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BAB 4 

PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA PENELITIAN 

4.01. Orientasi Kancah 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan Q_LMX dengan 

organizational justice pada karyawan. Subjek penelitian ini adalah karyawan 

organisasi X yang bergerak di bidang produksi garmen. Organisasi X merupakan 

organisasi garmen yang bekerja sama dengan buyer baik dalam negeri maupun 

luar negeri. Organisasi ini terletak di jalan Soekarno Hatta KM. 31, Bergas, 

Kabupaten Semarang. Organisasi ini sebagai vendor untuk melayani produksi 

dari berbagai brand dalam bidang garmen.  

Penelitian dilakukan di perusahaan ini karena terdapat permasalahan yang 

ditemukan peneliti di dalam perusahaan. Adapun permasalahan yang ditemukan 

berkaitan dengan organizational justice, yang mungkin akan berdampak pula 

pada quality leader member exchange pada karyawan. Hal ini menjadi penting 

untuk diteliti dan penting bagi perusahaan untuk mengetahui keadaan 

karyawannya. Permasalahan pada organizational justice akan berdampak pula 

bagi perusahaan, pencapaian tujuan perusahaan serta pengembangan 

perusahaan. Selain itu, peneliti sudah mendapatkan ijin dari pihak perusahaan 

untuk melakukan penelitian di perusahaan.  

 

4.02. Persiapan Pengumpulan Data Penelitian 

Pengambilan subjek dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik 

cluster proportional sampling. Teknik ini digunakan karena jumlah karyawan 

diperusahaan cukup banyak sehingga peneliti hanya menggunakan 10% dari
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jumlah subjek setiap divisi di bagian produksi. Sampling digunakan sebagai 

subjek dalam penelitian ini. Adapun rincian dari subjek penelitian ini antara lain: 

Tabel 4.01. Rincian Jumlah Karyawan 

 

Peneliti melakukan persiapan berupa penyusunan alat ukur (skala), 

permohonan ijin pengambilan data penelitian, uji reliabilitas dan validitas. Alat 

ukur yang digunakan dalam pengambilan data yaitu skala. Skala penelitian ini 

terdiri dari dua skala, yaitu skala Q_LMX dan skala organizational justice yang 

disusun berdasarkan aspek-aspek setiap variabel. 

Permohonan ijin penelitian dilakukan setelah ada persetujuan dari dosen 

pembimbing mengenai alat ukur. Surat permohonan ijin diajukan secara tertulis 

oleh peneliti kepada Kepala Program Studi Fakultas Psikologi melalui tata usaha. 

Surat ijin penelitian dengan nomor 1128/B.7.3/FP/III/2019 yang dikeluarkan oleh 

fakultas kemudian ditujukan kepada pimpinan organisasi. Penelitian langsung 

dilakukan setelah mendapatkan ijin dari pimpinan.  

Divisi Jumlah Total Karyawan 
10% Dari Jumlah Total 
Yang Dijadikan Subjek 

Sewing (SW) 300 30 

Mekanik (MK) 70 7 

Gudang (GD) 70 7 

Finishing (FS) 240 24 

Cutting (CT) 200 20 

Total 880 88 
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4.03. Uji Coba Alat Ukur 

Penelitian ini menggunakan tryout terpakai untuk alat ukur yang digunakan, 

mengingat waktu yang diberikan dari pihak pimpinan sangat terbatas karena 

karyawan bagian produksi padat karya yang mengharuskan karyawan untuk 

memenuhi target produksi harian. Hal ini berarti peneliti hanya satu kali 

melakukan pengambilan data sekaligus data yang didapatkan digunakan untuk 

uji validitas, uji reliabilitas serta analisis data. Kelemahan dari tryout terpakai 

adalah adanya item-item skala yang tidak terpakai karena gugur. 

 

4.04. Pengumpulan Data Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di organisasi yang terletak di daerah Bawen. 

Peneliti bertemu dengan supervisor selaku legal staff pada hari Sabtu, 9 Maret 

2019 untuk menyerahkan surat ijin dan langsung melakukan pengambilan data. 

Pengambilan data dilakukan dua kali, adapun rincian jadwal pengambilan data 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.02. Rincian Jadwal Pengambilan Data 

Hari ke Hari, tanggal Jumlah Subjek 

1 Sabtu, 9 Maret 2019 60 

2 Sabtu, 16 Maret 2019 28 

 Total 88 

 

Sebelum melakukan tabulasi, peneliti melakukan pengecekan terhadap 

hasil skala 88 subjek dan memastikan semua jawaban subjek sudah terisi semua 

jawabannya. Setelah data diperoleh maka dilakukan tabulasi yang kemudian 

digunakan untuk uji validitas, reliabilitas dan uji hipotesis. Data yang digunakan 
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adalah data yang semua itemnya sudah valid. Semua item gugur tidak 

digunakan. Analisis data menggunakan program SPSS 20.0. 

Peneliti telah melakukan pencatatan dan melakukan uji validitas dan 

reliabilitas menggunakan program SPSS 20.0. Uji validitas menggunakan teknik 

analisis korelasi product moment Pearson – partwhole dan uji reliabilitas 

menggunakan Alpha Cronbach. Adapun hasil uji reliabilitas dan validitas skala 

akan dipaparkan berikut ini. 

Skala Q_LMX  yang diadaptasi dari penelitian Haryanti (2008) terdiri dari 

12 item pernyataan dan tidak ada item yang gugur, sehingga semua pernyataan 

adalah valid. Dari hasil uji reliabilitas diperoleh koefisien alpha sebesar 0.898 

yang berarti memiliki reliabilitas yang baik. Sedangkan koefisien validitas antara 

0.445 sampai dengan 0.762. Berikut adalah rincian semua item: 

Tabel 4.03. Rincian Item Q_LMX Valid dan Gugur 

Aspek Favorable Valid Gugur 

Affect 3 3 - 

Loyalty 3 3 - 

Contribution 3 3 - 

Professional Respect 3 3 - 

Total 12 12 - 

  

Skala organizational justice terdiri dari 28 item pernyataan dan item yang 

gugur sebanyak 2 item, sehingga tersisa 26 item pernyataan yang valid. Dari 

hasil uji reliabilitas diperoleh koefisien alpha sebesar 0.949 yang berarti memiliki 

reliabilitas yang baik. Sedangkan koefisien validitas antara 0.366 sampai dengan 

0.811. Berikut ini adalah rincian item yang valid dan item yang gugur dalam skala 

organizational justice. 
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Tabel 4.04. Rincian Item Organizational Justice Valid dan Gugur 

Aspek Favorable Unfavorable 
Item 
Valid 

Item 
Gugur 

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

- 7 - 

Distributive 5 
(8,10,11,12,13) 

2 
(9*,14) 

6 1 

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

- 7 - 

Informational 6 
(22,23,24,25,26,28) 

1 
(27*) 

6 1 

Total   26 2 

Keterangan: 
Tanda bintang (*) : Item Gugur  

 


