan karena adanya keterbatasan jumlah subjek. Hasil data 

yang diperoleh kemudian digunakan untuk mencari validitas. Item-

item yang valid digunakan untuk uji reliabilitas. 

Pelaksanaan penelitian diawali dengan bertemu dengan 

manager HRD internal PT. X Semarang pada tanggal 18 Desember 

2017 untuk menyerahkan surat ijin penelitian, dan sekaligus 

membahas tanggal pelaksanaan untuk pengambilan data. Selanjutnya 

peneliti melakukan pengambilan data mulai tanggal 10-15 Januari 

2018 di PT X Semarang. Peneliti mulai menyebar skala sekitar pukul 

12.00 WIB.  

Peneliti menyebarkan skala di perusahaan sebanyak sebanyak 

85 skala dengan dibagi menjadi dua bagian skala, yaitu sebanyak 50 

skala disebar ke bagian penjahit dan 35 skala disebar ke bagian 

pengemasan sesuai dengan ciri-ciri penelitian ini. Peneliti hanya 

fokus pada bagian penjahit dikarenakan jumlah subjek lebih banyak 

daripada jumlah subjek bagian pengemasan sehingga   peneliti tidak 
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melihat langsung proses pengisian skala secara keseluruhan.  Peneliti 

menyerahkan skala bagian pengemasan ke HRD sebanyak 35 skala.  

Peneliti mempunyai kendala ketika HRD mengembalikan 

skala bagian pengemasan sebanyak 15 skala dengan data diri 

karyawan yang sudah mengambil dan mengumpulkan ataupun yang 

belum mengumpulkan skala sehingga dapat dilihat dari data tersebut 

bahwa  sebanyak 20 skala harus ditinggal. Hal ini disebabkan karena 

karyawan memiliki kesibukan yang padat. Peneliti hanya 

mengumpulkan sebanyak 65 skala secara keseluruhan.  

Ketika peneliti menunggu skala yang ditinggal, peneliti 

memiliki kendala lain yaitu skala yang telah tinggal di perusahaan 

tidak kembali sebanyak 20 skala dikarenakan hilang. Kendala ini 

membuat penelitian menjadi lama. Peneliti mencetak ulang skala 

yang telah hilang sebanyak 20 skala untuk diisi oleh karyawan yang 

belum mengisi agar jumlah responden dalam penelitian ini dapat 

terpenuhi. Peneliti kembali ke PT X Semarang pada tanggal 20 

Februari 2018. Skala langsung disebar dan dibantu lagi oleh HRD 

sehingga peniliti bisa mengawasi proses mengisi skala hingga 

selesai. Skala ini berhasil diisi semua dengan jumlah yang sudah 

ditetapkan peneliti sebanyak 85 skala. 

Setelah selesai melaksanakan peneltian, peneliti melakukan 

pencatatan hasil dan tabulasi data skala penelitian untuk dilakukan 

penghitungan data. Penghitungan validitas dalam penelitian ini 

menggunakan Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) 

Release 16.0. Penghitungan validitas pada skala kepuasan kerja 
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menggunakan teknik korelasi Product Moment dan kemudian 

dikoreksi dengan menggunakan teknik korelasi Part Whole. 

Penghitungan reliabilitas menggunakan teknik Alpha Cronbach. 

Hasil analisis validitas dan reliabilitas alat ukur yang dibuat dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Validitas dan Reliabilitas Skala Kepuasan Kerja 

Berdasarkan hasil penghitungan validitas terhadap skala 

kepuasan kerja diperoleh bahwa sebanyak 30 item dinyatakan 

valid dengan taraf signifikansi 5% dan koefisien yang berkisar 

antara 0,246-0,721. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran C-1, sedangkan sebaran item yang valid dapat dilihat 

pada tabel 5 

Hasil reliabilitas alpha cranbach pada skala kepuasan kerja 

adalah sebesar 0,912 maka dapat dinyatakan bahwa alat ukur ini 

tergolong reliabel sehingga dapat digunakan untuk penelitian ini. 

Hasil penghitungan reliabilitas skala kepuasan kerja dapa dilihat 

pada lampiran C-1. 
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Tabel 5 

Sebaran Item Valid Skala Kepuasan Kerja 

Aspek 

Kepuasan 

Kerja 

Item Jumlah  

Item 

Favourable Unfavourable Valid 

Pekerjaan itu 

sendiri 
1,11,21 6,16,26 6 

Supervisor 2,12,22 7,17,27 6 

Gaji 3,13,23 8,18,28 6 

Rekan kerja 4,14,24 9,19,29 6 

Peluang promosi 5,15,20 10,20,30 6 

Jumlah item 

valid 
15 15 30 

 

 

2. Validitas dan Reliabilitas Skala Quality Leader Member 

Exchange 

Skala yang digunakan ini sudah pernah dilakukan 

pengujian sebelumnya di beberapa negara sehingga validitas dan 

reliabilitasnya sudah dapat diketahui. Berikut ini data validitas 

dan reliabilitas dari skala LMX-MDM yang telah diadaptasi 

dalam Bahasa Indonesia dari alat ukur yang dikembangkan oleh 

Haryanti (dalam Wikadwiputri, 2015, h. 39).Koefisien alfa dari 

aspek-aspek yaitu affect dengan alfa 0,727, loyality dengan alfa 
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0,722, contribution 0,74, dan professional respect 0,883 dan 

koefisien alfa totalnya adalah 0,853. 

 

Tabel 6 

Sebaran Item Valid  

Skala Quality Leader Member Exchange 

 

Aspek Quality Leader Member 

Exchange 

Total 

Affect (afek) 1,2,3 

Loyality (loyalitas) 4,5,6 

Contribution (kontribusi) 7,8,9 

Professional respect(peduli terhadap 

kemampuan profesional) 

10,11,12 

Total 12 

 

 

 

 


