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BAB 4 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

4.01. Orientasi Kancah Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di PT. MCM yang beroperasi di bidang printing 

dan packaging yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto, Kawasan Industri Candi 

Blok 8C Kav. 9, Semarang dengan luas pabrik 5.250 meter persegi. Perusahaan 

ini memiliki visi untuk menjadi produsen packaging dan printing terbaik dan fokus 

pada pelanggan dengan menyajikan produk berkualitas tinggi, inovatif, efisien 

dan terpecaya. Sejak berdirinya tahun 2009, perusahaan ini dirancang untuk 

menjawab tantangan zaman akan kebutuhan kemasan dan barang cetakan 

berkualitas tinggi, serta efisien, PT. MCM ini menyediakan percetakan segala 

jenis cetakan offset, rotogravure dan securoto. Jumlah karyawan operasional 

yang ada pada perusahaan ini berjumlah kurang lebih 90 karyawan. 

Karyawan tersebut terbagi menjadi dua bagian yakni staff atau pelaksana 

administrasi dan produksi. Data karyawan produksi sendiri berjumlah 75 orang 

yang terdiri dari 15 karyawan perempuan, dan 60 karyawan laki-laki. Rata-rata 

latar belakang pendidikan terakhir untuk karyawan produksi adalah SMA atau 

SMK sederajat, rentang usianya antara 20-28 tahun. Usia 20 sampai 23 tahun 

dengan jumlah sebanyak 43 orang, untuk usia diantara 24-28 tahun terdapat 29 

orang dan tiga orang berusia di bawah 20 tahun. Karyawan produksi ini yang 

nantinya akan menjadi calon subyek atau responden pada penelitian ini.  
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4.01 Prosentase Karyawan Bidang Produksi 

Jenis kelamin Pendidikan terakhir Usia 

Laki-laki Perempuan SMA SMK <20 th 20-24 th >24 th 

80% 20% 17.3% 82.7% 4% 57.3% 38.7% 

Jumlah     100% 100% 100% 

  

Terdapat beberapa pertimbangan dilakukan penelitian di PT. MCM adalah 

sebagai berikut: 

a. Dari hasil wawancara dengan beberapa karyawan, peneliti menemukan 

adanya beberapa kali permasalahan dengan atasan, seperti 

kesalahpahaman dalam berkomunikasi, maupun adanya 

ketidakcocokan secara pribadi. 

b. Diketahui dari hasil wawancara dengan kepala produksi dan HRD, 

bahwa keinginan untuk membantu sesama rekan kerja masih 

tergolong rendah. Serta keinginan untuk bekerja sesuai yang 

dibutuhkan perusahaan masih rendah. Maka itu salah satu dari indikasi 

rendahnya OCB yang ada pada perusahaan tersebut. 

c. PT. Megaprint Citra Mandiri bersedia untuk menjadi subyek penelitian  

4.02. Persiapan Penelitian 

 Perijinan penelitian diajukan pada Fakultas Psikologi Unika 

Soegijapranata yang nantinya surat tersebut sebagai pengantar peneliti untuk 

dapat melakukan penelitian.  

 

Peneliti awalnya hanya mengajukan permohonan surat pengantar dari Fakultas 

Psikologi, untuk melakukan observasi dan wawancara. Berbekal dengan surat 
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pengantar tersebut, peneliti mulai melakukan observasi dan wawancara pada 

beberapa calon responden penelitian ini.  

Setelah melakukan observasi dan wawancara, kemudian peneliti 

melakukan penyusunan materi proposal yang akan diajukan mengenai penelitian 

ini. Setelah proposal selesai dilakukan dan mendapat persetujuan untuk 

melanjutkan penelitian, kemudian peneliti memutuskan untuk menyusun alat ukur 

guna mengukur variabel-variabel penelitian yang nantinya akan diberikan pada 

responden. Tidak lupa dalam pengambilan data ini peneliti juga menggunakan 

surat pengantar dari Fakultas Psikologi dengan nomor surat  

2896/B.7.3/FP/VI/2018. 

 4.02.01. Penyusunan alat ukur 

Penelitian ini menggunakan dua jenis alat  ukur, yakni skala OCB dan 

skala LMX.  

4.02.01.01. Skala Organizational Citizenship Behavior 

Peneliti menggunakan acuan teori yang dikemukakan oleh William dan 

Anderson (1991) dimana OCB dibagi menjadi dua dimensi yakni, OCB-I yang 

terdiri dari altruism, courtesy, peacemaking, dan conscientiousness serta OCB-O 

yang terdiri dari sportmanship dan civic virtue. Teori ini yang nanti akan menjadi 

pedoman peneliti dalam menyusun alat ukur. 

Langkah pertama dalam penyusunan skala OCB yakni menentukan 

dimensi-dimensi apa saja yang tercantum dalam teori OCB tersebut. Kemudian 

peneliti menyusun item-item sesuai dengan dimensi yang digunakan. Item-item 

tersebut terbagi menjadi dua item yakni, favourable dan unfavourable.  
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Sebagai acuan dalam menyusun alat ukur, dimensi William dan Anderson 

(1991), diperoleh 24 item pada skala OCB. Item tersebut mewakili setiap dimensi 

dan tersebar ke beberapa nomor dalam skala OCB.  

Tabel 4.02 Sebaran Item Skala OCB 

Aspek Favorable Unfavorable Total Item 

OCB-I 

Altruism 1, 19 12, 18 4 
Courtesy 2, 20 11, 17 4 

Peacemaking 3, 21 10, 16 4 
Sportmanship 4, 22 15, 9 4 

OCB-O 
Conscientiousness 5, 23 8, 14 4 

Civic Virtue 6, 24 7, 13 4 
Total  12 12 24 

 

 4.02.01.02 Skala Leader Member Exchange 

Penyusunan alat ukur LMX, peneliti menggunakan skala adaptasi dari 

skala LMX-MDM milik Lyden dan Maslyn (1998). Pada proses adaptasi ini 

peneliti berpacu pada teori yang dikemukakan oleh Beaton, dkk (2000). Dari teori 

yang dikemukakan oleh Beaton, dkk (2000) bahwa terdapat lima tahap dalam 

proses adaptasi alat ukur yang memiliki konteks lintas budaya. Perlu diketahui 

bahwa adaptasi alat ukur ini berasal dari negara lain yang memiliki budaya dan 

bahasa yang berbeda dengan Indonesia. 

Tahap pertama peneliti melakukan penterjemahan bahasa dari Bahasa 

Inggris ke Bahasa Indonesia dengan bantuan ahli bahasa. Seperti yang 

dikemukakan bahwa ahli bahasa yang digunakan terdapat dua orang. 

Penerjemahan ini dilakukan dari bahasa asli (Bahasa Inggris) ke bahasa yang 

dituju  (Bahasa Indonesia). 

Tahap kedua adalah menjadikan satu dari hasil kedua penerjemah 

bersama dengan peneliti untuk menelaah kembali item-item yang sudah dipindah 

bahasa agar terjadi kesepemahaman dari ketiga nya. Langkah yang ketiga, 
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peneliti dan ahli bahasa menerjemahkan kembali ke bahasa semula atau bahasa 

asli. Dalam proses ini peneliti beserta penerjemah sudah tidak lagi menghiraukan 

naskah atau alat ukur yang asli. Penerjemahan murni dilakukan berdasarkan 

terjemahan terakhir bahasa Indonesia. Hal ini dilakukan guna memastikan dan 

mengecek seberapa valid bahasa yang telah digunakan serta guna mengetahuai 

apakah proses penerjemahan ke bahasa asli masih memiliki arti yang sama 

dengan bahasa aslinya tanpa mengubah maksut dan arti kalimat itu sendiri.  

Tahapan keempat adalah, menyusun hasil terjemahan tersebut dan 

diserahkan pada ahli atau profesional atau yang disebut sebagai “expert” pada 

bidang Psikologi Industri dan Organisasi. Pada penelitian ini peneliti bersama 

dengan dosen pembimbing selaku ahli dalam bidang ini. Fungsi dan eran ahli 

dalam tahap ini adalah menggabungkan dan mempertimbangkan dari semua 

skala yang asli dan adaptasi apakah masih ada yang mengganjal dan perlu 

diperbaiki sehingga menjadi alat ukur yang layak dan meminimalisir adanya 

kesalahan. Ahli atau profesional juga akan meninjau kembali terhadap semua 

proses yang sudah dilakukan agar tercapai sebuah alat ukur yang baik. 

Tahap kelima adalah, menyusun item-item yang sudah diterjemahkan dan 

disepakati, kemudian dibagikan kepada tujuh calon responden pada penelitian 

ini. Setelah itu peneliti melakukan skoring dan penilaian serta merata-rata dari 

semua nilai jawaban yang diberikan oleh calon responden. Hasil yang 

didapatkan itu sebagai acuan peneliti untuk melanjutkan alat ukur tersebut. 

Setelah di peroleh bahwa rata-rata hasil dari calon responden berada di atas nilai 

tiga atau melebihi setengah sehingga dinilai calon responden memahami bahasa 

yang digunakan dalam alat ukur adaptasi tersebut.  
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Tahap keenam atau terakhir adalah pengumpulan alat ukur adaptasi yang 

sudah di uji coba atau pretest.  

Skala pada LMX merupakan adaptasi alat ukur beserta teori yang 

dikemukakan oleh Lyden dan Maslyn (1998) dengan empat dimensi yang 

dikemukakan. Skala LMX ini memiliki 11 item dengan persebaran item pada 

skala sebagai berikut. 

4.03 Tabel Sebaran Item Skala LMX 

Dimensi Jumlah item Total Item 

Affect 1, 2, 3 3 

Loyalty 4, 5, 6 3 

Contribution 7, 8, 9 3 

Profesional Respect 10, 11 2 

Total 11 11 

 

4.03. Pelaksanaan Penelitian 

Pengambilan data penelitian dilaksanakan pada bulan November tanggal 

27 hingga Desember tanggal 12 tahun 2018. Penelitian ini melibatkan seluruh 

karyawan bidang produksi pada PT. MCM, karena pada awal mula perusahaan 

hanya memberikan izin untuk meneliti di bidang produksi saja. Walaupun masih 

ada bidang administrasi dan staff lainnya, namun peneliti hanya diijinkan untuk 

meneliti karyawan produksi. Pengambilan data menggunakan alat ukur skala 

dibantu oleh pihak Human Resources and General Affair beserta kepala 

produksi. Dari 80 skala yang diberikan kepada seluruh karyawan bidang 

produksi, terdapat 75 skala yang kembali dan terisi penuh. Pada saat pengisian 

skala, peneliti hanya meninggalkan alat ukur kemudian diambil selang kurang 

lebih dua minggu.  
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4.04. Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

4.04.01. Validitas dan Reliabilitas Skala Organizational Citizzenship Behavior 

Hasil uji validitas skala OCB yang terdiri dari 24 item diperoleh 21 item 

yang valid dan 3 item gugur.  21 item yang valid tersebut memiliki koefisien 

korelasi antara 0,239 sampai 0,650 sehingga terdapat 3 item yang gugur. Uji 

reliabilitas pada skala OCB ini memiliki hasil Alpha Cronbach’s sebesar 0,887 

yang berarti skala ini memiliki reliabilitas yang baik untuk mengukur OCB pada 

karyawan atau karyawati.  

Tabel 4.04 Sebaran Item valid dan gugur pada  Skala OCB 

Aspek Favorable Unfavorable Total Item 

OCB-I 

Altruism 1, 19 12, 18 4 
Courtesy 2, 20 11, 17 4 

Peacemaking 3, 21 10. 16 4 
Sportmanship 4*, 22 15, 9 4 

OCB-O 
Conscientiousness 5, 23 8, 14 4 

Civic Virtue 6*, 24* 7, 13 4 
Total  12 12 24 

Keterangan: 

Item dengan tanda *  : Item gugur 
Item tanpa tanda *  : Item valid 

4.04.02. Validitas dan Reliabilitas Skala Leader Member Exchange 

Hasil uji validitas pada alat ukur adaptasi Leader Member Exchange yang 

terdiri dari 11 item adaptasi menghasilkan tujuh item valid dan empat item gugur, 

dengan koefisien korelasi diantara 0,220 sampai 0,464. Hasil uji reliabilitas 

diperoleh Alpha Cronbach’s 0,577 yang berarti skala ini memiliki reliabilitas yang 

baik dalam mengukur Leader Member Exchange.  
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4.05 Tabel Sebaran Item Skala Leader Member Exchange 

Dimensi Jumlah item Total Item 

Affect 1*, 2, 3 3 

Loyalty  4, 5*, 6 3 

Contribution 7*, 8*, 9 3 

Profesional Respect 10, 11 2 

Total 11 11 

Keterangan: 

Item dengan tanda *  : Item gugur 
Item tanpa tanda *  : Item valid 


