
BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kuantitatif menggunakan teknik studi korelasional dengan tiga 

variabel. Pendekatan yang dipilih untuk melihat ada tidaknya hubungan korelasi 

antara 1 variabel dependengan dengan 2 variabel independen. 

A. Identifikasi Variabel Penelitian 

Identifikasi variabel dalam sebuah penelitan berfungsi untuk 

menentukan alat pengumpulan data serta teknik analisis yang akan 

digunakan. Sugiyono (2008) mengemukakan variabel merupakan atribut 

atau sifat dari orang maupun obyek yang mempunyai variasi tertentu dan 

ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari kemudian dapat ditarik 

kesimpulan. Variabel penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah 

1. Variabel kriterium  (Y) : Adaptive Performance 

2. Variabel prediktor  (X1) : Iklim Organisasi 

(X2) : Servant Leadership  

B. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah suatu definisi mengenai variabel yang 

dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel yang diamati 

(Azwar, 2012). Definisi operasional disusun untuk operasionalisasi variabel 

supaya memperlihatkan indikator yang jelas dalam rangka pemilihan alat ukur 

yang jelas sesuai tujuan penelitian. Definisi operasional digunakan oleh 

variabel-variabel pada penelitan ini yaitu : 



1. Adaptive Performance 

Adaptive performance merupakan perilaku individu untuk 

menyesuaikan diri terhadap situasi dan tugas baru sesuai dengan tuntutan 

organisasi. Pengukuran adaptive performance dilakukan menggunakan 

skala psikologis yang disusun berdasarkan dimensi adaptive performance, 

yaitu handling emergencies or crisis situation; handling work stress; 

demonstrating physically oriented adaptability; demonstrating cultural 

adaptability; demonstrating interpersonal adaptability; learning new tasks, 

technologies, and procedures; dealing with uncertain/unpredictable work 

situations; and solving problem creatively. Semakin tinggi skor, maka 

semakin tinggi adaptive performance yang dimiliki dan sebaliknya.  

2. Iklim Organisasi 

Iklim organisasi merupakan sifat dari lingkungan kerja yang 

dirasakan oleh para anggota organisasi mengenai fungsi organisasi yang 

berkaitan dengan sikap, kebutuhan, pengertian tentang tugas, pekerjaan, 

serta hubungan manusia dan lingkungan organisasi. Pengukuran iklim 

organisasi dilakukan menggunakan skala yang disusun berdasarkan 

dimensi iklim organisasi, yaitu : struktur, tanggungjawab, penghargaan, 

resiko, kehangatan, dukungan, standart, konflik, dan identitas. Semakin 

tinggi skor iklim organisasi, maka semakin positif iklim organisasi yang 

dirasakan dan sebaliknya. 

3. Servant Leadership 



Servant leadership adalah kemampuan melayani bawahan dengan 

mendengarkan masalah bawahan, memberikan motivasi, membuat 

perubahan, mampu mempengaruhi, dan bersedia mengorbankan diri demi 

organisasi. Servant leadership akan diukur menggunakan skala yang 

disusun berdasarkan dimensi servant leadership, yaitu: altruistic calling, 

emotional healing, wisdom, persuasive mapping, and organizational 

stewardship. Semakin tinggi skor servant leadership maka semakin positif 

servant leadership yang dirasakan subjek dan sebaliknya. 

C. Subjek Penelitian 

Purwanto (2012) berpendapat bahwa pengumpulan data yang baik 

dilakukan dengan memeriksa setiap objek satu persatu secara menyeluruh 

(sensus), karena akan menghasilkan data yang sebenarnya (parameter). Nazir 

(dalam Purwanto, 2012), juga berpendapat bahwa keterangan subjek dapat 

dikumpulkan dengan sensus (complete enumeration) bila tiap unit dihitung.  

Subjek pada penelitian ini adalah mereka yang akan dikenai kesimpulan 

hasil penelitian. Apabila subjek penelitiannya terbatas, maka akan dilakukan 

studi populasi yaitu mempelajari jumlah keseluruhan anggota diteliti (Azwar, 

2011). Menurut Winarsunu (2009), populasi adalah seluruh individu yang 

dimaksudkan untuk diteliti, dan yang nantinya akan dikenai generalisasi. 

Populasi dari penelitian ini adalah anggota polisi yang berdinas di Pusdik 

Binmas Polri Banyubiru yang memiliki karakteristik : 

1. Anggota polisi yang secara aktif masih mendidik di Pusdik Binmas Polri 

Banyubiru. 



2. Anggota polisi yang memiliki masa kerja sebagai anggota polisi 

minimal satu tahun. 

3. Anggota polisi dengan latar belakang pendidikan minimal SMA. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metodologi pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk 

mendapatkan data-data penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah skala. Skala merupakan metode pengumpulan data 

terhadap sejumah sifat dari objek tersebut yang dijelaskan dalam bentuk 

pernyataan-pernyataan. Penelitian yang akan dilakukan menggunakan tiga 

macam skala, yaitu skala iklim organisasi, skala servant leadership, dan skala 

adaptive performance.  

Skala yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan menggunakan 

penilaian modifikasi skala likert. Pada skala adaptive performance 

menggunakan modifikasi skala likert tujuh alternatif jawaban sesuai dengan 

skala asli yang diadaptasi yaitu: Sangat sesuai (SS), Sesuai (S), Agak Sesuai 

(AS), Netral (N), Agak Tidak Sesuai (ATS), Tidak Sesuai (TS), dan Sangat 

Tidak Sesuai (STS). Skala tersebut juga terbagi menjadi dua kelompok aitem 

bagi tiap aspek atau gejala aitem yang mendukung (favorable) dan aitem yang 

tidak mendukung (unfavorable). Rentang skor dalam skala ini dari 1-7. Pada 

aitem favorable sistem penilaiannya ialah SS=7, S=6, AS=5, N=4, ATS=3, 

TS=2, STS=1.pada aitem unfavorable dilakukan sebaliknya, yaitu SS=1, S=2, 

AS=3, N=4, ATS=5, TS=6, STS=7. 



Sedangkan pada skala iklim organisasi dan skala servant leadership 

menggunakan modifikasi skala likert lima alternatif jawaban yaitu: Sangat 

sesuai (SS), Sesuai (S), Netral (N), Tidak Sesuai (TS), dan Sangat Tidak 

Sesuai (STS). Skala tersebut juga terbagi menjadi dua kelompok aitem bagi 

tiap aspek atau gejala aitem yang mendukung (favorable) dan aitem yang tidak 

mendukung (unfavorable). Rentang skor dalam skala ini dari 1-5. Pada aitem 

favorable sistem penilaiannya ialah SS=5, S=4, N=3, TS=2, STS=1.pada aitem 

unfavorable dilakukan sebaliknya, yaitu SS=1, S=2, N=3, TS=4, STS=5. Skala 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Skala Adaptive Performance 

Skala ini memiliki tujuan guna mengukur adaptive performance pada 

anggota polisi yang bertugas sebagai tenaga pendidik di Pusdik Binmas 

Polri Banyubiru. Tinggi ataupun rendahnya adaptive performance dapat 

terlihat dari skor total adaptive performance, semakin tinggi skor total 

adaptive performance, maka semakin tinggi adaptive performance dan 

sebaliknya. 

Skala adaptive performance disusun berdasarkan dimensi adaptive 

performance (Pulakos, dkk., 2000) yaitu solving problem creatively; dealing 

with uncertain/unpredictable work situation; learning new tasks, 

technologies, and procedures; demonstrating interpersonal adaptability; 

demonstrating cultural adaptability, demonstrating physically oriented 

adaptability, handling work stress, dan handling emergencies or crisis 

situation. 



Skala adaptive performance ini merupakan hasil terjemahan dari 

skala adaptive performance yang sudah ada dari Voirin dan Roussel 

(2012). Blue print dari skala tersebut dijadikan sebagai acuan dalam uji 

coba skala adaptive performance. Blue print skala adaptive performance 

dapat dilihat dalam tabel 2 berikut: 

Tabel 2. Blue print skala adaptive performance 

No Dimensi Aitem Total 

F UF  

1. Solving problem creatively 4 1 5 
2. Dealing with uncertain/unpredictable work 

situation 
1 3 4 

3. Learning new tasks, technologies, and 
procedures 

4 1 5 

4. Demonstrating interpersonal adaptability 2 3 5 
5. Demonstrating cultural adaptability 2 2 4 
6. Demonstrating physically oriented 

adaptability 
0 1 1 

7. Handling work stress 3 3 6 
8. Handling emergencies or crisis situation 3 3 6 
 Total 19 17 36 

 

2. Skala Iklim Organisasi 

Skala iklim organisasi bertujuan untuk mengetahui kondisi iklim 

organisasi yang dirasakan oleh gadik Pusdik Binmas Polri Banyubiru. Positif 

ataupun negatifnya iklim organisasi dapat terlihat dari skor total iklim 

organisasi, semakin tinggi skor total iklim organisasi, maka semakin positif 

iklim organisasi yang dirasakan gadik. Sebaliknya, semakin rendah skor 

total iklim organisasi, maka semakin negatif iklim organisasi yang dirasakan 

gadik. 



Skala iklim organisasi disusun berdasarkan dimensi iklim organisasi 

(Litwin dan Stringer dalam Gray, 2007) yaitu: struktur, tanggungjawab, 

penghargaan, resiko, kehangatan, dukungan, Standart, Konflik, dan 

Identitas. 

Blueprint dalam skala iklim organisasi berikut akan dijadikan sebagai 

acuan dalam merancang distibusi aitem skala yang akan diujicobakan. 

Blueprint skala iklim organisasi dapat dilihat dalam tabel 3 berikut: 

Tabel 3. Blue print skala Iklim Organisasi 

No Dimensi Aitem Total 

F UF 

1. Struktur 2 2 4 
2. Tanggungjawab 2 2 4 
3. Penghargaan 2 2 4 
4. Resiko 2 2 4 
5. Kehangatan  2 2 4 
6. Dukungan 2 2 4 
7. Standart 2 2 4 
8. Konflik 2 2 4 
9. Identitas  2 2 4 
 Total 18 18 36 

3. Skala Servant Leadership 

Skala servant leadership bertujuan untuk mengetahui servant 

leadership yang dirasakan oleh gadik Pusdik Binmas Polri Banyubiru. 

Positif ataupun negatifnya servant leadership dapat terlihat dari skor total 

servant leadership, semakin tinggi skor total servant leadership, maka 

semakin positif servant leadership yang dirasakan gadik. Sebaliknya 

semakin rendah skor total servant leadership, maka semakin negatif pula 

servant leadership yang dirasakan oleh gadik. 



Skala servant leadership disusun berdasarkan dimensi servant 

leadership (Barbuto dan Wheeler, 2006) yaitu altruistic calling, emotional 

healing, wisdom, persuasive mapping, and organizational stewardship. 

Blueprint dalam skala servant leadership ini dijadikan sebagai acuan 

untuk merancang distribusi aitem untuk skala yang akan diujicobakan. 

Blueprint skala servant leadership dapat dilihat dalam tabel 4. Berikut ini 

Tabel 4. Blue print skala servant Leadership 
 

No Dimensi Aitem Total 

F UF 

1. Altruistic calling 2 2 4 
2. Eotional healing 2 2 4 
3. Wisdom 2 2 4 
4. Persuasif mapping 2 2 4 
5. Organizational stewardship 2 2 4 
 Total  10 10 20 

 

 

E. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

Validitas dan reliabilitas merupakan syarat dala menentukan kualitas 

suatu alat ukur yang nantinya akan menentukan baik atau tidaknya suatu 

penelitian (Azwar, 2010). 

1. Validitas 

Validitas merupakan ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur 

dalam melakukan fungsi pengukurannya (Azwar, 2012). Menurut Sugiyono 

(2008), validitas berarti instrumen tersebut dapa digunakan untuk mengukur 

apa yang seharusnya diukur. Validitas alat ukur yang akan dipergunakan 

dalam penelitian ini merupakan validitas isi. Validitas isi menggambarkan 

sejauh mana aitem-aitem dalam skala dapat mengungkap atribut yang 



diukur sesuai dengan indikator perilakunya dan sejauh mana aitem-aitem 

mencakup keseluruhan kawasan isi objek yang hendak diukur (Azwar, 

2012).  Validitas isi dilakukan dengan expert judgement pada proses 

adaptasinya. 

Parameter daya beda atau daya diskriminasi akan digunakan untuk 

menyeleksi aitem skala psikologi sehingga dapat menghasilkan korelasi 

aitem total. Daya beda aitem akan menunjukkan sejauh mana aitem mampu 

membedakan antara individu atau kelompok individu memiliki atribut yang 

diukur. Daya beda aitem dilakukan dengan menguji korelasi aitem secara 

total dengan mengkorelasikan skor aitem dengan skor total tes (Azwar, 

2012). Korelasi aitem total dilakukan untuk memilih aitem yang berfungsi 

mengukur aitem sesuai dengan fungsi ukur yang dikehendaki. Uji korelasi 

aitem total adalah uji konsistensi antara aitem dengan tes secara 

keseluruhan. 

Koefisien korelasi antara aitem dengan skor total harus signifikan, 

sehingga untuk memperoleh skor total tersebut digunakan teknik korelasi 

product moment dari Karl Pearson. Semakin tinggi koefisien korelasi positif 

antara skor aitem dengan skor total skala maka semakin tinggi konsitensi 

antara aitem tersebut dengan skor total skala yang dihasilkan menunjukkan 

daya beda yang semakin tinggi, sedangkan koefisien korelasi rendah atau 

mendekati nol berarti fungsi aitem tersebut tidak cocok dengan fungsi ukur 

tes, dan daya bedanya tidak baik. Kemudian menggunakan metode part 

whole untuk mengasilkan corrected item total correlation. 



Semua aitem yang mencapai koefisien korelasi 0,30 daya 

pembedanya dianggap memuaskan. Aitem yang memiliki indeks daya 

diskriminasi sama dengan atau lebih besar dari 0,30 maka direncanakan 

untuk dijadikan sebagai skala dari aitem-aitem yang memiliki indeks 

diskriminasi tertinggi, dan sebaliknya apabila jumlah aitem yang lolos kurang 

dari harapan maka dipertimbangkan untuk menurunkan sedikit batas kriteria 

0,30 menjadi 0,25 agar jumlah aitem yang diinginkan mencukupi (Azwar. 

2010). Menurut Azwar (2010) apabila korelasi bernilai negatif berarti 

terdapat cacat serius pada aitem yang bersangkutan. 

 

2. Reliabilitas  

Reliabilitas berarti sejauhmana hasil dari suatu pengukuran tetap 

konsisten atau dapat dipercaya (Azwar, 2010).  

Reliabilitas alat ukur dalam penelitian ini menggunakan rumus 

koefisiensi Cronbach’s Alpha. Semakin tinggi koefisien reliabiltas mendekati 

angka 1,00 berarti semakin tinggi reliabilitas dan sebaliknya, koefisien yang 

semakin rendah mendekati angka 0 maka rendah reliabilitasnya (Azwar, 

2010). 

 

F. Metode Analisis Data 

Menurut sugiyono (2008) analisis data merupakan kegiatan mengolah 

data yang diperoleh yang meliputi mengelompokkan data berdasarkan variabel 

dan jenis responden, metabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh 



responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, dilakukan perhitungan 

untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji 

hipotesis yang diajukan, sebagai : 

1. Hipotesis 1 

Pengujian pada hipotesis pertama, penelitian ini menggunakan 

teknik analisis regresi berganda (dua prediktor) dikarenakan terdapat 

dua variabel independen dan satu variabel dependen. Teknik analisis 

regresi merupakan teknik analisis yang menunjukkan suatu fenomena 

hubungan sebab akibat. Penelitian ini akan menguji hubungan yang 

terjadi antara iklim organisasi dan servant leadership dengan adaptive 

performance.  

2. Hipotesis 2 dan 3 

Pengujian hipotesis kedua dan ketiga dalam penelitian ini 

menggunakan analisis regresi linier sederhana yaitu suatu metode untuk 

meramalkan hubungan pada suatu variabel independen terhadap 

variabel dependen dengan menggunakan prinsip korelasi dan regresi. 

Tujuan penelitian korelasi dan regresi digunakan untuk pengujian pada 

hipotesis kedua dan ketiga yaitu: 

a. Hubungan variabel iklim organisasi dengan adaptive performance 

pada tenaga pendidik. 

b. Hubungan variabel servant leadership dengan adaptive performance 

pada tenaga pendidik. 

 

 


