
BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Orientasi Kancah 

Orientasi pada kancah penelitian mempunyai tujuan membagikan 

informasi dan memberikan potret tentang kondisi dari tempat penelitian 

dan penting untuk persiapan saat dilakukannya penelitian. Tempat 

dilakukannya penelitian adalah Pusdik Binmas Polri Banyubiru. Orientasi 

kancah yang dilakukan dalam penelitian diawali oleh survey dengan 

terjun langsung ke tempat penelitian di Pusat Pendidikan Binmas Polri di 

Jl. Bhayangkara, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang. 

Pusdik Binmas ini merupakan Sejarah panjang dimiliki Pusdik 

Binmas. Pada tahun 1800 bangunan ini adalah penjara milik penjajah 

Belanda. Pada tahun 1949 bangunan ini menjadi milik departemen 

kehakiman. Selanjutnya, pada tahun 1950 bangunan telah 

dialihfungsikan menjadi Sekolah Polisi Negara (SPN) Banyubiru hingga 

tahun 2008. Sempat kosong selama dua tahun, pada tahun 2012 

kembali difungsikan sebagai Pusat Pendidikan Pembinaan Masyarakat 

Polri dengan diterbitkannya oleh SK Mentri Pendayagunan Aparatur 

Negara dan Reformsi Brokrasi Republik Indonesia No. 

B/2063/M.PAN.RB/7/2012 pada tanggal 5 bulan Juli tahun 2012 

mengenai usulan pembentukan Pusat Pendidikan Pembinaan 

Masyarakat (Pusdik Binmas) di Lingkungan Lembaga Pendidikan Polri 

(Lemdikpol) dan keputusan Kapolri Nomor : Kep/444/VII/2012 tanggal 31 



Juli 2012 tentang Pembentukan Pusat Pendidikan Pembinaan 

Masyarakat (Pusdik Binmas) di Lingkungan Lembaga Pendidikan Polri 

(Lemdikpol).  

Seiring sistem pendidikan yang semakin berkembang dimana 

Lemdik seharusnya diperuntukkan bagi Dikbangpes (Pendidikan 

Pengembangan dan Spesialisasi) saja. Sekarang Lemdik juga menjadi 

tempat mengajar siswa Diktuk (Pendidikan pembentukan) yang berasal 

dari masyarakat sipil, kemudian kebijakan baru para pendidik diwajibkan 

mengajar Integrasi kurikulum yang siswanya berasal dari taruna AKPOL 

(Akademi Kepolisian). Para gadik dituntut untuk memiliki adaptive 

performance guna mencapai tujuan organisasi. Adaptive performance 

individu dan ketertarikan pada pekerjaan dipengaruhi oleh ruang lingkup 

pekerjaan, hal tersebut berkaitan dengan iklim organisasi, kebijakan 

organisasi dan praktek dalam pemberdayaan sumber daya manusia. 

Penelitian di Pusdik Binmas Polri bertujuan untuk melihat adanya 

hubungan antara variabel iklim organisasi dan servant leadership 

dengan adaptive performance pada gadik Pusdik Binmas Polri 

Banyubiru. Pertimbangan yang mendasari pemilihan Pusdik Binmas Polri 

yang digunakan sebagai tempat dilakukannya penelitian yaitu: 

1. Anggota Polri sebagai gadik memenuhi kriteria penelitian. 

2. Akses dalam perijinan penelitian di lingkungan Pusdik Binmas Polri 

Banyubiru tersedia 



3. Tempat ini sebelumnya tidak pernah dipergunakan dalam penelitian 

yang menghubungkan antara variabel iklim organisasi dan servant 

leadership dengan adaptive performance pada gadik. 

Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah gadik 

berjumlah 100 orang. Data demografis gadik Pusdik Binmas Polri 

digambarkan pada tabel 5 sebagai  berikut: 

Tabel 5. Data Demografis Tenaga Pendidik Pusdik Binmas 

Komponen Jumlah Presentase 

Usia :   
18-28 tahun 20 20% 
28-38 tahun 20 20% 
38-48 tahun 28 28% 
48-58 tahun 32 32% 

Tingkat pendidikan :   
S2 8 8% 
S1 34 34% 
D3 4 4% 
SMA / SMK 54 54% 

Masa kerja :   
1-10 tahun 25 25% 
10-20 tahun 26 26% 
20-30 tahun 20 20% 
30-40 tahun 29 29% 

Status :   
Lajang 22 22% 
Berumah Tangga 78 78% 

Jenis Kelamin :   
Pria 11 11% 
Wanita 89 89% 

Golongan Jabatan :   
Kombes 1 1% 
AKBP 6 6% 
AKP 20 20% 
IPTU 5 5% 
IPDA 18 18% 
AIPTU 12 12% 
AIPDA 3 3% 
BRIPKA 9 9% 



BRIGADIR 6 6% 
BRIPDA 20 20% 

Sumber: Data Baggadik 2018 

B. Persiapan Penelitian 

Langkah pertama sebelum pengumpulan data yaitu penyusunan alat 

ukur serta perijinan supaya penelitian dapat berlangsung lancar dan 

mendapatkan hasil yang memuaskan. 

1. Perizinan pengambilan data 

Tahap awal sebelum terjun ke lapangan, maka peneliti melakukan 

pengkajian terlebih dahulu. Hal tersebut sangat penting untuk 

mengetahui jumlah populasi dari penelitian yang akan dilakukan. 

Kemudian, peneliti meminta izin penelitian. Setelah terbit surat izin dari 

Dekan Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 

dengan Nomer 683/A.7.04/MP/V/2018 pada tanggal 28 Mei tahun 2018, 

selanjutnya peneliti menuju Pusdik Binmas Polri untuk menemui Kepala 

Pusdik Binmas serta Kepala Bagian Renmin Pusdik Binmas. 

Selanjutnya, peneliti di arahkan kepada Kepala Bidang Tenaga Pendidik 

atau yang selanjutnya disebut Kabag Gadik. Disposisi Kapusdik Binmas 

No. Agenda B/234/V/2018 sebagai jawaban secara lisan telah disetujui 

dapat dilakukannya penelitian di Pusdik Binmas Polri Banyubiru. 

2. Menyusun alat ukur 

Peneliti membuat tiga skala pada penelitian ini, yakni skala 

adaptive performance, skala iklim organisasi, dan skala servant 

leadership. Ketiga skala tersebut diuraikan di bawah ini : 



a. Skala Adaptive Performance 

Skala adaptive performance diadaptasi dari skala Voirin dan 

Roussel (2012) berdasarkan delapan dimensi Pulakos, dkk. (2000) 

meliputi: solving prolem creatively, dealing with uncertain /unpredictable 

work situations, learning new tasks; technologies; and procedures, 

demonstrating interpersonal adaptability, demonstrating cultural adaptability, 

demonstrating physically oriented adaptability, handling work stress, 

handling emergencies or crisis situation. Proses adaptasi yang dilakukan 

peneliti sebagai berikut: 

1) Meminta izin kepada peneliti yang memiliki hak cipta terhadap 

skala lewat kanal www.researchgate.com. Kemudian 

mendapatkan izin melalui e-mail. 

2) Proses penterjemahan dilakukan oleh dua orang yang expert di 

bidang bahasa Inggris untuk menterjemahkan skala adaptive 

performance dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. 

3) Langkah kedua peneliti mensintesakan terjemahan bahasa Inggris 

ke bahasa Indonesia agar lebih dapat dipahami oleh bahasa 

awam. 

4) Langkah ketiga peneliti meminta penterjemah yang expert untuk 

mengembalikan terjemahan sesuai dengan kaidah bahasa Inggris 

untuk melihat konsistensi konsep dari skala asli. 

5) Kemudian expert commite oleh expert judgement yaitu dosen 

pembimbing.  

http://www.researchgate.com/


6) Setelah itu peneliti meminta lima orang responden untuk menilai 

skala berdasarkan teori Lawshe (1975) dimana setiap item dinilai 

untuk mengukur pemahaman responden melakukan proses 

penilaian dan hasil dapat dilihat pada lampiran. 

b. Skala Iklim Organisasi 

Penyusunan pada skala iklim organisasi dipersiapan 36 item 

pernyataan yang dibuat berdasarkan sembilan dimensi Iklim organisasi 

milik Litwin dan Stringer (dalam Gray, 2007) yang meliputi : Struktur, 

Tanggungjawab, Penghargaan, Resiko, Kehangatan, Dukungan, 

Standart, Konflik, Identitas. 

Tabel 6. Blueprint skala Iklim Organisasi 

No Dimensi Aitem Total 
F UF 

1. Resiko 2 2 4 
2. Tanggung jawab 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 

 

c. Skala Servant Leadership 

Penyusunan pada skala iklim organisasi dipersiapan 20 item 

pernyataan yang dibuat berdasarkan lima dimensi Servant Leadership 

milik Barbuto dan Wheeler (2006) yang meliputi: altruistic calling, 

emotional healing, wisdom, persuasive mapping, and organizational 

stewardship. 



 

 
Tabel 7. Blueprint skala Servant Leadership 

No Dimensi Aitem Total 
F UF 

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

 

C. Pelaksanaan Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan tryout terpakai, tryout terpakai menurut 

Hadi (2000) adalah sebutan yang sering dipergunakan pada sebuah 

penelitian yang memakai subjek yang sama dengan subjek yang digunakan 

pada saat uji validitas serta reliabilitas. Peneliti hanya akan mengambil data 

satu kali. Final fied test merupakan istilah yang digunakan untuk melakukan 

uji lapangan, hal tersebut dikarenakan penelitian ini akan menggunakan 

data yang didapatkan dari lapangan (Jogiyanto, 2014). Hal tersebut dipilih 

dikarenakan sejumlah pertimbangan : terbatasnya waktu, tenaga yang 

dipakai, serta tuntutan dari organisasi. 

Proses pada saat data diambil dilaksanakan pada tanggal 7 bulan 

Januari tahun 2019 di ruang Rupatama Pusdik Binmas Polri Banyubiru. 

Pada tahap mengisi skala dilakukan dengan cara self administrred atau self 

completion quetionare, yaitu subjek harus memilih pernyataan dengan cara 

melengkapi kuesioner (Silalahi, 2006). Skala dibagi oleh peneliti secara 



langsung oleh peneliti setelah apel pagi. Setiap gadik yang akan mengisi 

skala diberikan snack dan air mineral sebagai tanda bahwa peneliti 

berterimakasih. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan studi populasi 

sehingga subjek dari penelitian merupakan seluruh anggota polisi yang 

bertugas sebagai gadik yang berjumlah 100 orang. 

D. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan 

instrument. Suatu instrument yang valid memiliki validitas tinggi, sebaliknya 

instrument yang kurang valid berarti memiliki validitas yang rendah 

(Periantolo, 2015). Uji validitas yang dilakukan untuk menentukan apakah 

alat atau instrument yang digunakan dalam penelitian ini benar-benar 

mengukur apa yang hendak diukur. Artinya adalah apakah alat yang 

digunakan dapat tepat untuk mengukur variabel penelitian. Pengujian 

reliabilitas dilakukan dengan menggunakan teknik Alpha Cronbach dengan 

criteria koefisien reliabilitas yang baik adalah > 0,70 Guilford (dalam Azwar, 

2012) menjelaskan suatu alat ukur dinyatakan reliable apabila koefisien 

reliabilitasnya berkisar antara 0,70 -0,90 sedangkan > 0,90 dikatakan sangat 

reliable. Hasil uji validitas dan reliabilitas variabel berdasarkan data uji coba 

adalah: 

a. Variabel adaptive performance 

Hasil uji validitas dan reliabilitas yang telah dilakukan dan dianalisis 

dengan menggunakan SPSS 16, dengan batas validitas aitem yaitu rxy 



lebih dari 0,30. Dari 36 aitem pernyataan diperoleh aitem valid sebanyak 

28 aitem dengan koefisien validitas berkisar antara 0,312 sampai 0,850. 

Aitem gugur sebanyak delapan aitem dengan koefisien validitas berkisar 

antara -0,728 sampai 0,278. Sedangkan koefisien reliabilitas Alpha 

Cronbach sebesar 0,912. Hasil tersebut menunjukkan bahwa skala 

adaptive performance adalah reliable. Berikut merupakan data sebaran 

aitem valid dan gugur pada skala adaptive performance pada table 8. 

Tabel 8. Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Adaptive Performance 
 

Dimensi Adaptive 
Performance 

Jumlah Pernyataan Gugur Jumlah 
Item 
Valid Favourable Unfavourable 

Handling 
Emergencies and 
crisis 

1, 9, 28  7, 17, 35 0 6 

Managing Work 
stress 

3, 21, 32 8, 11, 14, 0 6 

Solving Problems 
Creatively 

12, 15, 25, 
(34)* 

4 1 4 

Dealing with 
Uncertain and 
Unpredictable 
Work Situations 

24 (13)*, 18, 30 1 3 

Learning new task, 
technologies, and 
procedures 

10, 19, 27, 
36 

22 0 5 

Interpersonal 
Adaptability 

6, (29)*, (23)*, (26)*, 
(33)* 

4 1 

Cultural 
Adaptability 

5, (16)* (20)*, 31 2 2 

Physical 
Adaptability 

 2 0 1 

Jumlah Item valid 19 17 8 28 
Keterangan 

()* : item gugur 



Dari hasil uji validitas menunjukkan aitem skala nomor 13, 16, 20, 

23, 26, 29, 33 dan 34 tidak valid maka dinyatakan gugur, sehingga 

jumlah skala Adaptive Performance menyisakan 28 item valid. 

b. Variabel Iklim Organisasi 

Hasil uji validitas dan reliabilitas yang telah dilakukan dan 

dianalisis dengan menggunakan SPSS 16, dengan batas validitas aitem 

yaitu rxy lebih dari 0,30. Dari 36 aitem pernyataan diperoleh aitem valid 

sebanyak 27 aitem dengan koefisien validitas berkisar antara 0,307 

sampai 0,883. Aitem gugur sebanyak sembilan aitem dengan koefisien 

validitas berkisar antara -0,552 sampai 0,166. Sedangkan koefisien 

reliabilitas Alpha Cronbach sebesar 0,945. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa skala adaptive performance adalah reliable. Berikut merupakan 

tabel data sebaran aitem valid dan gugur pada skala adaptive 

performance. 

Tabel 9. Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Iklim Organisasi 

Dimensi Iklim 
organisasi 

Jumlah pernyataan Gugur  Jumlah 
Item 
Valid 

Favorable Unfavorable  

Struktur 1, 19 10, (28)* 1 3 
Tanggungjawab 3, 21 12, 30 0 4 
Penghargaan 5, 23  14, (32)* 1 3 
Resiko 7, 25 16, (34)* 1 3 
Kehangatan 9, (27)* 18, 36 1 3 
Dukungan 17, 35 8, (26)* 1 3 
Sandart 15, 33 6, (24)* 1 3 
Konflik 13, 31 4, (22)* 1 3 
Identitas 11, (29)* (2)*, 20 2 2 

Jumlah Item valid 18 18 9 27 
Keterangan 



()* : Item yang gugur 

Hasil dari uji validitas menunjukkan bahwa skala aitem nomor 2, 

22, 24, 26, 27, 28, 29, 32 dan 34 tidak valid maka dinyatakan gugur, 

sehingga jumlah item skala Iklim Organisasi menyisakan 27 aitem valid.  

a. Variabel Servant Leadership 

Hasil uji validitas dan reliabilitas yang telah dilakukan dan dianalisis 

dengan menggunakan SPSS 16, dengan batas validitas aitem yaitu rxy 

lebih dari 0,30. Dari 20 aitem pernyataan diperoleh aitem valid sebanyak 

17 aitem dengan koefisien validitas berkisar antara 0,373 sampai 0,953. 

Aitem gugur sebanyak 9 (sembilan) aitem dengan koefisien validitas 

berkisar antara 0,017 sampai 0,,226. Sedangkan koefisien reliabilitas 

Alpha Cronbach sebesar 0,949. Hasil tersebut menunjukkan  bahwa 

skala adaptive performance adalah reliable. Berikut merupakan tabel 

data sebaran aitem valid dan gugur pada skala adaptive performance. 

Tabel 10. Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Servant 
Leadership 

Dimensi Servant 
Leadership 

Jumlah pernyataan Gugur Jumlah 
Item 
Valid 

Favorable Unfavorable 

Altruistic Calling 1, 11 6, 16 0 4 
Emotional Healing 3, (13)* 8, 18 1 3 
Wisdom 5, 15 10, 20 0 4 
Persuasive Mapping 9, 19 4, 14 0 4 
Organizational 
Stewardship 

7, (17)* 2, (12)* 2 2 

Jumlah Item valid 10 10 3 17 
Keterangan : 

   ( )* : Item yang gugur  



Hasil dari uji validitas menunjukkan bahwa skala item nomor 12, 

13 dan 17 tidak valid maka dinyatakan gugur, sehingga jumlah aitem 

skala Servant Leadership menyisakan 17 item valid. 

E. Analisis Data 

1. Uji Asumsi 

Melalui data penelitian yang diperoleh, selanjutnya peneliti 

melakkan uji asumsi sebagaimana pengujian awal untuk mengetahui 

apakah data penelitian memenuhi syarat untuk melakukan analisis 

selanjutanya atau tidak. Uji asumsi yang dilakukan dalam penelitian ini 

meliputi uji normalitas, uji linieritas, dan uji multikolinieritas. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui normal atau 

tidaknya distribusi data penelitian. Teknik analisis uji normalitas 

dilakukan dengan menggunakan uji One sample Kolmogorov-

Smirnov Test, dengan alat bantu program SPSS for windows versi 

16.00. Kaidah yang digunakan untuk mengetahui normal atau 

tidaknya adalah p > 0,05 maka sebaran dikatakan normal, dan jika p 

< 0,05 maka sebaran dikatakan tidak normal. berdasarkan hasil uji 

normalitas pada ketiga variabel penelitian didapatkan hasil sebagai 

berikut: Uji normalitas data variabel Iklim organisasi (X1) 

menunjukkan nilai K-S Z = 1,053 dengan signifikan sebesar 0,217 



(p>0,05). Uji normalitas data variabel servant leadership (X2) 

mendapatkan hasil nilai K-S Z = 1,011 dengan signifikansi 0,258 

(p>0,05) 

Selanjutnya, hasil uji normalitas pada variabel adaptive 

performance (Y) menunjukkan K-S Z =1,071 (p>0,05). Karena nilai 

signifikansi ketiga data variabel > 0,05 maka, dapat disimpulkan 

bahwa ketiga data yang diuji pada penelitian ini berdistribusi normal. 

Hasil pengujian normalitas data penelitian selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran normalitas. 

b. Uji Linieritas 

Uji linieritas merupakan salah satu prasyarat dalam analisis 

korelasi atau regresi linier. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui 

apakah dua variabel yang sudah ditetapkan, dalam hal ini satu 

variabel independen, dan dua variabel dependen memiliki hubungan 

yang linier apabila memiliki taraf signifikansi untuk linieritas lebih kecil 

dari 0,05 (p<0,05). Hasil uji linieritas antara variabel iklim organisasi 

(X1) dengan Adaptive performance menunjukkan nilai Flinier = 

17,480 dengan signifikansi sebesar 0,000 (p<0,05). Uji linieritas 

antara variabel servant leadership (X2) dengan Adaptive performance 

mendapatkan nilai Flinier = 16,271 dengan signifikansi sebesar 0,000 

(p<0,05). Hasil pengujian linieritas secara lengkap dapat dilihat pada 

lampiran uji linieritas.   



c. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikoliearitas, yaitu adanya 

hubungan linier antara variabel independen dalam model regresi 

(Kuncoro, 2007). Pengujian linieritas dapat dilakukan dengan menguji 

nilai Variance Inflation Factor (VIF) pada model regresi. Apabila skor 

VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi mltikolinieritas. 

Berdasarkan hasil pengujian multikolinieritas antara variabel iklim 

organisasi dan varabel servant leadership didapatkan hasil nilai VIF 

sebesar 1,485 atau < 5. Begitu juga nilai tolerance yang diperoleh 

adalah 0,673 > 0,10. Kedua hal tersebut menunjukan bahwa antara 

kedua variabel tersebut tidak terjadi multikolinieritas. Hasil 

multkolinieritas selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 

multikolinieritas. 

2. Uji Hipotesis 

a. Hipotesis 1  

Hipotesis mayor yang akan diuji dalam penelitian ini adalah 

terdapat hubungan antara Iklim organisasi (X1) dan Servant 

Leadershipn (X2) dengan Adaptive Performance (Y) pada Gadik 

Pusdik Binmas Polri Banyubiru. Pengujian terhadap hipotesis ini 

dilakukan menggunakan teknik analisis regresi dua prediktor dengan 

bantuan program statistik packages for social sciences (SPSS) for 



windows versi 16.00. Berdasarkan hasil analisa data diperoleh nilai 

koefisien korelasi R = 0,444 dan nilai F sebesar 11,919 (p< 0,01). 

Hasil perhitungan ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat 

signifikan antara Iklim Organisasi dan Servant Leadership dengan 

Adaptive Performance pada Gadik Pusdik Binmas Polri Banyubiru. 

Hasil lain yang diperoleh dari analisis data adalah nilai koefisien 

determinasi sebesar 0,181. Hal tersebut menandakan prosentase 

sumbangan efektif sebesar 18,1% dan sisanya 81,9% dipengaruhi 

oleh faktor lain. Jadi hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat 

hubungan antara iklim organisasi dan servant leadership dengan 

adaptive performance pada Gadik PusdikBinmas Polri Banyubiru 

diterima.  

b. Hipotesis 2 

Hipotesis kedua dalam penelitian ini bahwa iklim organisasi 

memiliki hubungan positif dengan adaptive performance pada Gadik 

Pusdik Binmas Polri Banyubiru. Semakin positif iklim organisasi 

semakin tinggi adaptive performance, begitupun sebaliknya. 

Berdasarkan hasil analisis hubungan antara variabel iklim organisasi 

dengan variabel adaptive performance menunjukkan nilai koefisien 

korelasi rx1y 0,396 (p <0,01), dapat disimpulkan bahwa iklim organisasi 

terbukti memiliki hubungan positif yang sangat signifikan dengan 

adaptive performance. 



Kesimpulan dari hasil hipotesis kedua tersebut adalah ada 

hubungan positif yang sangat signifikan antara iklim organisasi 

dengan adaptive performance pada Gadik Pusdik Binmas Polri 

Banyubiru, sehingga hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian 

ini diterima. Nilai adjusted r2 = 0,157 dihasilkan dari pengujian variabel 

iklim organisasi terhadap adaptive performance menunjukkan arah 

hubungan positif dari variabel iklim organisasi terhadap adaptive 

peformance. 

c. Hipotesis 3 

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa 

servant leadership memiliki hubungan positif dengan adaptive 

performance pada Gadik Pusdik Binmas Polri Banyubiru. Semakin 

positif servant leadership maka akan semakin tinggi pula adaptive 

performance, begitupun sebaliknya. Hasil analisis menunjukkan nilai 

rx2y = 0,391 (p<0,01). 

Kesimpulan dari hasil hipotesis yang dapat ditarik adalah ada 

hubungan positif yang sangat signifikan antara servant leadership 

dengan adaptive performance pada Gadik Pusdik Binmas Polri 

Banyubiru. Jadi hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini 

diterima. Nilai adjusted r2 = 0,153 dihasilkan dari pengujian hipotesis 

minor kedua variabel servant leadership terhadap adaptive 



performance menunjukkan arah hubungan positif variabel servant 

leadership terhadap adaptive performance. 

3. Uji Tambahan 

Penelitian ini memberikan kajian lebih mendalam yang 

menganalisa hubungan antar dimensi variabel iklim organisasi dengan 

adaptive performance, hubungan antar dimensi variabel servant 

leadership dengan adaptive performance dan perbedaan variabel 

dependen yakni adaptive performance dengan karakteristik demografis. 

Berikut uraian hasil analisis komparatif untuk masing-masing variabel 

penelitian pada berbagai karakteristik demografis: 

1) Hubungan antar Dimensi variabel Iklim Organisasi dengan Adaptive 

Performance 

Variabel iklim organisasi memiliki sembilan dimensi, berdasarkan 

masing-masing dimensi iklim organisasi dalam uji hubungan antar 

dimensi hanya enam dimensi yang memiliki pengaruh hubungan dengan 

variabel adaptive performance sedangkan tiga sisanya tidak memiliki 

hubungan dengan variabel adaptive performance. Berikut hubungan 

antar dimensi iklim organisasi dengan adaptive performance: 

 

 

 



Tabel 11. Hubungan Antar Dimensi Variabel Iklim Organisasi 
dengan adaptive performance 

Dimensi Iklim Organisasi Correlation Sig 

Struktur 0,353 0,000 
Tanggung jawab 0,444 0,000 
Penghargaan 0,252 0,012 
Resiko 0,241 0,016 
Kehangatan 0,219 0,029 
Dukungan 0,104 (0,301)* 
Standart 0,178 (0,076)* 
Konflik 0,222 0,026 
Identitas 0,113 (0,263)* 

Keterangan ()* : tidak ada hubungan 

Berdasarkan tabel di atas dimensi yang memiliki pengaruh 

terhadap adaptive performance adalah dimensi tanggungjawab Nilai 

rx₁.₂y = 0,444 (p<0,05); dimensi struktur dengan nilai rx₁.₁y = 0,353 

(p<0,05); dimensi penghargaan dengan nilai rx₁.₃y = 0,252 (p<0,05); 

dimensi Resiko dengan nilai rx₁.₄y = 0,241 (p<0,05); dimensi konflik 

dengan nilai rx₁.₈y = 0,222 (p<0,05); dan dimensi kehangatan dengan 

nilai rx₁.₅y = 0,219 (<0,05). Dimensi tanggungjawab memiliki pengaruh 

hubungan yang paling kuat atau tinggi, dan dimensi kehangatan memiliki 

pengaruh paling lemah atau rendah. 

2) Hubungan antar Dimensi variabel Servant Leadership dengan 

Adaptive Performance 

Hubungan antar dimensi variabel servant leadership dengan 

adaptive performance sebagai berikut: 

 



Tabel 12. Hubungan Antar Dimensi Variabel Servant 
Leadership dengan adaptive performance 

Dimensi Servant 
Leadership 

Correlation Sig 

Altruistic Calling 0,240 0,016 
Emotional Healing 0,268 0,007 
Wisdom 0,245 0,014 
Persuasive Mapping 0,340 0,001 
Organizational 
Stewardship 

0,274 0,006 

Keterangan ()* : tidak ada hubungan 

Berdasarkan tabel di atas dimensi persuasive mapping memiliki 

nilai rx₂.₄y = 0,340 (p<0,01), dimensi organizational stewardship dengan 

nilai rx₂.₅y = 0,274 (p<0,01), dimensi emotional healing dengan nilai rx₂.₂y 

=0,268 (p<0,01) Ketiga dimensi servant leadership masing-masing 

memiliki hubungan yang sangat signifikan. Selanjutnya dua dimensi 

sisanya yang memiliki hubungan signifikan adalah wisdom dengan nilai 

rx₂.₃y = 245 (p<0,05) dan altruistic calling dengan nilai rx₂.₁y = 0,240 

(p<0,05). Dimensi persuasive mapping memiliki pengaruh hubungan 

yang paling kuat atau tinggi, dan dimensi altruistic calling memiliki 

pengaruh hubungan yang paling lemah atau rendah. 

3) Studi Analisa tambahan karakteristik demografi 

Analisis komparatif dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan adaptive performance ditinjau dari faktor demografis yang 

meliputi jenis kelamin, usia, pangkat, pendidikan, masa kerja. 

Berdasarkan analisis yang dilakukan, pada variabel masa kerja memiliki 

perbedaan yang signifikan (0,002>0,05). Masa kerja 20- 30 tahun 



memiliki adaptive performance yang tinggi dibandingkan dengan masa 

kerja yang lain. 

F. Pembahasan 

1. Hipotesis 1 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertam penelitian yang telah 

dilakukan dengan uji statistik mutiple correlation menunjukkan bahwa 

hipotesis mayor yang diajukan dalam penelitian yaitu ada hubungan 

antara iklim organisasi dan servant leadership dengan adaptive 

performance pada gadik Pusdik Binmas Polri diterima. Hasil ini 

ditunjukkan dengan nilai R sebesar 0,444 dan nilai Fregresi sebesar 

11,919 (p<0,01). Artinya bahwa Iklim Organisasi (X1) dan servant 

leadership (X2) berpengaruh terhadap adaptive performance. 

Berdasarkan hal tersebut maka H1 yakni hipotesis mayor diterima, jadi 

ada hubungan antara iklim organisasi dan servant leadership dengan 

adaptive performance. 

Hasil yang telah diperoleh melalui pengujian sejalan dengan 

pernyataan Jundt, Shoss, dan Huang (2015) yang menyatakan bahwa 

sesuatu yang fundamental akan membuat karyawan memiliki adaptive 

performance yaitu penyesuaian kinerja tehadap tuntutan perubahan. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa karyawan memahami sifat perubahan yang 

terjadi pada organisasi tersebut. Selanjutnya, karyawan dapat merasa 



nyaman dan mengerti kebiasaan organisasi agar dapat memiliki adaptive 

performance. 

Selanjutnya, penelitian Kanten, dkk. (2015) memberikan hasil 

bahwa adaptive performance individu dan ketertarikan pada pekerjaan 

dipengaruhi oleh ruang lingkup pekerjaan, hal tersebut berkaitan dengan 

iklim organisasi. Dalam iklim organisasi terdapat dukungan yang 

dibutuhkan oleh karyawan untuk mengenal organisasi tempatnya bekerja  

(Ashford, 1986) 

Penelitian yang dilakukan oleh Stanczyk (2017) mengemukakan 

bahwa individu memilik sifat openness yaitu persepsi positif akan dapat 

menilai lingkungan kerjanya menyenangkan, lebih terbuka terhadap 

perubahan dan mampu menunjukkan adaptive performance. Individu 

yang memiliki openness yang tinggi memiliki kecenderungan mentolerir 

perubahan yang terjadi (Pulakos, dkk., 2000).  

Sementara itu, pada penelitian pada variabel yang berhubungan 

dengan servant leadership dengan adaptive performance,  telah 

dilakukan oleh Jing dan Yinqian (2012), menyatakan faktor eksternal yaitu 

leader adalah lingkungan mikro yang harus dihadapi oleh karyawan. 

dilanjutkan oleh penelitian Griffin, dkk. (2007) yang mengemukakan 

bahwa dukungan dari leader akan memberi efek positif pada adaptive 

performance dan leadership style menjadi faktor penting bagi job 

performance karyawan. 



Studi lain yang dilakukan oleh Quinteiro, dkk., (2018) memberikan 

hasil bahwa perubahan tingkat kepemimpinan diri berhubungan positif 

dengan perubahan tingkat adaptive performance dari waktu ke waktu. 

Pelatihan kepemimpinan digunakan sebagai alat berharga untuk 

membantu organisasi meningkatkan adaptive performance.  

Hasil penelitian dari Han dan Williams (2008) memberikan bukti 

bahwa hubungan antara kemampuan beradaptasi idividu dan 

kemampuan beradaptasi tim dipengaruhi oleh kepemimpinan manajer. 

Pemimpin yang memiliki keterbukaan terhadap karyawan akan 

berpengaruh pada adaptive performance  (Griffin & Hesketh, 2010). 

Adaptive performance yang tinggi dalam diri karyawan akan dapat 

bekontribusi tehadap pekerjaan dan menguntungkan organisasi.  

Griffin & Hesketh (2010) mengemukakan bahwa keterbukaan 

dalam perubahan juga dapat meningkatkan sejauh mana visi seorang 

pemimpin dapat mempengaruhi frekuensi adaptasi para karyawannya. 

Hal tersebut berkaitan dengan servant leadership, dimana seorang 

pemimpin yang servant memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan 

meyakinkan bawahan mengenai gambaran masa depan organisasi  

(Barbuto & Wheeler, 2006). 

Meski demikian, penelitan yang dikaji pada variabel iklim 

organisasi dan servant leadership secara bersama dan simulan dengan 

adaptive performance belum pernah dilakukan. Oleh karena itu penelitian 



ini dapat memberikan perspektif yang berbeda terhadap bukti yang 

empiris bahwa iklim organisasi dan servant leadership secara bersaman 

memiliki hubungan yang positif dengan adaptive performance. 

Dari hasil pengujian hubungan antara iklim organisasi dan servant 

leadership dengan adaptive performance, dapat diketahui bahwa iklim 

organisasi dan servant leadership memberikan sumbangan efektif yaitu 

sebesar 18,1%. Nilai sumbangan empirik tersebut menjadi bukti besarnya 

kemampuan variabel indenpenden dalam penelitian ini yaitu iklim 

organisasi dan servant leadership dalam memprediksi munculnya perilaku 

adaptive performance, dan sisanya 81,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor 

lainnya. 

Faktor-faktor tersebut adalah self efficacy, openness dan stabilitas 

emosi (Pulakos, dkk., 2000), lalu cognitive ability, practical intelligence, 

achievment motivation (Pulakos, dkk., 2002), jenis tugas, pelatihan 

pengembangan, regulasi diri dan proses kognitif (Jundt, dkk., 2015). 

Selanjutnya, pada dua variabel prediktor akan dibahas secara rinci 

karena memiliki pengaruh yang bervariasi dalam memprediksi munculnya 

adaptive performance. 

2. Hipotesis 2 

Hasil dari korelasi product moment pearson pada pengujian 

hipotesis kedua yaitu menunjukkan ada hubungan antar iklim organisasi 

dengan adaptive performance (rx₁y= 0,396, p<0,01). Hal ini berarti, 



semakin positif iklim organisasi yang dirasakan, maka semakin tinggi 

pula adaptive performance yang dimiliki, begitupun sebaliknya. Terujinya 

hipotesis kedua pada penelitian ini disebabkan oleh iklim organisasi 

memiliki peran penting terhadap adaptive performance. 

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Kanten, dkk. (2015) 

memberikan hasil bahwa adaptive performance individu dan ketertarikan 

pada pekerjaan dipengaruhi oleh ruang lingkup pekerjaan, hal tersebut 

berkaitan dengan iklim organisasi. Dalam iklim organisasi terdapat 

dukungan yang dibutuhkan oleh karyawan untuk mengenal organisasi 

tempatnya bekerja  (Ashford, 1986) 

Perilaku khusus yang berorientasi pada perubahan, individu 

menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi dan mengantisipasi 

tantangan baru dengan tindakan proaktif untuk dapat lebih sesuai 

daripada perilaku yang mahir dan dapat diprediksi (Pulakos, dkk., 2000). 

Adaptive performance adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan 

perubahan tuntutan kerja pada suatu organisasi (Griffin & Hesketh, 

2011). Adaptive performance sebagai tingkat dimana individu mengatasi, 

merespon, dan mendukung perubahan yang menghasilkan kontribusi 

lebih efektif dalam peran mereka sebagai individu, anggota tim, atau 

sebagai anggota organisasi. 

Adaptive performance pada anggota organisasi mencerminkan 

sejauh mana individu mengatasi, merespon, dan mendukung perubahan 



yang mempengaruhi peran mereka sebagai anggota organisasi. Analisis 

adaptive performance sebelumnya tidak membedakan perilaku adaptif 

antara peran organisasional dari adaptivitas dengan peran individu 

dalam tim (Pulakos, dkk., 2000). Banyaknya perubahan yang 

mengharuskan karyawan untuk beradaptasi terjadi ditingkat organisasi. 

Rotasi internal dan eksternal, serta mutasi jabatan merupakan contoh 

umum dari peristiwa yang mengharuskan individu menyesuaikan diri 

dengan perubahan organisasi. Misalnya, saat institusi berubah dari 

Sekolah Polisi Negara (SPN) menjadi Pusat pendidikan (Pusdik), maka 

semua anggota polisi harus siap menyesuaikan diri dan mendukung 

struktur baru itu. Perilaku smacam inilah yang didefiniskan sebaga 

adaptivitas peran oranisasional. Ada juga proses dimana perubahan 

organisasi menghasilkan perubahan pada peran tim atau individu. 

Misalnya, ketika kurikulum baru organisasi membutuhkan anggota untuk 

melakukan tugas teknis bau, persyaratan ini paling baik dinilai dalam hal 

adaptivitasi tugas individual (Griffin & Parker, 2007) 

Hasil pengujian secara parsial pada variabel iklim organisasi 

memiliki sembilan dimensi, berdasarkan masing-masing dimensi hanya 

enam yang memiliki pengaruh terhadap adaptive performance. Dimensi 

tanggungjawab memiliki pengaruh hubungan yang paling kuat atau 

tinggi, dan dimensi kehangatan memiliki pengaruh paling lemah atau 

rendah. Selanjutnya pada variabel iklim organisasi yang memiliki 

sembilan dimensi terdapat tiga dimensi yang tidak memiliki pengaruh 



hubungan yang dominan dengan variabel adaptive performance. 

Masing-masing dimensi tersebut adalah dimensi dukungan, dimensi 

standart, dan dimensi identitas. 

Pulakos, dkk., (2000) menjelaskan bahwa dimensi yang berkaitan 

dengan adaptasi dalam organisasi dan llingkungan kerja di dalamnya 

seperti panas, kebisingan, dan lingkungan kerja yang nyaman. 

Kemampuan individu untuk dapat menyesuaikan diri dengan perubahan 

berkaitan dengan iklim yang dirasakan oleh individu. Semakin positif 

iklim organisasi yang dirasakan oleh individu, maka individu akan 

semakin mudah dalam menyesuaikan perubahan yang terjadi. 

Pengalaman individu atas lingkungan kerja membentuk gambaran 

mengenai lingkungan kerjanya. Cara bagaiman individu melihat 

lingkungan kerjanya digambarkan sebgai sebuah iklim (Glisson & James, 

2002). Iklim organisasi menjelaskan tentang nilainilai atau seperangkat 

kualitas karakteristik yang relatif abadi dari keseluruhan lingkungan 

organisasi dan akan mempengaruhi perilaku mereka. 

Dengan demikian, berdasarkan uraian dari penjelasan para tokoh 

di atas dan hasil dri penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dapat 

mendukung dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dapat 

mendukung dari hasil penelitian ini maka akan dapat disimpulkan bahwa 

iklim organisasi yang dialami oleh gadik akibat perubahan kerja dapat 

mempengaruhi gadik untuk memiliki adaptive performance.  Hubungan 



yang dijelaskan adalah adanya hubungan positif yang terjadi antara 

kedua variabel tersebut atau dengan kata lain, semakin positif iklim 

organisasi yang dirasakan gadik maka akan semakin tinggi pula adaptive 

performance yang dilakukan, demikian pula sebaliknya. 

3. Hipotesis 3 

Hasil korelasi dari product moment pearson pada pengujian 

hipotesis ketiga menunjukan adanya hubungan antara servant 

leadership dengan adaptive performance(rx₂y = 0,391, p<0,01). Hal ini 

berarti, semakin tinggi servant leadership yang dimiliki para pemimpin 

Pusdik Binmas Polri maka semaki tinggi pula adaptive performance, 

begitupun sebaliknya. Terujinya hipotesis ketiga pada penelitian ini 

disebabkan servant leadership memiliki peranan penting dalam 

meningkatkan adaptive performance. 

Gadik yang merasa pemimpinnya memiliki kemauan untuk 

mendengarkan kendalanya, bersikap bijaksana, dan lebih 

memperhatikan kesejahteraan bawahannya dapat mendukung untuk 

menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi. 

Servant leadership didefinisikan oleh Greenleaf (1977) merupakan 

suatu kepemimpinan yang berawal dari perasaan tulus yang timbul dari 

dalam hati yang berkehendak untuk melayani, yaitu untuk menjadi pihak 

pertama yang melayani. Pilihan yang berasal dari suatu hal itu kemudian 

menghadirkan hasrat untuk menjadi pemimpin. Lebih lanjut Haryanto 



(2004) menjelaskan bahwa perasaan tulus adalah orang yang melayani 

terlebih dahulu dan menempatkan kepentingan orang lain sebagai 

prioritas tertinggi. 

Barbuto dan Wheler (dalam Sipe &Frick) mengemukakan bahwa 

servant leadership adalah keinginan untuk melayani oranglain seperti 

panggilan. Melayani berasal dari dorngan dalam diri, dorongan 

berdasarkan nilai-nilai bahwa individu ingin membuat perubahan bagi 

orang lain, memberikan pengaruh terhadap kehidupan orang lain dan 

bersedia mengorbankan kepentingan diri demi orang lain. Pendapat 

yang lain dikemukakan oleh Burr (dalam Neuschel, 2008), bahwa 

pemimpinlah yang berperan untuk melayani dan memimpin karena 

dengan melayani, seorang pemimpin membentuk kepemimpinannya. 

 Variabel servant leadership memiliki lima dimensi, berdasarkan 

masing-masing dimensi servant leadership semuanya memiliki 

hubungan dengan variabel adaptive performance. Dimensi persuasive 

mapping memiliki pengaruh hubungan yang paling kuat atau tinggi, dan 

dimensi altruistic calling memiliki pengaruh hubungan yang paling lemah 

atau rendah. Altruistic calling adalah kemampuan pemimpin untuk 

sukarela membuat perubahan positif bagi kehidupan orang lain tanpa 

mengharapkan imbalan, apabila pemimpin tidak dapat memberikan 

perubahan positif bagi bawahannya maka tidak akan tercipta 

keterbukaan, kepercayaan, dan saling mendukung serta menghargai 

bawahan (Pudjiarti, 2015). 



Pemimpin yang melayani (servant leadership) sangat dibutuhkan 

pada organisasi yang sangat sering mengalami perubahan. Suasana 

keakraban dan kekeluargaan dapat membantu para gadik untuk 

beradaptasi dengan situasi kerja dan lingkungan kerja baru. Pemimpin 

dapat menciptakan atmosfer kepemimpinan yang akan menolong 

karyawannya mengatasi stres dari kebingungan karyawan dengan 

servant leadership (Coultas, 2010). 

Hubungan saling medukung antara anggota dan pimpinan yang 

melayani menimbulkan rasa nyaman walaupun situasi pekerjaan 

mengalami perubahan. Hal tersebut senada dengan penelitian Bande, 

dkk., (2016) bahwa servant leadership mempengaruhi faktor adaptive 

performance yaitu self efficacy yang mengakibatkan terbangunnya 

motivasi dari dalam diri sehingga mempengaruhi perilaku individu untuk 

bertindak adaptif dan proaktif terhadap situasi baru yang terjadi dalam 

lingkup pekerjaannya yang dinamis.  

Griffin & Hesketh (2010), mengemukakan bahwa keterbukaan 

dalam perubahan juga dapat meningkatkan sejauh mana visi seorang 

pemimpin dapat mempengaruhi frekuensi adaptasi para karyawannya. 

Hal tersebut berkaitan dengan servant leadership, dimana seorang 

pemimpin yang servant memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan 

meyakinkan bawahan mengenai gambaran masa depan organisasi  

(Barbuto & Wheeler, 2006). 



Dengan penjelasan dari para tokoh di atas, maka hasil penelitian 

sebsebelumnya cukup mendukung hasil penelitian ini, yaitu bahwa terdapat 

hubungan signifikan antara servant leadership dengan adaptive performance 

pada gadik. Salah satu dimensi penentu dari adaptive performance adalah 

dukungan atau support. Dukungan dari atasan akan memberikan manfaat 

yang dapat dirasakan oleh para gadik. Dukungan dari seorang Leader atau 

pemimpin akan memberikan efek yang positif pada adaptive performance 

(Jing & Yingqian, 2012). 

4. Studi Deskriptif Variabel Adaptive Performance Berdasarkan 

Karakteristik Demografis 

Hasil yang diperoleh pada uji tambahan yang menganalisa 

variabel adaptive performance berdasarkan karakteristik demografi 

adalah bahwa tidak ada perbedaan adaptive performance berdasarkan 

karakteristik demografi gadik baik dari sisi usia, jenis kelamin, 

pendidikan, maupun pangkat. 

Karakteristik demografi dilihat dari masa kerja memiliki perbedaan 

antara anggota yang memiliki masa kerja satu hingga empat puluh 

tahun. Anggota yang memiliki masa kerja tiga puluh hingga empat puluh 

tahun memiliki adaptive performance lebih tinggi. Hal tersebut 

dikarenakan mereka yang memiliki masa kerja lebih lama akan lebih 

mampu menghadapi perubahan pekerjaan maupun situasi kerja. Masa 



kerja karyawan berpengaruh terhadap peningkatan kepuasan kerja 

karyawan  (Haedar, Saharuddin, & Herangga, 2015) 

Perubahan-perubahan yang terjadi di Institusi Kepolisian, lazim 

terjadi seiring dengan kemajuan zaman dalam segala bidang. Adanya 

perubahan tersebut, menuntut sumber daya manusia yang ada, 

khususnya gadik agar mampu dalam menghadapi perubahan tersebut. 

Perubahan perilaku individu dalam menyesuaikan diri terhadap tuntutan 

tersebut atau adaptive performance diharapkan dimiliki oleh para gadik.  

Penelitian yang telah dilakukan dengan semaksimal mungkin, 

akan tetapi peneliti menyadari bahwa masih terdapat beberapa 

keterbatasan-keterbatasan yang tejadi, sehingga perlu adanya 

penguatan dari berbagai aspek. Beberapa kelemahan dalam penelitian 

ini diantaranya: 

1. Aktivitas gadik yang sangat padat, membuat gadik dalam mengisi 

tergesa-gesa. Sudah dikumpulkan dalam satu ruang namun masih 

ada yang lekas pergi untuk menjalankan tugas. 

2. Data pada penelitian ini diambil melalui skala / kuesioner, peneliti 

tidak dapat terlibat secara langsung dalam aktivitas keseharian 

gadik di Pusdik sehingga kesimpulan terbatas pada data yang 

diperoleh dan dikumpulkan melalui pengunaan instrument secara 

tertulis. 


