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BAB 4 

PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA PENELITIAN 

 

4.1. Orientasi Kancah 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti perlu memahami kancah penelitian 

dan persiapan segala hal yang berkaitan dengan jalannya penelitian. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui hubungan kualitas leader member exchange dengan 

organizational citizenship behavior. Penelitian dilaksanakan di PT BPR Restu 

Artha Makmur.  

PT BPR Restu Artha Makmur merupakan perusahaan yang bergerak di 

bidang keuangan. Produk yang ditawarkan BPR Restu Artha Makmur adalah 

deposito, kredit dan tabungan. PT BPR Restu Artha Makmur tergabung dalam 

satuan BPR Restu Group, yang memiliki cabang-cabang yang tersebar di 

beberapa kota di Jawa Tengah. PT BPR Restu Artha Makmur yang berdiri tanggal 

delapan September 2003 merupakan BPR ke tiga yang berdiri.  

PT BPR Restu Artha Makmur  berlokasi di Kota Semarang, tepatnya di 

jalan Majapahit no 129 B, lantai satu Semarang. PT BPR Restu Artha Makmur 

yang biasanya disingkat BPR RAM ini memiliki satu kantor pusat dan lima kantor 

KAS. PT BPR Restu Artha Makmur memiliki total 185 orang karyawan yang terbagi 

menjadi beberapa level, yakni level satu sampai empat. Level satu merupakan 

karyawan dengan jabatan komisaris berjumlah tiga orang dan direktur berjumlah 

tiga orang (direktur utama, operasional, dan bisnis). Level dua adalah karyawan 

dengan jabatan general manajer dan manajer yang berjumlah sepuluh orang 

sedangkan level tiga adalah supervisor atau head yang berjumlah 35 orang. Level 

empat merupakan karyawan dengan jabatan staff dengan total karyawan 134 
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orang, terdiri dari 59 orang karyawan bagian non-marketing dan 75 orang 

karyawan bagian marketing.  

Beberapa pertimbangan peneliti menjadikan PT BPR RAM sebagai tempat 

penelitian ini, antara lain: 

1. Melalui hasil wawancara peneliti dengan pihak personalia dan berdasarkan 

hasil observasi serta data-data pendukung yang diberikan oleh BPR RAM 

kepada peneliti, ditemukan adanya permasalahan OCB.  

2. Belum pernah dilakukan penelitian dengan judul “Hubungan Antara Kualitas 

Leader Member Exchange dengan Organizational Citizenship Behavior 

Karyawan di PT. BPR Restu Artha Makmur”.  

3. Peneliti mendapatkan ijin dari PT. BPR Restu Artha Makmur untuk melakukan 

penelitian. 

4.2. Persiapan Pengumpulan Data Penelitian 

Persiapan penelitian yang dilakukan peneliti diawali dengan persiapan 

administrasi yang menyangkut masalah permohonan ijin penelitian dan 

penyusunan alat ukur atau skala penelitian. 

4.2.1. Permohonan ijin penelitian 

Peneliti mengurus perijinan kepada pihak-pihak yang terkait sebelum 

melakukan penelitian. Permohonan ijin tersebut diberikan secara tertulis, sebagai 

berikut:  

1. Surat permohonan ijin yang diberikan oleh Dekan Fakultas Psikologi 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dengan nomor 

3762/B.7.3./FP/VII/2016 yang peneliti ajukan kepada PT BPR Restu Artha 

Makmur dalam rangka persiapan penyusunan skripsi. 
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2. Surat pengantar dari Kepala Progdi Sarjana Psikologi Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang dengan nomor surat 1215/B.7.3/FP/II/2019 

sebagai surat permohonan ijin untuk memulai mengadakan penelitian 

beserta contoh skala yang akan digunakan dalam penelitian ini yang 

peneliti ajukan kepada PT BPR Restu Artha Makmur. 

3.3.3. Penyusunan alat ukur 

Ada dua skala yang digunakan pada penelitian ini, yaitu skala 

organizational citizenship behavior dan kualitas leader member exchange. 

Penyusunan skala penelitian ditentukan berdasarkan aspek-aspek dari OCB dan 

LMX. Penyusunan masing-masing alat ukur dijelaskan sebagai berikut 

4.2.2.1. Skala organizational citizenship behavior (OCB) 

Skala OCB disusun oleh peneliti berdasarkan aspek-aspek yang 

dikemukakan oleh Organ, dkk yaitu helping, compliance, sportmanship, civic 

virtue, dan courtesy. Skala OCB terdiri dari tiga puluh item, dengan sebaran nomor 

item sebagai berikut: 

Tabel 4.01. Sebaran item skala OCB 

Aspek Jumlah pernyataan / item Total item 

Favorable 
 

Unfavorable 
 

 

 
Helping 

 
1,11,21 

 
6,16,26 

 
6 

Compliance 3,13,23 10,20,30 6 

Sportmanship 7,17,27 4,14,24 6 

Civic virtue 9,19,29 2,12,22 6 

Courtesy 5,15,25 8,18,28 6 

Total 
 

15 
 

15 
 

30 
 

4.2.2.2. Skala kualitas leader lember exchange (kualitas LMX) 

Skala kualitas LMX disusun dari dimensi-dimensi kualitas LMX menurut 

Liden dan Maslyn (dalam Haryanti, 2008) yang meliputi aspek affect, loyalty, 

contribution, dan professional respect). Skala kualitas LMX yang digunakan dalam 
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penelitian ini sudah pernah dilakukan pengujian sebelumnya. Jumlah item pada 

skala ini adalah dua belas. Sebaran item skala kualitas LMX dapat dilihat pada 

tabel 4.02. 

Tabel 4.02. Sebaran item skala kualitas LMX 

Aspek 
 

Favorable 

 
Affect 

 
1,2,3 

Loyalty 4,5,6 

Contribution 7,8,9 

Professional respect 10,11,12 

Total 
 

12 
 

4.3. Uji Coba Alat Ukur 

4.3.1. Proses uji coba alat ukur 

Penelitian ini menggunakan sistem try out terpakai, di mana pengambilan 

data dilakukan hanya sekali dan hasilnya digunakan untuk uji coba skala sekaligus 

sebagai data penelitian. Hal ini disebabkan karena terbatasnya tenaga dan waktu 

karyawan-karyawan PT BPR Restu Artha Makmur, khususnya bagian marketing. 

Data yang didapatkan kemudian digunakan untuk uji validitas. Item-item skala OCB 

dan kualitas LMX yang valid, yaitu item yang tidak gugur kemudian digunakan untuk 

mencari realibilitas. 

4.3.2. Uji validitas dan reliabilitas 

Uji validitas alat ukur pada penelitian ini adalah uji validitas item yang 

menggunakan Pearson Correlation sedangkan uji reliabilitas alat ukur 

menggunakan Cronbach Alpha. 

4.3.2.1. Skala organizational citizenship behavior (OCB) 

Total item awal skala OCB adalah 30 item, kemudian terdapat 3 item yang 

gugur. Item yang gugur adalah nomor 6, 10 dan 22, sehingga diperoleh 27 item 

valid. Hasil uji reliabilitas sebesar 0,902 yang berarti memiliki reliabilitas yang baik. 
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Koefisien validitas skala OCB yaitu 0,329 - 0,678. Rincian sebaran item yang valid 

dan gugur dari skala OCB dapat dilihat pada tabel 4.03. 

Tabel 4.03. Sebaran item valid dan gugur skala OCB 

Aspek Jumlah pernyataan / item Total item 

Favorable 
 

Unfavorable 
 

 

 
Helping 

 
1,11,21 

 
6*,16,26 

 
5 

Compliance 3,13,23 10*,20,30 5 

Sportmanship 7,17,27 4,14,24 6 

Civic virtue 9,19,29 2,12,22* 5 

Courtesy 5,15,25 8,18,28 6 

Total item valid 
 

15 
 

12 
 

27 
 

Keterangan: * item gugur 

4.3.2.2. Skala kualitas leader lember exchange (LMX) 

Skala kualitas LMX yang digunakan peneliti, sudah pernah dilakukan 

pengujian sebelumnya oleh Haryanti (2008), sehingga validitas dan reliabilitasnya 

dapat diketahui. Skala pada penelitian ini merupakan skala kualitas LMX yang 

telah disesuaikan dengan karakteristik subjek di negara Indonesia. Hasil uji 

validitas skala kualitas LMX untuk new workers menunjukkan bahwa semua item 

valid dengan koefisien validitas 0,39 – 0,78. Uji reliabilitas menghasilkan total 

koefisien alfa sebesar 0,87 yang berarti memiliki reliabilitas yang baik (Haryanti, 

2008, hal 78). 

Peneliti juga melakukan uji validitas dan reliabilitas skala tersebut 

menggunakan hasil penelitian yang didapatkan peneliti, karena skala tersebut 

belum pernah digunakan pada karyawan BPR. Total item awal skala kualitas LMX 

adalah 12 item, kemudian terdapat 2 item yang gugur. Item yang gugur adalah 

nomor 5 dan 6, sehingga diperoleh 10 item valid. Hasil uji reliabilitas sebesar 0,844 

yang berarti memiliki reliabilitas yang baik. Koefisien validitas skala kualitas LMX 
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yaitu 0,267 - 0,690. Rincian sebaran item yang valid dan gugur dari skala kualitas 

LMX dapat dilihat pada tabel 4.04. 

Tabel 4.04. Sebaran item valid dan gugur skala kualitas LMX 

Aspek 
 

Favorable Total 

 
Affect 

 
1,2,3 

 
3 

Loyalty 4,5*,6* 1 

Contribution 7,8,9 3 

Professional respect 10,11,12 3 

Total item valid 
 

10 10 
 

Keterangan: * item gugur 

4.4. Pengumpulan Data Penelitian 

Penyebaran skala dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2019 pada pagi hari 

sesudah kegiatan rutin: doa bersama dan morning training. Jumlah subjek 

karyawan level empat (staff, karyawan yang tidak memiliki bawahan)  PT BPR 

Restu Artha Makmur adalah 134 orang yang terdiri dari bagian marketing maupun 

non marketing, sehingga digunakan teknik sampling dalam menentukan subjek 

yang akan diteliti.  

Ukuran sampel, sesuai dengan rumus Slovin (Setiawan, 2007),  adalah 

sejumlah 57 orang. Berdasarkan pertimbangan agar data yang dihasilkan lebih 

representatif dan mengantisipasi pengambilan jumlah sampel yang tidak 

memenuhi target, maka peneliti menyebarkan skala lebih banyak dari jumlah 

sampel yang ditentukan, yaitu sebanyak 75 ekslempar. 

Peneliti menjelaskan cara mengisi skala dan menginformasikan 

karakteristik subjek yang diperkenankan mengisi skala, yakni karyawan PT BPR 

Restu Artha Makmur level empat, pada saat morning training. Karyawan pada level 

empat dipilih sebagai populasi karena yang akan diteliti adalah kualitas LMX pada 

level subordinate. Pengisian skala dilakukan karyawan PT BPR Restu Artha 
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Makmur di ruang kerja masing-masing yang tersebar di beberapa ruangan 

terpisah. Penyebaran dan pengumpulan skala dilakukan oleh peneliti dibantu oleh 

satu orang staff HR dan dua orang karyawan magang PT BPR Restu Artha 

Makmur. 

Skala yang kembali kepada peneliti sebanyak tujuh puluh ekslempar. 

Peneliti kemudian melakukan pengecekan kelengkapan pengisian skala. Hasil dari 

pengecekan tersebut didapatkan lima ekslempar yang tidak terisi secara lengkap, 

maka jumlah skala yang dapat dianalisis pada penelitian ini adalah 65 ekslempar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


