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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah ilmu yang memperbincangkan tentang metode-

metode ilmiah dalam menggali kebenaran pengetahuan, ilmu tersebut mencari 

cara-cara untuk mengungkapkan dan menerangkan gejala-gejala alam, baik yang 

nampak atau yang dapat disentuh dengan panca indera maupun yang tidak. 

Dengan cara-cara tersebut harus dapat dibuktikan tentang adanya sesuatu 

lengkap dengan gejala-gejalanya. Cara tersebut harus dapat diterangkan apa 

sebabnya sesuatu atau gejalanya itu demikian atau mengapa harus demikian. 

Berarti metode penelitian tidak saja bertujuan untuk memberikan peluang sebesar-

besarnya bagi penemuan kebenaran obyektif, tetapi juga untuk menjaga agar 

pengetahuan dan pengembangannya memiliki nilai ilmiah yang tinggi. (Nanawi, 

2007, hal 26-27).  

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu. Penelitian 

adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis 

dampai menyusun laporannya (Narbuko dan Achmadi, 2002, hal 1). Metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. 

Penelitian dengan pendekatan kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data 

numerikal (angka) yang diolah dengan metoda statistika. Dengan metoda ini akan 

diperoleh signifikansi perbedaan kelompok atau signifikansi hubungan antar 

variabel yang diteliti (Azwar, 2013, hal 5). 
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3.2. Identifikasi Variabel Penelitian 

Identifikasi variabel merupakan langkah penetapan variabel-variabel 

utama dalam penelitian dan penentuan fungsinya masing-masing (Azwar, 2013, 

hal 61). Variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai (Nazir, 

2013, hal 123). Penelitian ini merupakan hubungan antara dua variabel, maka 

variabel yang dipilih adalah variabel dependen dan variabel bebas. Variabel bebas 

adalah antecedent dan varaiabel dependen adalah konsekuensi. (Nazir, 2013, hal 

124). 

Variabel adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai berbeda atau 

bervariasi (Nasution dan Usman, 2007, hal 52). Variabel terikat merupakan 

variabel utama dalam penelitian. Variabel ini merupakan nilai-nilai dari objek 

penelitian yang terkait dengan permasalahan yang sedang kita teliti. (Nasution dan 

Usman, 2007, hal 53). Variabel bebas merupakan variabel yang mempunyai 

pengaruh terhadap variabel terikat. Pengaruh variabel tersebut dapat bersifat 

positif maupun negatif (Nasution dan Usman, 2007, hal 55). 

Berikut merupakan variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini: 

Variabel Tergantung (Y) : Organizational Citizenship Behavior 

      (OCB) 

Variabel Bebas (X)  : Kualitas Leader Member Exchange  

(Kualitas LMX) 

3.3. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah suatu definisi mengenai variabel yang 

dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel tersebut yang dapat 

diamati (Azwar, 2013, hal 74). 
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3.3.1. Organizational citizenship behavior (OCB) 

Organizational Citizenship Behavior adalah perilaku karyawan di luar 

deskripsi pekerjaan mereka yang secara sadar dan sukarela dilakukan demi 

kemajuan fungsi organisasi tanpa pemberian imbalan formal untuk perilaku 

karyawan tersebut. Pengukuran OCB menggunakan skala OCB berdasarkan 

aspek helping, compliance, sportmanship, civic virtue, dan courtesy. Semakin 

tinggi skor yang didapat dari skala OCB, semakin tinggi pula perilaku OCB 

karyawan, begitu pula sebaliknya. 

3.3.2. Kualitas leader member exchange (Kualitas LMX) 

Kualitas leader member exchange adalah dinamika hubungan antara 

atasan dan bawahan yang memiliki sifat multidimensional. Kualitas LMX ini diukur 

berdasarkan skala kualitas  LMX adaptasi dari Liden & Maslyn yang terdiri dari 

aspek affect, loyalty, contribution, dan professional respect. Semakin tinggi skor 

yang didapat dari skala kualitas LMX, maka semakin tinggi pula tingkat kualitas 

LMX pada karyawan, begitu pula sebaliknya. 

3.4. Subjek Penelitian 

3.4.1. Populasi  

Populasi adalah kumpulan dari ukuran-ukuran tentang sesuatu yang ingin 

kita buat inferensi, populasi berkenaan dengan data. (Nazir, 2013, hal 273). 

Populasi juga didefinisikan sebagai suatu kelompok subjek yang akan dikenai hasil 

penelitian secara general (Azwar, 2013, hal 77). Penelitian ini menggunakan 134 

karyawan PT BPR Restu Artha Makmur Semarang sebagai populasi, yang terdiri 

dari karyawan marketing dan non marketing (teller, CS, pengawas kredit, 

admin/bank office, remedial/recovery, IT, akunting, sekretaris direksi, human 

resource, staf legal, surveyor) pada level staff atau level empat. Karyawan pada 
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level empat dipilih sebagai populasi karena yang akan diteliti adalah kualitas LMX 

pada level subordinate. 

3.4.2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi (Nazir, 2011, hal 271). Sampling 

merupakan cara pengumpulan data apabila yang diteliti adalah elemen sampel 

dari suatu populasi (Supranto, 2008, hal 23). Teknik sampling dalam penelitian ini 

adalah non probability sampling. Cara mengambil anggota sampel menggunakan 

teknik sampel insidental. Menurut Winarsunu (2002, hal 16) anggota sampel dari 

teknik sampel insidental adalah siapa saja yang kebetulan dijumpai oleh peneliti 

saat mengadakan penelitian, dengan syarat memenuhi kriteria atau sesuai dengan 

tema penelitian. 

Besarnya sampel ditentukan dengan penghitungan menggunakan rumus 

Slovin (Setiawan, 2007).  

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁 ×  (𝑒)2
 

Keterangan: 

n = sampel 

N = populasi 

e = presentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang 

masih dapat ditolerir; e=0,1  

Rincian penghitungan sampel di bawah ini. 

𝑛 =  
134

1 + 134 × (0,1)2
 

𝑛 =  
134

2,34
 

𝑛 =  57,26 ≈ 57 orang 
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Berdasarkan penghitungan di atas, maka penelitian ini akan menggunakan sampel 

sebanyak 57 orang karyawan pada level empat PT. BPR Restu Artha Makmur. 

3.5. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan teknik yang dilakukan oleh peneliti 

untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data tersebut dilakukan dalam upaya 

memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian. Metode 

pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah metode skala.  

Skala mengukur apa yang dikehendaki untuk diukur dan harus 

menghasilkan ukuran serupa jika ingin digunakan pada sampel yang sama lainnya 

(Nazir, 2013, hal 328). Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

skala Likert. Skala Likert berisi pernyataan-pernyataan sikap mengenai objek sikap 

yang berupa pernyataan favorabel dan sebagian tidak favorabel. Pernyataan-

pernyataan tersebut dipilih berdasarkan kualitas isi dan analisis statistika terhadap 

kemampuan pernyataan itu dalam mengungkap sikap kelompok (Azwar, 2013, hal. 

98). 

3.5.1. Skala organizational citizenship behavior (OCB) 

Skala ini bertujuan mengukur tingkat OCB pada karyawan PT. BPR Restu 

Artha Makmur. Skala OCB ini disusun berdasarkan aspek yang dikemukakan oleh 

Organ, dkk yaitu helping, compliance, sportmanship, civic virtue, dan courtesy. 

Skala ini terdiri atas 30 item. Pilihan jawaban yang digunakan pada skala OCB 

adalah SS (Sangat Sesuai), S (Sesuai), TS (Tidak Sesuai), dan STS (Sangat Tidak 

Sesuai). Skor dari pernyataan favorable adalah SS=4, S=3, TS=2, dan STS=1 

sedangkan skor untuk pernyataan unfavourable adalah SS=1, S=2, TS=3, dan 

STS=4. Rincian Skala OCB dapat dilihat pada tabel 3.01. 
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Tabel 3.01. Blue Print Skala OCB 

Aspek 

Jumlah Pernyataan / Item 
Total item 

Favorable 
 

Unfavorable 
 

 

 
Helping 

 
3 

 
3 

 
6 

Compliance 3 3 6 
Sportmanship 3 3 6 
Civic Virtue 3 3 6 
Courtesy 3 3 6 

Total 
 

15 
 

3 
 

6 
 

3.5.2. Skala kualitas leader member exchange (kualitas LMX) 

Skala ini terdiri dari dimensi-dimensi kualitas LMX dari Liden dan Maslyn 

(dalam Haryanti, 2008) yang sudah disesuaikan, yaitu affect, loyalty, contribution, 

dan professional respect. Skala tersebut sudah pernah dilakukan pengujian 

sebelumnya oleh Haryanti (2008) sehingga validitas dan realibilitas dari instrumen 

skala kualitas LMX sudah dapat diketahui. 

Koefisien alfa dari masing-masing dimensinya adalah affect (0,81), loyalty 

(0,81), contribution (0,74), dan professional respect (0,93) sedangkan koefisien 

alfa total kualitas LMX adalah 0,87 (Haryanti, 2008, hal 78). Jumlah item skala 

kualitas LMX dapat dilihat pada tabel 3.02. 

Tabel 3.02 
Jumlah Item Skala Kualitas LMX 

Aspek 
 

Total Item 
 

 
Affect 

 
3 

Loyalty 3 

Contribution 3 

Professional Respect 3 

Total 
 

12 
 

3.6. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

Sebuah penelitian yang menghasilkan data obyektif dan mampu menguji 

hipotesa, hanya dapat mempergunakan alat pengumpul data yang baik. Syarat 
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pokok alat pengumpul data yang baik adalah validitas dan reliabilitas yang tinggi 

pada alat pengukur tersebut (Nawawi, 2007, hal 145). 

3.6.1. Uji validitas alat ukur 

Valid dalam sebuah alat pengukur ketika alat tersebut mengukur apa yang 

seharusnya diukur oleh alat itu. (Nasution, 2007, hal 74). Dalam penelitian 

kuantitatif, validitas dapat diukur dengan menggunakan perhitungan statistik 

berupa teknik korelasi.  

Teknik korelasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi 

product moment yang ditemukan oleh Karl Pearson (Winarsunu, 2002, hal 72) 

yaitu dengan cara menguji korelasi antara skor item dan skor total alat ukur. 

Penghitungan korelasi product moment akan dilakukan menggunakan program 

statistika menggunakan komputer. Setelah itu perlu adanya koreksi koefisien 

korelasi untuk menghindari adanya over estimate atau kelebihan bobot 

menggunakan teknik korelasi part whole. 

3.6.2. Uji reliabititas alat ukur 

Reliabilitas adadlah ketepatan atau tingkat presisi suatu ukuran atau alat 

pengukur (Nazir, 2013, hal 134). Alat pengukur yang reliable dapat dikatakan 

apabila alat tersebut secara konsisten memberikan hasil ukur yang sama 

walaupun mengukur suatu gejala pada waktu berlainan (Nasution dan Usman, 

2007, hal 76). 

Pengujian reliabititas pada alat ukur penelitian ini akan menggunakan 

analisis Cronbach Alpha dengan menggunakan program statistika menggunakan 

komputer. 
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3.7. Metode Analisis Data 

Setelah data terkumpul, data tersebut akan dianalisis dan diolah 

menggunakan metode statistika. Cara yang digunakan untuk mengolah data 

dengan menggunakan teknik korelasi product moment dari Pearson melalui 

program statistika menggunakan komputer. Penggunaan teknik tersebut karena 

terdapat dua variabel, satu variabel tergantung dan satu variabel bebas yang 

bersifat interval. Analisis data ini diperlukan untuk mengetahui hubungan antara 

kualitas LMX sebagai variabel bebas dari OCB sebagai variabel tergantung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


