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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Jenis Penelitian 

 

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan 

kuantitatif untuk mendapatkan pemahaman, gambaran serta penjelasan yang dapat 

dianalisis secara akurat ke dalam bentuk angka sehingga dapat dianalisa 

menggunakan statistikserta dapat menginterprestasikan hasil analisis dari 

Organizational Citizenship Behavior (OCB) terhadap komitmen organisasi pada 

pegawai Dinas Pertambangan dan Energi di Kabupaten Tanggamus. 

 

B. Populasi dan Sensus Penelitian  

 

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2008: 115). Populasi 

dari penelitian ini adalah pegawai di DinasPertambangan dan Energi Kabupaten 

Tanggamus yang berjumlah 40 orang. 

 

2. Metode Penentuan Sensus  

Yang menjadi populasi penelitian ini adalah semua karyawan yang bekerja di 

Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanggamus yang berjumlah 40 
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orang.Jumlah responden sama dengan jumlah populasinya sehingga tidak 

menggunakan metode pengambilan sampel tertentu. Dengan kata lain dilakukan 

sensus terhadap seluruh anggota populasi. 

 

C. Definisi Operasional Variabel 

 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah komitmen organisasi, sedangkan 

variabel bebas yang digunakan adalah Organizational Citizenship Behavior 

(OCB). 

 

1. Komitmen Organisasi  

Komitmen Organisasi merupakan tingkat hubungan karyawan terhadap 

organisasinya serta kesediaan karyawan untuk terus menjadi suatu bagian dari 

organisasi dukungan. 

 

2. Organizational Citizenship Behavior (OCB) 

Organizational Citizenship Behavior (OCB) merupakan perilaku tinggi rendahnya 

dimensi-dimensi OCB yang ada di dalam diri karyawan seperti Altruisme 

(perilaku membantu karyawan lain tanpa paksaan pada tugas yang berkaitan erat 

dengan operasi organisasional), Ketelitian (berisi tentang kinerja dari prasyarat 

peran yang melebihi standar minimum), Sportifitas (Pantangan membuat isu yang 

merusak meskipun merasa tidak senang dengan situasi yang kurang ideal),  

Kebaikan sosial (partisipasi sukarela dan terhadap fungsi organisasi secara 

profesional maupun sosial alamiah), dan penghormatan (perilaku meringankan 

problem yang berkaitan dengan pekerjaan yang dihadapi orang lain).  Orang yang 

memiliki OCB tinggi adalah orang yang dalam setiap kesempatan cenderung 
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membantu rekan kerja dan melakukan hal-hal terbaik untuk organisasi secara 

sukarela tanpa berkaitan dengan imbalan formal. 

 

D. Instrumen Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan instrument berupa alat ukur yang memanfaatkan skala 

Likert untuk mengungkap variabel tingkat OCB dan Komitmen organisasi. 

 

1.  Alat Ukur Komitmen Organisasi 

Pada variabel komitmen organisasi jumlah item pertanyaan sebanyak 15, dan 

berjumlah 5 untuk masing-masing aspek yang dimulai dari insrtumen pertanyaan 

nomer 1-15.  Aspek yang dapat diungkap dalam alat ukur ini adalah: 

 

a.  Identifikasi 

Berjumlah 5 item yaitu pertanyaan dari nomor 1 – 5. 

 

b.  Keterlibatan 

Berjumlah 5 item yaitu pertanyaan dari nomor 6 – 10. 

 

c.  Loyalitas 

Berjumlah 5 item yaitu pertanyaan dari nomor 11 – 15. 

 

Cara penilaian pada variabel komitmen organisasi adalah sebagai berikut: 

a. TMS (Tidak Pernah Melakukan Sama Sekali) mempunyai nilai 1. 

b. HTMS (Hampir Tidak Pernah Melakukan) mempunyai nilai 2. 

c. N (Kadang-Kadang / Ragu- Ragu) mempunyai nilai 3. 

d. S (Sering Melakukan) mempunyai nilai 4. 

e. SS (Sangat Sering Melakukan) mempunyai nilai 5. 
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2.  Alat Ukur OCB 

Alat ukur OCB terdiri dari 25 pertanyaan didalam kuesioner, dimana terdapat 5 

item pertanyaan untuk masing-masing aspek yang dimulai dari insrtumen 

pertanyaan nomer 16-40.  Aspek yang diungkap dalam alat ukur ini adalah: 

 

a.  Altruisme / Altruism 

Berjumlah 5item pertanyaan dari nomor 16 – 20. 

 

b.  Ketelitian / Conscientousness 

Berjumlah 5 item pertanyaan dari nomor 21 – 25. 

 

c.  Sportifitas / Sportmanship 

Berjumlah 5 item pertanyaan dari nomor 26 – 30. 

 

d.  Kebaikan Sosial / Civic Virtue 

Berjumlah 5 item pertanyaan dari nomor 31 – 35. 

 

e.  Penghormatan / Courtesy 

Berjumlah 5 item pertanyaan dari nomor 36 – 40. 

 

Cara penilaian pada variabel OCB adalah sebagai berikut: 

a. TMS (Tidak Pernah Melakukan Sama Sekali) mempunyai nilai 1. 

b. HTMS (Hampir Tidak Pernah Melakukan) mempunyai nilai 2. 

c. N (Kadang-Kadang / Ragu- Ragu) mempunyai nilai 3. 

d. S (Sering Melakukan) mempunyai nilai 4. 

e. SS (Sangat Sering Melakukan) mempunyai nilai 5. 
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E.Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data 

 

1.  Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh 

berdasarkan hasil dari pengukuran variabel komitmen organisasi, variabel perilaku 

OCB secara langsung terhadap subyek penelitian yaitu semua pegawai Dinas 

Pertambangan dan Energi di Kabupaten Tanggamus. 

 

2.  Cara Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara: 

 

a.  Studi Lapangan  

Studi lapangan dalam penelitian ini adalah studi yang dilakukan dengan cara 

melakukan wawancara, kuesioner, dokumentasi, serta observasi secara langsung 

terhadap pimpinan dan pegawai Dinas Pertambangan dan Energi di Kabupaten 

Tanggamus. 

 

b.  Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah studi yang dilakukan dengan cara 

mencari dan menemukan sumber-sumber literatur-literatur yang berhubungan dan 

berkaitan dengan penelitianini seperti buku, jurnal, dan artikel. 

 

F. Pengujian Instrumen Penelitian 

 

 

Pengujian instrumen penelitian dilakukan untuk mengetahui benar atau tidaknya 

data yang terkumpul.Benar tidaknya data ini tergantung dari baiknya tidaknya 
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instrument pengumpulan data.Instrument yang baik harus memenuhi dua 

persyaratan penting yaitu valid dan reliable (Arikunto, 2006. 18). 

 

1. Uji Validitas 

 

Pengujian variabel komitmen organisasi dan perilaku OCB dilakukan dengan 

menghitung validitasnya melalui analisis item, yaitu mengorelasikan skor butir 

pertanyaan dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir pertanyaan 

dengan menggunakan rumus korelasi Product Moment.  Validitas instrumen 

diujikan kepada 40 orang responden. 

Rumusnya adalah sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan: 

rxiyi = Koefisien Korelasi item total (bivariate pearson) 

Xi = Skor Item 

Yi = Skor Total 

n = jumlah subyek 

 

Taraf nyata : 5%  

Bila rhitung> 0.3 maka pengujian indikator dinyatakan valid. 

Bila rhitung< 0.3 maka pengujian indikator tidak valid (Azwar, 2001: 231). 

 

2. Uji Reabilitas 

 

Pengujian variabel komitmen organisasi dan perilaku OCB dilakukan dengan cara 

menghitung r-hitung realibilitasnya dengan menggunakan rumus alpha.  



37 

 

Dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan: 

r11 = realibilitas instrumen 

k = banyaknya butir pertanyaan                                                                          

 = jumlah varian butir                                                                                        

 = Varian total. 

 

Pengujian reliabilitas diukur dari koefisien korelasi antara percobaan pertama 

dengan kedua.Bila koefisien korelasi positif dan signifikan maka instrumen 

tersebut dinyatakan reliable. Hasil penelitian disebut reliable apabila nilai alpha 

cronbach > 0,5 (Azwar, 2001: 232). 

 

Hasil pengujian validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa skor koefisien 

korelasi dari butir-butir instrument dalam model penelitian ternyatasemua  lebih 

besar dari 0,3 hal ini menunjukkan bahwa butir-butir instrumen penelitian ini telah 

memenuhi persyaratan validitas (skor koefisien korelasi lebih besar dari 0,3). 

Selanjutnya dari hasil pengujian reliabilitas, instrumen yang ada telah memenuhi 

persyaratan reliabilitas karena hasil perhitungan alpha cronbach untuk masing-

masing komponen tiap variabel nilainya lebih besar dari 0,5maka instrument 

penelitian ini dikatakan telah memenuhi persyaratan reabilitas (skor koefisien 

lebih besar dari 0,5). 
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Tabel 9. Hasil Uji Validitas 

No. Instrumen Korelasi Keterangan 

KOMITMEN ORGANISASI: 

1. IDENTIFIKASI 

1. Q1 0,808 Valid 

2. Q2 0,850 Valid 

3. Q3 0,619 Valid 

4. Q4 0,791 Valid 

5. Q5 0,838 Valid 

2. KETERLIBATAN 

6. Q6 0,748 Valid 

7. Q7 0,651 Valid 

8. Q8 0,898 Valid 

9. Q9 0,807 Valid 

10. Q10 0,829 Valid 

3. LOYALITAS 

11. Q11 0,776 Valid 

12. Q12 0,905 Valid 

13. Q13 0,851 Valid 

14. Q14 0,886 Valid 

15. Q15 0,864 Valid 

OCB (ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR) 

1. ALTURISME 

16. Q16 0,744 Valid 

17. Q17 0,780 Valid 

18. Q18 0,453 Valid 

19. Q19 0,732 Valid 

20. Q20 0,800 Valid 

2. KETELITIAN 

21. Q21 0,795 Valid 

22. Q22 0,832 Valid 

23. Q23 0,674 Valid 

24. Q24 0,697 Valid 

25. Q25 0,678 Valid 

3. SPORTIFITAS 

26. Q26 0,557 Valid 

27. Q27 0,556 Valid 

28. Q28 0,384 Valid 

29. Q29 0,447 Valid 

30. Q30 0,690 Valid 

4. KEBAIKAN SOSIAL 

31. Q31 0,498 Valid 

32. Q32 0,408 Valid 

33. Q33 0,545 Valid 

34. Q34 0,495 Valid 

35. Q35 0,363 Valid 
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5. PENGHORMATAN 

36. Q36 0,534 Valid 

37. Q37 0,588 Valid 

38. Q38 0,467 Valid 

39. Q39 0,434 Valid 

40. Q40 0,566 Valid 
Sumber: Lampiran Uji Validitas SPSS 17, L2 

 

Menurut Arikunto (1987:17) apabila r-hitung > 0.3 maka pengujian indikator 

dinyatakan valid. Sementara menurut Azwar (2001:232), hasil penelitian disebut 

reliable apabila nilai alpha Cronbach > 0,5. 

 

Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa skor koefisien korelasi dari butir-

butir instrument dalam model penelitian ternyata semua  lebih besar dari 0,3 hal 

ini menunjukkan bahwa butir-butir instrumen penelitian ini telah memenuhi 

persyaratan validitas (skor koefisien korelasi lebih besar dari 0,3).  

Tabel 10. Hasil Uji Reabilitas 

No. Instrumen Nilai alpha 

cronbach 

Keterangan 

KOMITMEN ORGANISASI: 

1. IDENTIFIKASI 

1. Q1 0,970 Reliabel 

2. Q2 0,970 Reliabel 

3. Q3 0,971 Reliabel 

4. Q4 0,970 Reliabel 

5. Q5 0,970 Reliabel 

2. KETERLIBATAN 

6. Q6 0,970 Reliabel 

7. Q7 0,971 Reliabel 

8. Q8 0,969 Reliabel 

9. Q9 0,970 Reliabel 

10. Q10 0,970 Reliabel 

3. LOYALITAS 

11. Q11 0,970 Reliabel 

12. Q12 0,969 Reliabel 

13. Q13 0,970 Reliabel 

14. Q14 0,969 Reliabel 

15. Q15 0,970 Reliabel 
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OCB (ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR) 

1. ALTURISME 

16. Q16 0,970 Reliabel 

17. Q17 0,971 Reliabel 

18. Q18 0,970 Reliabel 

19. Q19 0,970 Reliabel 

20. Q20 0,970 Reliabel 

2. KETELITIAN 

21. Q21 0,970 Reliabel 

22. Q22 0,970 Reliabel 

23. Q23 0,970 Reliabel 

24. Q24 0,970 Reliabel 

25. Q25 0,971 Reliabel 

3. SPORTIFITAS 

26. Q26 0,971 Reliabel 

27. Q27 0,971 Reliabel 

29. Q29 0,971 Reliabel 

30. Q30 0,970 Reliabel 

4. KEBAIKAN SOSIAL 

31. Q31 0,971 Reliabel 

33. Q33 0,971 Reliabel 

34. Q34 0,971 Reliabel 

5. PENGHORMATAN 

36. Q36 0,971 Reliabel 

37. Q37 0,971 Reliabel 

38. Q38 0,971 Reliabel 

39. Q39 0,971 Reliabel 

40. Q40 0,971 Reliabel 
Sumber: Lampiran Uji Reabilitas SPSS 17, L2 

 

Selanjutnya dari hasil pengujian reliabilitas, instrumen yang ada telah memenuhi 

persyaratan reliabilitas karena hasil perhitungan alpha cronbach untuk masing-

masing komponen tiap variabel nilainya lebih besar dari 0,5 maka instrument 

penelitian ini dikatakan telah memenuhi persyaratan reabilitas (skor koefisien 

lebih besar dari 0,5). 

 

Berdasarkan hasil pengujian validitas dan reliabilitas dari instrumen tersebut, 

maka dapat disimpulkan, pertama, komponen-komponen atau dimensi-dimensi 

yang berperan sebagai sub-sub variabel penelitian ini cukup relevan serta 
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menggambarkan fenomena-fenomena yang ingin diteliti di lapangan.Kedua, butir-

butir pertanyaan yang tercakup dalam setiap komponen berdasarkan variabel yang 

dimaksud juga cukup relevan.Ketiga, dengan instrumen yang valid dan reliabel 

maka alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian ini juga valid 

dan reliabel. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan akan valid dan 

reliabel juga. 

 

G. Metode Analisis Data 

 

 

1. Metode Analisis Kualitatif  

Metode analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian inidilakukan dengan 

cara menganalisis data serta mendeskripsikan atau menggambarkan data yang 

telah terkumpul sebagaimana adanya dengan menggunakan metode-metode 

tertentu yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian data sehingga 

membentuk informasi yang berguna.  

 

2. Metode Analisis Kuantitatif  

Metode analisis kuantitatif dalam penelitian ini dilakukan menggunakan analisis 

regresi linier berganda. 

 

Analisis regresi berganda dapat dihitung dengan menggunakan model fungsional 

sehingga didapat persamaan berikut (Gujarati, 2003): 

 

Y = f(X1,X2,X3, … Xn)  
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Selanjutnya model fungsional tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 

Y = β0 + β1X1 + ε 

 

Keterangan: 

Y = Komitmen Organisasi 

β0 = Intercept 

β1 = Koefisien Regresi 

X1 = Perilaku OCB 

ε = standar error 

 

H. Pengujian Hipotesis 

 

1. Uji Parsial (t-test) 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji t atau uji parsial pada 

tingkat kepercayaan 95 persen (α = 0,05) dengan derajat kebebasan df = (n-k-1). 

Hipotesis yang dirumuskan: 

 

Ho: β1 ≥ 0 variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat 

Ha: β2 ≤ 0 variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat 

 

Kriteria pengujiannya adalah: 

a. Ho ditolak dan Ha diterima, jika t-hitung ≥ t- tabel; t-hitung ≤ t- tabel. 

 

Artinya: 

Terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel perilaku OCB terhadap komitmen 

organisasi pada pegawai di lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten 

Tanggamus. 
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b. Ho diterima dan Ha ditolak, jika t-hitung ≤ t- tabel; t-hitung ≥ t- tabel. 

 

Artinya: 

Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel perilaku OCB terhadap 

komitmen organisasi pada pegawai di lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi 

Kabupaten Tanggamus. 

2. Koefisien Determinasi  

Untuk mengetahui kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variabel 

terikat dapat diketahui dari besarnya koefisien determinasi (R2).Jadi R2 

digunakan untuk mengukur besarnya sumbangan secara bersama-sama dari 

variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat.Jika R2 semakin besar 

(mendekati 1), maka sumbangan variabel bebas secara bersama-sama terhadap 

variabel terikat semakin besar. 

 

I. Pengujian Asumsi Klasik  

 

1. Uji Normalitas 

Uji asumsi normalitas adalah untuk mengetahui apakah data terdistribusi secara 

normal.Dalam penelitian ini menggunakan uji yang dikembangkan oleh Jarque-Bera 

(J-B). 

  

Dalam uji J-B, jika residual terdistribusi secara normal maka diharapkan nilai 

statistik JB akan sama dengan nol. Nilai statistik JB ini didasarkan pada distribusi 

Chi Squares dengan derajat kebebasan (df) 2. Jika nilai probabilitas p dari statistik 

JB besar atau dengan kata lain jika nilai statistik dari JB ini tidak signifikan maka 

kita menerima hipotesis bahwa residual mempunyai distribusi normal. 

(Widarjono, 2007: 53-54). 


