
BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian

survey. Penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan dalam populasi

besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang

diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif,

distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun

psikologis menurut Kerlinger, 1973 (dalam Sugiyono, 2001).

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekumpulan orang atau objek yang memiliki kesamaan

dalam beberapa hal yang membentuk masalah pokok (Sugiyono, 2001-46).

Sedangkan menurut Sudjana pengertian populasi adalah totalitas semua nilai

yang mungkin, hasil menghitung atau pengukuran kuantitatif maupun

kualitatif daripada karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang

lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya (Sudjana, 1985) dalam

Tri Mardiana (2003:38). Dalam penelitian ini populasi yang akan diteliti

adalah personil Kepolisian Kota Besar Yogyakarta yang berjumlah 734 orang.

Sampel adalah bagian dari jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh

populasi dimana pengambilan yang dilakukan harus mewakili populasi atau

harus representatif (Sugiyono, 2001:62). Metode sampel yang digunakan
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adalah convinience sampling yaitu metode pengambilan sampel yang

diperoleh dari responden yang bersedia memberikan informasi yang

diperlukan dan dengan beberapa kriteria penelitian. Sugiyono (2001:112)

menyatakan bahwa besarnya sampel minimum untuk sebuah penelitian adalah

sebanyak 10% dari populasi responden karena jumlah minimal tersebut sudah

dapat memenuhi uji distribusi Z. Dengan demikian besarnya sampel adalah

10% dari 734 yaitu sekitar 73,4 yang dibulatkan menjadi 70 orang.

3.3. Teknik Pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan

menggunakan kuesioner mengenai Organizational Citizenship Behavior, dan

kinerja karyawan. Alat pengumpulan data diadopsi dari peneliti terdahulu

yang dilakukan oleh Profita Farahida (2004) mengenai Organizational

Citizenship Behavior dan kinerja karyawan. Data primer diperoleh dengan

memberikan kuesioner secara langsung pada populasi yang ditemui.

3.4. Variabel Penelitian

Variabel penelitian ini terdiri dari variabel bebas (X) dan variabel

terikat (Y).

a. Variabel Bebas (X)

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Organizational Citizenship

Behavior yang terdiri dari kepatuhan, loyalitas dan partisipasi.
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b. Variabel Terikat (Y)

Variabel tenkat dalam penelitian ini adalah kinerja karyawan

3.5. Definisi operasional variabel

Defimsi operasional adalah batasan pengertian vanabel-vanabel yang
digunakan dalam penelitian. Definisi operasional diperlukan untuk
menjelaskan supaya ada kesamaan penaksiran dan tidak mempunyai arti yang

berbeda-beda (Sekaran, 2003:217).

Organizational Citizenship Behavior adalah penlaku-penlaku yang
dilakukan oleh karyawan yang tidak secara tegas diberi penghargaan apabila
mereka melakukannya dan juga tidak akan diberi hukuman apabila mereka
melakukannya (Organ, 1988159). Ada tiga bentuk OCB yang digunakan
sebagai variabel dalam penelitian ini yaitu kepatuhan, loyalitas dan partisipasi.
a. Kepatuhan indikatornya datang tepat waktu, patuh terhadap peraturan

organisasi dan instruksi kerja, menjaga kebersihan Hngkungan kerja,
menjaga ketertiban dan kerapian lingkungan kerja, berusaha memenuhi

deadline tugas.

b. Loyalitas mdrkatornya secara sukarela bersedia bekerja lembur, berusaha
mengetahui informasi terbaru, menjaga tugas rahasia dan kepolisian,
tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, melaporkan tindakan-tindakan
penyelewengan dalam organisasi.

c. Partisipasi indikatornya membenkan saran kreatif dan inovatif kepada
rekan kerja, memberikan pendapat secara jujur dan bertanggung jawab,
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memben kesempatan pada rekan lam berbicara saat rapat, menyelesaikan

masalah sebelum diminta, berusaha mendapat pelatihan tambahan untuk

meningkatkan kinerja.

Kinerja adalah suatu hasil yang dicapa, oleh pekerja dalam
pekerjaannya menurut kntena tertentu yang berlaku untuk suatu pekerjaan.
Variabel kinerja terdiri dari lima elemen yaitu:

a. Kecepatan kerja indikatornya ntme kerja dalam tugas rutin dan tugas

mendadak

b. Kualitas kerja indikatornya jasa layanan selalu terjamin mutunya, dalam

bekerja mengikuti metode kerja yang bermutu

c. Keakuratan kerja indikatornya teliti dalam bekerja, hasil kerja selalu akurat,

tingkat pengetahuan karyawan dalam mengerjakan tugas

d. Ketahanan dalam bekerja indikatornya kemauan atau keikblasan dalam
bekerja, sikap dalam bekerja, ketahanan kerja sampai waktu yang

ditentukan.

e. Kemampuan bekerjasama indikatornya kerjasama antar karyawan,

terciptanya sinergi antar karyawan, terciptanya sinergi antar bidang kerja,
bersedia ditempatkan dibagian manapun, bersedia membantu rekan

lainnya jika mendapat masalah.

3.6. PengukuranVariabel

Pengukuran variabel Organizational Citizenship Behavior, dan kinerja
karyawan dengan skala Likert dan l=Sangat Tidak Setuju hmgga 5=Sangat

Setuju.
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Pengukuran Organizational Citizenship Behavior, dan kinerja

karyawan dilakukan menggunakan skala Likert sebagai berikut:

1) Kategori Sangat Setuju 5

2) Kategori Setuju 4

3) Kategori Ragu-ragu 3

4) Kategori Tidak setuju 2

5) Kategori Sangat tidak Setuju : 1

Skala Liken ini kemudian menilai individu yang bersangkutan dengan

menambahkan bobot dan jawaban yang dipilih. Nilai rata-rata dan masing-

masing responden dapat dikelompokkan kedalam kelas interval, karena data
ini merupakan data ordinal sehingga skala data harus interval. Interval
merupakan kisaran jawaban responden yang diperoleh melalui selisih nilai
maksimal dengan minimum dibandingkan jumlah kelas (Dajan, 1998) yaitu:

Interval : Nilai maksimal - nilai minimum

Jumlah kelas

Interval = —— = 0,8

Berdasarkan informasi tersebut maka dapat ditentukan skala distribusi

pendapat responden sebagai berikut:

a. nilai sebesar 1,00 sampai dengan 1,79 =tingkat Organizational

Citizenship Behavior, dan kinerja karyawan sangat rendah

b. nilai sebesar 1,80 sampai dengan 2,59 =tingkat Organizational

Citizenship Behavior, dan kinerja karyawan rendah
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c. nilai sebesar 2,60 sampai dengan 3,39 =tingkat Organizational
Citizenship Behavior, dan kinerja karyawan cukup tinggi

d. nilai sebesar 3,40 sampai dengan 4,19 =tingkat Organizational

Citizenship Behavior, dan kinerja karyawan tinggi

. nilai sebesar 4,20 sampai dengan 5,00 =tingkat Organizational
Citizenship Behavior, dan kinerja karyawan sangat tinggi

e

3.7. Metode Pengujian Instrumen

a. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu instrumen alat
ukur telah menjalankan fungsi ukurnya. Menurut Sekaran (2003) validitas
menunjukkan ketepatan dan kecermatan alat ukur dalam melakukan fungsi
ukurnya. Untuk mengetahui konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan
dan penggunaan instrumen dilakukan uji validitas dengan menggunakan
korelasi product moment pearson. Suatu skala pengukuran disebut valid bila
ia melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang

seharusnya diukur. Bila skala pengukuran tidak valid maka ia tidak
bermanfaat bag, peneliti karena tidak mengukur apa yang seharusnya diukur
atau melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Pada penelitian ini validitas
yang di uji adalah validitas konstruk (construct validity) dengan
mengkorelasikan skor masing-masing butir dengan skor total. Skor total
sendiri adalah skor yang didapat dan penjumlahan skor butir untuk instrumen
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tersebut. Sebuah item dikatakan valid bila r-hitung >Mabel (Sugiyono, 2001).

Uj. validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan program SPSS/or

Window release 11,0.

Rumus koefisien korelasi product moment pearson adalah sebagai berikut:

NLXY - (V()fcY)
r —' xy TpF^fprMiF)

Keterangan :

rxy : koefisien korelasi sederhana antara skor butir (X)

dengan skor butir (Y)

N jumlah responden uji coba

IX jumlah skor butir (X)

SY jumlah skor variabel (Y)

1X2 : jumlah skor butir (X) kuadrat

EY2 : jumlah skor variabel (Y) kuadrat

SYX : jumlah perkalian skor butir (X) dan skor variabel (Y)

Analisis validitas data diperoleh melalui program SPSS 11.00 for

Windows sebagai berikut:



1. Variabel Kepatuhan

Untuk masing-masing item pertanyaan dalam kepatuhan disajikan

secara terperinci sebagai berikut:

Tabel3.1.

Hasil Perhitungan Koefisien Validitas

Variabel Kepatuhan

No. Butir iMiitimg Rtabei Keterangan

1 0,681 0,200 Valid

2 0,701 0,200 Valid

3 0,857 0,200 Valid

4 0,745 0,200 Valid

5 0,528 0,200 Valid

6 0,576 0,200 Valid

7 0,668 0,200 Valid

8 0,692 0,200 Valid

9 0,747 0,200 Valid

Signifikansi a < 0.01

Sumber: Data Primer yang diolah, 2006
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Dari nilai koefisien korelasi butir yang disajikan pada tabel di

atas, teriihat bahwa masing-masing butir pertanyaan mempunyai nilai

koefisien korelasi butir (rxy) yang lebih besar dari koefisien korelasi

kritis (rtabei) yang didapatkan dengan melihat r^i yaitu tingkat

signifikansi 5% = 0,200 (Sugiyono, 2001:112). Hal ini menunjukkan

bahwa masing-masing butir yang terdapat dalam semua pertanyaan

dapat dinyatakan valid dan layak digunakan dalam analisis data.
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2. Variabel Loyalitas

Dari nilai koefisien korelasi butir yang disajikan pada tabel

4.4, teriihat bahwa masing-masing butir pertanyaan mempunyai nilai

koefisien korelasi butir (rxy) yang lebih besar dari koefisien korelasi

kritis (rtabei) yang didapatkan dengan melihat rtabei yaitu tingkat

signifikansi 5% = 0,200 (Sugiyono, 2001:112). Hal ini menunjukkan

bahwa masing-masing butir yang terdapat dalam semua pertanyaan

dapat dinyatakan validdan layak digunakan sebagai pengolahan data.

Untuk masing-masing item pertanyaan dalam orientasi orang akan

disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.2.

Hasil Perhitungan Koefisien Validitas

Variabel Loyalitas

No. Butir Khitung Rtabei Keterangan

1 0,757 0,200 Valid

2 0,636 0,200 Valid

3 0,631 0,200 Valid

4 0,620 0,200 Valid

5 0,654 0,200 Valid

6 0,606 0,200 Valid

7 0,692 0,200 Valid

8 0,556 0,200 Valid

9 0,752 0,200 Valid

Signifikansi a < 0.01

Sumber: Data Primer yang diolah, 2006
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3. Variabel Partisipasi

Untuk masing-masing item pertanyaan dalam variabel orientasi tim

disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.3

Hasil Perhitungan Koefisien Validitas

Variabel Partisipasi

No. Butir tvhitung Rtabei Keterangan

1 0,721 0,200 Valid

2 0,573 0,200 Valid

3 0,658 0,200 Valid

4 0,457 0,200 Valid

5 0,663 0,200 Valid

6 0,599 0,200 Valid

7 0,762 0,200 Valid

8 0,507 0,200 Valid

9 0,579 0,200 Valid

Signifikansi a < 0.01

Sumber: Data Primer yang diolah, 2006

Dari nilai koefisien korelasi butir yang disajikan pada tabel di atas,

teriihat bahwa masing-masing butir pertanyaan mempunyai nilai

koefisien korelasi butir (rxy) yang lebih besar dari koefisien korelasi

kritis (rtabei) yang didapatkan dengan melihat rtabei yaitu tingkat

signifikansi 5% = 0,200 (Sugiyono, 2001:112). Hal ini menunjukkan

bahwa masing-masing butir yang terdapat dalam semua pertanyaan

dapat dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai analisis data
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4. Variabel Kinerja

Untuk masing-masing item pertanyaan dalam variabel kinerja akan

disajikan secara terperinci sebagai berikut:

Tabel 3.4

Hasil Perhitungan Koefisien Validitas

Variabel Kinerja

No. Butir iMiitung Rtabei Keterangan

1 0,548 0,200 Valid

2 0,461 0,200 Valid

3 0,440 0,200 Valid

4 0,491 0,200 Valid

5 0,577 0,200 Valid

6 0,337 0,200 Valid

7 0,347 0,200 Valid

8 0,361 0,200 Valid

9 0,528 0,200 Valid

10 0,235 0,200 Valid

11 0,394 0,200 Valid

12 0,568 0,200 Valid

13 0,549 0,200 Valid

14 0,330 0,200 Valid

15 0,505 0,200 Valid

16 0,334 0,200 Valid

17 0,458 0,200 Valid

18 0,292 0,200 Valid

19 0,232 0,200 Valid

20 0,294 0,200 Valid

21 0,410 0,200 Valid

0,422 0,200 Valid

23 0,372 0,200 Valid

24 0,250 0,200 Valid



25 0,283 0,200 Valid

26 0,328 0,200 Valid

27 0,356 0,200 Valid

28 0,393 0,200 Valid

29 0,422 0,200 Valid

30 0,375 0,200 Valid

Signifikansi a < 0.01

Sumber: Data Primer yang diolah, 2006
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b. Uji Reliabilitas.

Pengujian reliabilitas adalah berkaitan dengan masalah adanya

kepercayaan terhadap instrumen. Suatu instrumen dapat memiliki tingkat

kepercayaan yang tinggi (konsisten) jika hasil dari pengujian instrumen

tersebut menunjukkan hasil yang tetap. Dengan demikian, masalah reliabilitas

instrumen berhubungan dengan masalah ketepatan hasil. Uji reliabilitas

dilakukan untuk mengetahui tingkat kestabilan suatu alat ukur. Pada penelitian

ini, uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan pendekatan internal

consistency reliability yang menggunakan Cronbach Alpha untuk

mengidentifikasikan seberapa baik item-item dalam kuisioner berhubungan

antara satu dengan yang lainnya. Sebuah faktor dinyatakan reliabel/handal jika

koefisien Alpha lebih besar dari 0,6 Sebagaimana uji validitas, uji reliabilitas

juga dilakukan dengan bantuan program SPSS/or Window release 11,0.

Rumus koefisien keandalan/reliabilitas Alfa Cronbach (ri) adalah sebagai

berikut:

(*-D
LW
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Keterangan :

k : mean kuadrat antara subyek

S S,2 : Mean kuadrat kesalahan

St2 : Jumlah Kuadrat interaksi, JK,-JKs-JKb

Uji reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat

pengambil/pengumpul data instrumen yang cenderung mengarahkan

responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu dengan mengunakan

Koefisien Alpha Cronbach. Hasil uji reliabilitas dengan menggunakan

program SPSS adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5

Hasil Perhitungan Koefisien Reliabilitas

Variabel Nilai Reliabilitas Keterangan

Kepatuhan
Loyalitas
Partisipasi
Kinerja

0.8489

0,8291
0,7840
0,7841

Handal

Handal

Handal

Handal

Sumber: Data Primer yang diolah, 2006

Koefisien reliabilitas sama dengan 1 berarti adanya konsistensi

yang sempurna pada hasil ukur yang digunakan. Koefisien reliabilitas

yang semakin mendekati 1 berarti semakin reliabel. Dari angka koefisien

alpha cronbach (a) lebih mendekati 1 dibanding mendekati 0, sehingga

dapat diambil keputusan bahwa daftar pertanyaan tersebut reliabel

(handal) untuk digunakan. Koefisien reliabel apabila a > 0,6 (Cooper,

1998:233).
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3.8. Metode Analisis Data

a. Means Aritmatik

X= ZXi/N

Keterangan: X Means

X. = Jumlah skor responden

N = Jumlah item

Means adalah penjumlahan dalam suatu distribusi yang dibagi oleh

jumlah pengamatan. Analisis tingkat Organization Citizenship Behavior,

dan kinerja karyawan diukur menggunakan means aritmatik.

b. Analisis Regresi Berganda

Untuk menjawab rumusan masalah pertama sampai ketiga maka akan

digunakan analisis regresi, sedangkan untuk pengujian hipotesis dapat

digunakan uji F dan uji t.

Bentuk Pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Uji F (uji simultan)

Uji ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen

dengan dependent secara simultan. Pengujian melalui uji F atau

variasinya dengan membandingkan F-hitung (Fh) dengan F-tabel (Ft)

pada derajat signifikan 5%. Fhltung menggunakan rumus: (Sugiyono,

2001):

R2/K

Hhitung
(l-R2)/(n-k-l)
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Keterangan :

R2 : Koefisien determinasi

k : Jumlah variabel bebas

n : Jumlah sampel

Apabila hasil perhitungan menunjukkan :

1) Fh > Ft, atau apabila probabilitas kesalahan kurang dari 5% maka

Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini menunjukkan ada pengaruh

yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel

dependent.

2) Fh < Ft, atau apabila probabilitas kesalahan lebih dari 5% maka Ho

diterima dan Ha ditolak. Hal ini menunjukkan tidak ada pengaruh

yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel

dependen.

Untuk menguji ketergantungan linier berganda, maka

dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan Fhltung- Melalui

pengujian simultan ini dapat diketahui besarnya pengaruh variabel-

variabel tersebut secara bersama-sama dengan melihat Adjusted R .

Dari koefisien determinan (R2) dapat diketahui derajat ketepatan dari

analisis regresi linier berganda menunjukkan besarnya variasi

sumbangan seluruh variabel bebas dan variabel terikatnya.

Melalui pengujian simultan ini sekaligus dapat diketahui

besarnya pengaruh variabel-variabel tersebut secara bersama-sama

dengan melihat Adjusted R2.
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£|/~rj SSr , SSe
R2=—} ^V=~SSe~~ ~~SSt

Dimana: SSr = Jumlah kuadrat regresi

§se = Jumlah kuadrat

SSt = Jumlah kuadrat total

Dengan analisis Regresi ini juga akan dapat dilihat variabel
Organization Citizenship Behavior manakah yang paling dominan
dalam mempengaruhi kinerja karyawan yaitu dengan melihat nilai
koefisien betanya (Algifari: 1995) dan persamaannya adalah sebagai

berikut:

Yl = Po + PiXi + P2X2 +P3X3+e

Keterangan :

Yi =Variabel dependen, kinerja personil

Xi = Kepatuhan

X2 = Loyalitas

X3 = Partisipasi

|30 = Konstanta

pVp3 =koefisien Regresi

e =Suku kesalahan untuk tujuan perhitungan e, diasumsikan 0.



41

Gambar 3.1

Test Signifikan koefisien Regresi Secara Serentak

2) Uji t (uji parsial).

Untuk menguji tentang pengaruh terhadap variabel independen

digunakan uji t, yaitu untuk menguji keberartian koefisien regresi

linier berganda secara parsial. Pengujian melalui uji t adalah

membandingkan t-hitung (thlhmg) dengan t-tabel (ttabei) pada derajat

signifikan 5%. Sedangkan rumus t hitung adalah sebagai berikut:

(Algifari, 1997)

t =

Sb
Sb =

Keterangan:

b : Koefisien regresi

Sb : Deviasi standar

S' Y.X

in(x-4
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Apabila hasil pengujian menunjukkan :

1) thitung > ttabei atau apabila probabilitas kesalahan kurang dari 5%

maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya variabel dependen dapat

menerangkan variabel independen dan ada pengaruh yang

signifikan diantara kedua variabel yang diuji.

2) thhung < ttabei atau apabila probabilitas kesalahan lebih dari 5% maka

Ho diterima dan Ha ditolak. Artinya variabel dependen dapat

menerangkan variabel independen dan tidak ada pengaruh yang

signifikan diantara kedua variabel yang diuji.

Gambar 3.2

Test Signifikan koefisien Regresi Secara Parsial


