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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.01. Metode Penelitian yang Digunakan 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan analisis data yang 

menggunakan data-data numerikal dan diolah dengan menggunakan metode 

perhitungan statistika (Azwar, 2011). 

 

3.02. Identifikasi Variabel Penelitian 

Menurut Azwar (2011) identifikasi variabel merupakan penetapan variabel-

variabel yang akan digunakan dalam sebuah penelitian dan penentuan fungsi 

dari setiap variabel yang digunakan. Variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini dibagi menjadi dua, yaitu: 

a. Variabel Tergantung : Organizational Justice 

b. Variabel Bebas : Q_LMX 

 

3.03. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional adalah definisi dari variabel yang telah dirumuskan 

berdasarkan karakteristik dari setiap variabel yang dapat diamati (Azwar, 2011). 

Sebuah variabel hendaknya memiliki batasan atau definisi yang jelas sehingga 

dapat diukur. Oleh karena itu, sebuah definisi operasional harus memiliki 

keunikan dan relevan bagi variabel yang akan diteliti. Adapun definisi operasional 

dari variabel dalam penelitian ini antara lain: 
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a. Organizational Justice 

Organizational justice merupakan persepsi karyawan tentang perlakuan 

yang diperoleh dari organisasi selama bekerja. Organizational justice diukur 

dengan menggunakan skala organizational justice yang memiliki beberapa 

aspek yaitu distributive justice, procedural justice, interpersonal justice, dan 

informational justice. Semakin tinggi skor yang diperoleh maka menunjukkan 

semakin tinggi keadilan karyawan dan demikian juga sebaliknya. 

b. Q_LMX 

Q_LMX merupakan kualitas hubungan antara pemimpin dan karyawan 

yaitu pemimpin memperlakukan masing-masing karyawan secara berbeda. 

Untuk mengukur kualitas hubungan antara pemimpin dan karyawan maka 

digunakan skala Q_LMX yang terdiri dari beberapa aspek yaitu affect (afeksi), 

loyalty (loyalitas), contribution (kontribusi), dan professional respect (respek 

terhadap profesi). Semakin tinggi skor yang diperoleh, maka menunjukkan 

semakin tinggi kualitas hubungan antara pemimpin dan karyawan, demikian 

juga sebaliknya.  

 

3.04. Subyek Penelitian 

Menurut Azwar (2011) populasi merupakan kelompok subjek yang hendak 

dikenai generalisasi hasil penelitian. Dalam penelitian ini, populasi yang 

dimaksud adalah karyawan yang bekerja di perusahaan garmen Inti Sukses 

Garmindo bagian produksi. 

Sampel merupakan sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti 

(Azwar, 2011). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik cluster  

proportional sampling. Teknik cluster proportional sampling digunakan untuk 
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menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. 

Dalam organisasi Garmen, terdapat ribuan karyawan dibagian produksi, 

sehingga teknik ini tepat digunakan dalam penelitian ini. Sebagian anggota 

populasi diambil sebagai sampel penelitian. Subyek yang dipilih merupakan 

sebagian karyawan yang bekerja dibagian produksi dengan masa kerja minimal 1 

tahun. Kelompok ini telah dipilih karena berdasarkan hasil wawancara karyawan 

bagian produksi merupakan kelompok yang mengalami permasalahan mengenai 

keadilan dan kualitas hubungan dalam bekerja.  

 

3.05. Metode Pengumpulan Data  

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah 

dengan menggunakan skala. Skala terdiri dari dua macam yaitu skala 

organizational justice dan skala Q_LMX. Setiap skala terdapat pernyataan-

pernyataan yang berkaitan dengan variabel penelitian. Pernyataan yang ada 

terdiri dari pernyataan favorable dan unfavorable. Pernyataan favorable adalah 

pernyataan yang bersifat positif yaitu pernyataan yang mendukung setiap aspek 

dari variabel. Sedangkan unfavorable adalah pernyataan yang bersifat negatif 

yaitu pernyataan yang tidak mendukung aspek-aspek dari variabel. Variabel 

Q_LMX diukur menggunakan skala yang diadaptasi dari Haryanti (2008). 

Variabel organizational justice menggunakan skala dengan menggunakan aspek 

yang dikemukakan oleh Greenberg (dalam Kozlowski, 2012). 

3.05.01. Skala organizational justice  

Skala organizational justice diukur berdasarkan aspek-aspek yang terdapat 

dalam dalam organizational justice dan menggunakan aspek yang dikemukakan 

oleh Greenberg (dalam Kozlowski, 2012) yaitu distributive, procedural, 
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interpersonal, dan informational justice. Judul item setiap aspek dalam 

organizational justice dapat dilihat pada tabel 3.01. 

Tabel 3.01. Blueprint Skala Organizational Justice  

No. Aspek 
        No Item Jumlah 

Fav Unfav 

1. Procedural 
7 

(1,2,3,4,5,6,7) 
- 7 

2. Distributive 

 
5 

(8,10,11,12,13) 
 

2 
(9,14) 

7 

3. Interpersonal 
7 

(15,16,17,18,19,20,21) 
- 7 

4. Informational 

 
6 

(22,23,24,25,26,28) 
 

1 
(27) 

7 

  Total Item  28 

 

3.05.02. Skala quality leader member exchange (Q_LMX) 

Skala quality leader member exchange (Q_LMX) diukur berdasarkan 

aspek-aspek yang terdapat dalam Q_LMX dan diadaptasi dari penelitian Haryanti 

(2008), yaitu affect, loyalty, contribution, dan professional respect. 

Tabel 3.02. Reliabilitas (adaptasi penelitian yang dilakukan oleh Haryanti, 

2008) 

Aspek  Α 

Affect .81 

Loyalty .82 

Contribution .78 

Professional Respect .91 

Overall .89 
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Tabel 3.03. Blueprint Skala Q_LMX  

No. Aspek Favorable Unfavorable Jumlah 

1. Affect 
3 

(1, 2, 3) 
 

- 3 

2 Loyalty 
3 

(4, 5, 6) 
 

- 3 

3. Contribution 
3 

(7, 8, 9) 
 

- 3 

4. Professional Respect 
3 

(10, 11, 12) 
- 3 

        Total Item 12 

 

Skala organizational justice dan Q_LMX memiliki tujuh alternatif jawaban. 

Alternatif jawaban tersebut yaitu sebagai berikut: 

Sangat tidak setuju...........................................................................Sangat setuju 

1 2 3 4 5 6 7 

Semakin ke kiri jawaban subjek, maka semakin subjek tidak setuju dengan 

pernyataan yang terdapat di dalam skala. Semakin ke kanan jawaban subjek, 

maka semakin subjek setuju dengan pernyataan yang terdapat di dalam skala.  

 

3.06. Validitas dan Reliabilitas 

3.06.01. Validitas  

Validitas berasal dari kata validity yang berarti sejauh mana ketepatan dan 

kecermatan suatu instrumen pengukuran tes dalam melakukan pengukuran 

(Azwar, 2014). Suatu tes dikatakan memiliki validitas yang tinggi jika dapat 

memberikan hasil ukur yang tepat dan akurat sesuai dengan maksud tes 

tersebut. Pengolahan data akan dihitung dengan menggunakan korelasi Product 

Moment guna melihat skor item X dan Y dan selanjutnya akan dikoreksi dengan 
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rumus Part Whole Correlation. Perhitungan akan dilakukan dengan 

menggunakan bantuan Statistic Package for Social Science (SPSS) 22.0 for 

windows. 

3.06.02. Reliabilitas 

Reliabilitas berasal dari kata realibility yang berarti dapat dipercaya. Suatu 

hasil pengukuran dapat dipercaya apabila ditemukan hasil yang relatif sama 

dalam beberapa kali pengukuran pada subyek yang sama, selama aspek dalam 

diri subyek belum ada yang berubah. Dalam penelitian ini, reliabilitas akan diukur 

dengan menggunakan Alpha Cronbach. 

 

3.07. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis 

korelasi product moment. Teknik analisis data ini dipilih karena peneliti hanya 

menguji variabel bebas terhadap satu variabel tergantung saja. Oleh sebab itu 

teknik ini dapat digunakan untuk melihat hubungan antara quality leader member 

exchange (Q_LMX) dengan organizational justice. 


