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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.01. Metode penelitian yang digunakan 

Creswell (2013) menyebut strategi atau metode penelitian merupakan 

jenis-jenis rancangan penelitian meliputi kualitatif, kuantitatif, dan metode 

campuran. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan metode dengan analisa data berupa 

numerikal (angka) dan diolah dengan statistika (Azwar, 2014). Peneliti lain juga 

turut mengemukakan bahwa metode kuantitatif bekerja dengan angka atau 

bilangan seperti frekuensi, nilai, skor atau peringkat, untuk menjawab hipotesis 

penelitian, atau dengan kata lain disebutkan bahwa metode kuantitatif digunakan 

untuk penelitian inferensial (pengujian hipotesis) (Alsa, 2014). Metode kuantitiatif 

juga disebutkan merupakan metode yang bersifat pre-determined (sudah 

ditentukan sebelumnya). Sehingga dalam metode kuantitatif pertanyaan-

pertanyaan yang akan diajukan dalam penelitian juga didasarkan pada intrumen-

instrumen yang sudah dipersiapkan sebelumnya (Creswell, 2013). Azwar (2014) 

mengemukakan bahwa penelitian kuantitatif digunakan dalam sampel besar. 

Selain itu, pendekatan kuantitatif melaksanakan penelitian dengan cara yang 

sistematik, empirik, dan kritis mengenai hipotesis hubungan yang diasumsikan 

(Alsa, 2014). 

3.02. Identifikasi variabel penelitian 

Variabel merupakan atribut (sikap pada suatu objek) atau karakter pada 

suatu individu (Alsa, 2014). Creswell (2013)  juga mengemukakan bahwa
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variabel merujuk pada karakteristik atau atribut pada suatu organisasi atau 

sesuatu yang bisa diobservasi. Dalam suatu penelitian terdapat keterkaitan antar 

variabel yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh variabel-variabel satu 

sama lainnya (Azwar, 2014). Karena variabel-variabel tersebut saling 

mempengaruhi, oleh karena itu terdapat variabel bebas dan variabel tergantung. 

Variabel bebas (independent variabel) merupakan variabel yang menyebabkan 

atau yang mempengaruhi outcome (Creswell, 2013). Sedangkan variabel 

tergantung atau variabel terikat adalah hasil dari pengaruh variabel bebas 

(Creswell, 2013). 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel tergantung  : Organizational Citizenship Behavior 

2. Variabel bebas   : Leader Member Exchange 

3.03. Definisi operasional variabel penelitian 

Definisi operasional dalam penelitian ini terdiri dari definisi operasional 

Organizational Citizenship Behavior (OCB) dan Leader Member Exchange 

(LMX). Definisi operasional merupakan arti tunggal yang dapat diterima secara 

objektif dari variabel yang diuji (Azwar, 2014). Berikut merupakan definisi 

operasional dalam penelitian ini: 

3.03.01. Organizational Citizenship Behavior 

Organizational Citizenship Behavior (OCB) merupakan perilaku extra role 

yang dilakukan individu atau perilaku lebih dari apa yang dibutuhkan oleh 

organisasi, bersifat sukarela, dan datang dari diri sendiri tanpa adanya paksaan 

maupun dorongan berupa imbalan atau  promosi, serta dilakukan untuk 

mencapai visi bersama dalam organisasi tersebut yang diukur dengan skala OCB 
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dengan menggunakan dimensi yang dikemukakan oleh William dan Anderson 

(1991) yakni OCB-I dan OCB-O. Semakin tinggi skor yang diperoleh dari skala 

OCB, maka semakin tinggi OCB yang dimiliki karyawan dalam organisasi, 

berlaku pula sebaliknya.  

3.03.02. Leader Member Exchange 

Leader Member Exchange (LMX) adalah hubungan timbal balik  yang 

terjadi antara atasan dan bawahan yang saling memberi pengaruh positif  bagi 

keduanya dan organisasi itu sendiri yang diukur dengan skala LMX berdasarkan 

empat aspek yang dikemukakan oleh Lyden dan Masly (1998) yakni, affect,  

loyalty, contribution, dan profesional respect. Semakin tinggi skor yang diperoleh 

dalam skala LMX, maka akan semakin tinggi Leader Member Exchange yang 

ada di organisasi, begitu juga sebaliknya. 

3.04. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah seluruh karyawan bidang produksi PT. MCM  

dimana dengan kriteria; merupakan karyawan aktif, bekerja di kantor pusat, dan 

diperoleh dengan menggunakan metode studi populasi. 

3.05. Metode Pengumpulan Data 

3.05.01. Skala Organizational Citizenship Behavior  

Skala OCB ini disusun berdasarkan dari dua dimensi yang dikemukakan 

oleh William dan Anderson (1991) yakni meliputi OCB-I dan OCB-O. Dimana 

pada setiap dimensi tersebut merupakan gabungan dari dimensi yang telah 

dikemukakan Organ (1990) dan akan menjadi pedoman peneliti dalam 

mengungkap OCB yang ada pada organisasi. 
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3.01 Tabel Rancangan skala Organizational Citizenship Behavior (OCB) 

Aspek Favorable Unfavorable Total Item 

OCB-I 

Altruism 2 2 4 
Courtesy 2 2 4 

Peacemaking 2 2 4 
Sportmanship 2 2 4 

OCB-O 
Conscientiousness 2 2 4 

Civic Virtue 2 2 4 
Total  12 12 24 

 

Skala OCB yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 24 total item 

yang terbagi menjadi dua dimensi besar, dimana di masing-masing dimensi 

merupakan hasil penelitian dari William dan Anderson (1991). Kedua dimensi 

tersebut merupakan gabungan dari dimensi-dimensi yang telah dikemukakan 

oleh Organ, yakni OCB-I (altruism, courtesy, peacemaking, sportmanship) dan 

OCB-O (conscientiousness, civic virtue) dimana disetiap dimensinya terdiri dari 

dua belas item favorable dan dua belas item unfavorable. Sehingga total item 

dalam skala OCB adalah 24 item. 

Setiap item akan memiliki empat alternatif jawaban yakni Sangat Tidak 

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

untuk pernyataan item favorable adalah sebagai berikut; Sangat Tidak Sesuai 

(STS) memiliki skor satu, kemudian dalam pernyataan Tidak Sesuai (TS) 

memiliki skor dua, Sesuai (S) skor tiga, dan yang terakhir Sangat Sesuai (SS) 

skor empat.  

Dalam item unfavorable juga terdapat empat alternatif jawaban, dengan 

skor masing-masing adalah sebagai berikut; Sangat Tidak Sesuai (STS) skor 

empat, Tidak Sesuai (TS) skor tiga, Sesuai (S) dengan skor dua, dan Sangat 

Sesuai (SS) skor satu. Sehingga apabila semakin tinggi skor yang diperoleh 

pada skala OCB, maka semakin tinggi pula OCB yang dimiliki oleh karyawan. 
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Begitu pula apabila skor yang diperoleh rendah, maka akan menunjukkan OCB 

karyawan juga tergolong rendah. 

3.05.02. Skala Leader Member Exchange 

Skala LMX dalam penelitian ini menggunakan alat ukur Lyden dan Masly 

(1998) yang sudah dimodifikasi. Aspek- aspek dalam LMX yang dikemukakan 

meliputi affect, loyalty, contribution, dan profesional respect. 

3.02. Tabel Rancangan skala Leader Member Exchange (LMX) 

Dimensi Jumlah item Total Item 

Affect 3 3 

Loyalty 3 3 

Contribution 3 3 

Profesional Respect 2 2 

Total 11 11 

 

Dilihat dari skala LMX yang dibuat oleh Lyden dan Maslyn (1998) dibagi 

menjadi empat aspek. Masing-masing aspek hanya ada tiga item favorable 

sehingga keselurahan item dalam skala ini berjumlah 11 item  

Pada setiap item tersebut terdapat tujuh alternatif jawaban, yakni Sangat 

Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Agak Tidak Setuju (ATS), Netral (N) dan 

Agak Setuju (AS), Setuju (S), Sangat Setuju (SS). Skor yang digunakan untuk 

alternatif jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) adalah satu, Tidak Setuju (TS) skor 

dua, Agak Tidak Setuju (ATS) skor tiga, Netral (N) skor empat, dan Agak Setuju 

(AS) skor lima, Setuju (S) skor enam, Sangat Setuju (SS) skor tujuh. 

Hasil yang akan ditunjukkan oleh alat ukur LMX ini apabila didapatkan 

semakin tinggi skor yang diperoleh, maka akan menunjukkan semakin tingginya 

kualitas LMX yang ada. Sebaliknya apabila semakin rendah skor yang diperoleh, 

maka akan menunjukkan semakin rendah LMX pada organisasi.  
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3.06. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

Penelitian ini merupakan penelitian ilmiah dan menggunakan teori-teori 

ilmiah. Pengukuran yang dilakukan juga menggunakan alat ukur yang valid dan 

akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu dibutuhkan 

beberapa sumber untuk mengetahui data yang diperoleh agar meminimalisir 

terjadinya kesalahan atau data error.  

3.06.01. Validitas 

Validitas adalah sejauhmana suatu alat tes memiliki akurasi sesuai 

dengan fungsinya sebagai alat ukur (Azwar, 2013). Jadi semakin valid alat ukur 

tersebut, maka akan menunjukkan semakin baik alat ukur tersebut. Dengan kata 

lain hasil yang diperoleh sesuai dengan apa yang akan diukur. Memvalidasi alat 

ukur berati menunjukkan adanya perbedaan sekecil apapun yang akan 

memberikan dampak dari hasil pengukuran yang diperoleh. Agar mendapatkan 

korelasi yang koefisien antar skor pada setiap item, maka dalam penelitian ini 

akan menggunakan korelasi Product Moment dari Karl Pearson lalu dikoreksikan 

dengan teknik korelasi Part Whole. 

3.06.02. Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan keajegan atau kestabilan alat ukur apabila 

digunakan dalam mengukur sesuatu.Reliabel berarti hasil yang diperoleh akan 

konstan dan mengungkap sesuai dengan tujuan penelitian. Sehingga konsep 

reliabilitas ini mengungkapkan sejauh mana sebuah hasil pengukuran dapat 

dipertanggungjawabkan dan juga dapat dipercaya.  
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Suatu alat ukur akan dinyatakan reliabel apabila menunjukkan hasil yang 

sama pada subjek yang sama selama aspek-aspek yang diberikan juga masih 

sama. Dalam penelitian ini untuk menguji reliabilitas pada alat ukur akan 

menggunakan program Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) for 

Windows Release versi 16.0 dengan metode formulasi Alpha Cronbach.  

3.07. Metode Analisis Data 

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji komparasi 

dengan Product Moment. Analisa data dengan menggunakan Product Moment 

ini dapat mengetahui tinggi rendahnya OCB pada karyawan bagian produksi di 

PT. MCM yang ditinjau dari aspek LMX. 


