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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian 

 Rancangan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 

desain korelasional. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang mengambil 

data dengan menggunakan kuesioner atau survei, serta hasilnya berupa angka 

yang akan dianalisis oleh program SPSS (Martono, 2011). Jenis penelitian 

korelasional merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk mengetahui 

sebarapa jauh hubungan antara variabel dengan variabel yang lainnya berdasarkan 

koefesien korelasi (Narbuko & Ahmadi, 2008). Penelitian bertujuan untuk melihat 

hubungan antara dua variabel yang sedang diuji yaitu kepemilikan psikologis dan 

orintasi pasar pada karyawan perusahaan otomotif X. 

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.2.1 Variabel Bebas 

Kepemilikan psikologis adalah dimana perasaan sudah menjadi bagian 

dari perusahaan bahwa setiap keryawan memiliki rasa tanggung jawab 

terhadap pembuatan keputusan demi kepentingan jangka panjang 

perusahaan. Kepemilikan psikologis memiliki empat dimensi, yaitu: 
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a. Self-efficacy 

Self-efficacy adalah seberapa besar keyakinan dalam berhubungan 

dengan kepercayaan orang, karyawan yang berhasil menerapkan tindakan 

dan menjadi sukses dengan tugas tertentu. Semakin tinggi skor total pada 

skala yang didapat maka tinggi pula rasa kepemilikan psikologis. 

Sebaliknya semakin rendah skor total pada skala yang didapat maka 

menunjukkkan rendahnya tingkat kepemilikan psikologis. 

b. Akuntabilitas 

Akuntabilitas adalah seberapa besar rasa bertanggung jawab atas 

target organisasi  dan bertanggung jawab atas diri sendiri. Semakin tinggi 

skor total pada skala yang diperoleh memperlihatkan kepemilikan 

psikologis yang tinggi. Sebaliknya semakin rendah skor total pada skala 

yang diperoleh maka menunjukkan rendahnya kepemilikan psikologis. 

c. Sense of belongingness 

Sense of belongingness adalah seberapa besar karyawan menjadi 

bagian dari perusahaan dan merasa menjadi bagian dari pekerjaannya. 

Semakin tinggi skor total pada skala yang diperoleh maka tinggi pula rasa 

kepemilikan psikologis yang dimiliki. Sebaliknya semakin rendah skor 

total pada skala yang diperoleh menunjukkan rendahnya kepemilikan 

psikologis. 

d. Identitas diri 

Identitas diri adalah seberapa besar pekerjaan karyawan menjadi 

bagian identitas diri karyawan. Semakin tinggi skor total pada skala yang 
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diperoleh menunjukkan rasa kepemilikan psikologis yang dimiliki. 

Sebaliknya semakin rendah skor total pada skala yang diperoleh maka 

rendah pula rasa kepemilikan psikologis. 

3.2.2 Variabel Terikat 

 Orientasi pasar adalah mengetahui atau melihat kebutuhan 

konsumen dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang, dengan cara 

mendapatkan informasi dari pelanggan kemudian dan menanggapi 

kebutuhan konsumen tersebut. Orientasi pasar terdiri dari tiga dimensi 

yaitu: 

a. Akuisisi informasi 

Akuisisi informasi adalah seberapa sering karyawan dalam 

menganalisis kebutuhan dan keinginan konsumen atau fakor eksogen yang 

mempengaruhi kebutuhan dan keinginan tersebut. Semakin tinggi skor 

total pada skala yang diperoleh maka tinggi pula tingkat orientasi pasar 

yang dimiliki. Sebaliknya semakin rendah skor total pada skala yang 

diperoleh menunjukkan rendahnya orientasi pasar. 

b. Penyebaran informasi 

Penyebaran informasi adalah seberapa sering karyawan 

menyebarluaskan dan mengkomunikasikan akuisisi informasi kepada 

seluruh departemen dan karyawan – karyawan lain yang bertujuan 

perusahaan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Semakin 

tinggi skor total yang diperoleh menunjukkan tingkat orientasi pasar yang 
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tinggi. Sebaliknya semakin rendah skor total yang diperoleh menunjukkan 

rendahnya orientasi pasar. 

c. Respon strategis 

Respon strategis adalah seberapa sering karyawan bekerja sama 

dalam mengambil tindakan untuk membangun strategi menanggapi 

akuisisi informasi dan penyebaran informasi. Semakin tinggi skor total 

yang diperoleh maka tinggi pula tingkat orientasi pasar. Sebaliknya 

semakin rendah skor total yang diperoleh menunjukkan rendanya orientasi 

pasar.  

3.3 Instrumen Penelitian 

3.3.1 Metode dan Alat Pengumpul Data 

 Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metode kuesioner. Kuesioner dalam penelitian ini 

menggunakan dua skala penelitian yang terdiri dari skala orientasi 

pasar dan kepemilikan psikologi. Skala orientasi pasar yang diadaptasi 

dan dimodifikasi dari Scholsser dan McNaughton (2009) dan Skala 

kepemilikan psikologi yang diadaptasi dan dimodifikasi dari Avey, 

Avolin, Crossley dan Luthans (2009).  

3.3.1.1 Skala Orientasi Pasar 

Skala ini diadaptasi dari Scholsser dan McNaughton (2009) terdiri 

dari tiga dimensi, yaitu dimensi akuisisi informasi, dimensi penyebaran 

informasi, dimensi respon strategis. Hasil uji reliabilitas skala orientasi 
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pasar pada penelitian sebelumnya oleh Scholsser dan McNaughton (2009) 

menunjukkan nilai sebesar α= 0.9409. Hasil uji reliabilitas dimensi 

akuisisi informasi pada penelitian sebelumnya oleh Scholsser dan 

McNaughton (2009) adalah α= 0.9250. Hasil uji reliabilitas dimensi 

respon strategis pada penelitian sebelumnya oleh Scholssr dan 

McNaughton (2009) adalah α= 0.8370 dan hasil uji reliabilitas dimensi 

penyebaran informasi pada penelitian sebelumnya oleh Scholsser dan 

McNaughton (2009) adalah α= 0.8864. Skala ini berjumlah 20 aitem dan 

semua aitem favorable, dimana dimensi akuisisi informasi memilik jumlah 

8 aitem, dimensi penyebaran informasi memiliki jumlah 7 aitem dan 

dimensi respon strategi memiliki jumlah 5 aitem.  

Pada penelitian ini nilai uji reliabilitas pada dimensi akuisisi 

informasi adalah α= 0.759 dan memiliki skor validitas yang ditunjukkan 

dengan koralasi antar aitem rxy= 0.255 hingga 0.639. Sehingga terdapat 

eleminasi aitem pada dimensi akuisisi informasi, yaitu pada aitem nomor 1 

dengan skor validitas 0.255. Setelah peneliti melakukan eleminasi 

terhadap aitem nomor 1 pada dimensi akuisisi informasi, terdapat nilai α= 

0.768 dan memiliki skor validitas yang ditunjukkan dengan koralasi antar 

aitem rxy= 0.381 hingga 0.653. Sehingga jumlah aitem pada dimensi 

akuisisi informasi setelah eleminasi tersisa 7 aitem. 

Pada penelitian ini nilai uji reliabilitas pada dimensi penyebaran 

informasi adalah α= 0.789 dan memiliki skor validitas yang ditunjukkan 

dengan koralasi antar aitem rxy= 0.436 hingga 0.654. Semua aitem pada 
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dimensi penyebaran informasi valid dan tidak ada yang dieliminasi. Pada 

penelitian ini nilai uji reliabilitas pada dimensi respon strategis adalah α= 

0.815 dan memiliki skor validitas yang ditunjukkan dengan koralasi antar 

aitem rxy= sebesar 0.567 hingga 0.653. Semua aitem pada dimensi akuisisi 

informasi valid dan tidak ada yang dieliminasi. Skala ini menggunakan 

skala Likert yang terdiri 5 respons yang berbeda diantara 1 = tidak pernah 

sampai dengan 5 = sangat sering. Berikut blue print skala orientasi pasar.  

Tabel 3.1 

Blue print skala orientasi pasar. 

 

Dimensi Nomor aitem Jumlah aitem 

Akuisisi informasi 1,4,7,10,13,16,18,20 8 

Penyebaran informasi 2,5,8,11,14,17,19 7 

Respon strategis 3,6,9,12,15, 5 

 

3.3.1.2 Skala kepemilikan psikologis 

Skala ini diadaptasi dari skala Avey, Avolin, Crossley dan Luthans 

(2009) yang memiliki 12 aitem, setiap dimensi memiliki 3 aitem. Hasil uji 

reliabilitas skala kepemilikan psikologis pada penelitian sebelumnya oleh 

Avey, Avolin, Crossley dan Luthans (2009) menunjukkan nilai sebesar 

0.91. Hasil uji reliabilitas dimensi akuntabilitas pada penelitian 

sebelumnya oleh Avey, Avolin, Crossley dan Luthans (2009) adalah α= 

0.86. Hasil uji reliabilitas dimensi self – efficacy pada penelitian 

sebelumnya oleh Avey, Avolin, Crossley dan Luthans (2009) adalah α= 

0.89. Hasil uji reliabilitas dimensi sense of belongingness pada penelitian 

sebelumnya oleh Avey, Avolin, Crossley dan Luthans (2009) adalah α= 
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0.92. Hasil uji reliabilitas dimensi identitas diri pada penelitian 

sebelumnya oleh Avey, Avolin, Crossley dan Luthans (2009) adalah α= 

0.80. Skala ini dimodifikasi dengan menambahkan 3 aitem disetiap 

dimensi. Sehingga setiap dimensi memiliki 5 aitem, keseluruhan aitem 

berjumlah 20 dan favorable.  

Uji reliabilitas yang dilakukan peneliti pada dimensi self efficacy 

dalam penelitian ini adalah α= 0.732 dan memiliki skor validitas yang 

ditunjukkan dengan koralasi antar aitem rxy= 0.296 hingga 0.686. Sehingga 

terdapat eleminasi aitem pada dimensi self efficacy, yaitu pada aitem 

nomor 9 dengan skor validitas 0.296. Setelah peneliti melakukan eleminasi 

terhadap aitem nomor 9 pada dimensi self efficacy, terdapat nilai 

cronbach’s alpha sebesar 0.750 dan memiliki skor validitas yang 

ditunjukkan dengan koralasi antar aitem rxy= 0.325 hingga 0.710. Sehingga 

jumlah aitem pada dimensi self efficacy setelah eleminasi tersisa 4 aitem. 

Uji reliabilitas yang dilakukan peneliti pada dimensi accountability 

dalam penelitian ini adalah α=  0.710 dan memiliki skor validitas yang 

ditunjukkan dengan koralasi antar aitem rxy= 0.292 hingga 0.605. Sehingga 

terdapat eleminasi aitem pada dimensi accountability, yaitu pada aitem 

nomor 2 dengan memiliki skor validitas yang ditunjukkan dengan koralasi 

antar aitem rxy= 0.292. Setelah peneliti melakukan eleminasi terhadap 

aitem nomor 2 pada dimensi accountability, terdapat nilai α= 0.723 dan 

memiliki skor validitas yang ditunjukkan dengan koralasi antar aitem rxy= 
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0.353 hingga 0.642. Sehingga jumlah aitem pada dimensi accountability 

setelah eleminasi tersisa 4 aitem. 

Uji reliabilitas yang dilakukan peneliti pada dimensi sense of place 

or belongingness dalam penelitian ini adalah α=  0.788 dan memiliki skor 

validitas yang ditunjukkan dengan koralasi antar aitem rxy=  0.514 hingga 

0.656. Semua aitem pada dimensi sense of place or belongingness valid 

dan tidak ada yang dieliminasi. Uji reliabilitas yang dilakukan peneliti 

pada dimensi identitas diri dalam penelitian ini adalah α=  0.770 dan 

memiliki skor validitas yang ditunjukkan dengan koralasi antar aitem rxy= 

0.420 hingga 0.720. Semua aitem pada dimensi identitas diri valid dan 

tidak ada yang dieliminasi. Skala ini menggunakan skala Likert yang 

terdiri 5 respons yang berbeda diantara 1 = sangat tidak setuju sampai 

dengan 5 = sangat setuju. Berikut blue print skala kepemilikan psikologis. 

Tabel 3.2 

Blue print skala kepemilikan psikologis. 

 

Dimensi Nomor aitem Jumlah aitem 

Self-Efficacy 1,5,9,13,17 5 

Accountability 2,6,10,14,18 5 

Sense of Place or 

Belongingness 

3,7,11,15,19 5 

Identitas diri 4,8,12,16,20 5 

 

3.3.2 Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

Validitas alat ukur adalah sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu 

alat ukur dalam melakukan fungsinya. Dimana alat ukur tersebut dikatakan 

valid apabila alat ukur tersebut mempunyai validitas yang tinggi dan 
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menjalankan fungsi ukurnya yang tepat dengan maksud dilakukannya 

pengukuran (Azwar, 1997). Validitas dalam penelitian ini menggunakan 

content validity. Menurut Matondang (2009) content validity merujuk 

sejauhmana suatu alat tes mengukur materi atau isi yang dikuasi sesuai 

dengan tujuan pengajaran.  

Reliabilitas alat ukur adalah mengukur keajegan, konsistensi, 

keterandalan, dan sebagainya suatu alat ukur. Dimana hasil pengukuran dapat 

dikatakan konsisten apabila dilakukan beberapa kali dalam waktu yang 

berbeda dengan subjek yang sama dan diperoleh hasil yang realitif sama, 

selama aspek yang diukur tidak mengalami perubahan (Azwar, 1997). 

Koefisien reliabilitas berkisar mulai dari 0.0 sampai dengan 1.0. Uji 

reliabilitas pada penelitian ini menggunakan metode Alpha Croncbach 

dengan program SPSS. 

3.4 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

3.4.1 Populasi 

Populasi adalah sekelompok objek yang menjadi sumber data penelitian 

(Bungin, 2011). Populasi penelitian ini adalah seluruh karyawan perusahaan 

otomotif X di Surabaya, kecuali divisi marketing, yaitu divisi HR, IT, finance, 

servic, spare part, dan body paint. Jumlah populasi dalam penelitian ini 

berjumlah 119 karyawan. 
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3.4.2 Teknik Pengambilan Sampel 

 Sampel adalah sumber data penelitian yang mewakili seluruh populasi 

yang akan digunakan sebagai pengambilan data penelitian (Bungin, 2011). 

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik total population 

study. Dimana seluruh anggota populasi akan dijadikan subjek penelitian. Namun 

subjek yang merespon kuesioner hanya 51 karyawan atau 43% dari jumlah 

populasinya. Beberapa alasan karyawan tidak dapat mengisi dikarenakan sibuk 

saehingga tidak ada waktu luang untuk mengisi kuesiioner dan ketika peneliti 

melakukan follow up terhadap subjek dengan chat personal hanya di read dan 

tidak direspon.   

3.5 Analisis Data 

 Data penelitian ini akan diuji normalitas menggunakan kolmogrorov 

smirnov. Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan kolmogrorov smirnov 

terdapat hasil bahwa kedua variabel memiliki data normal, maka data tersebut 

menggunakan uji hubungan parametrik person product moment. 


