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BAB  III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian 

Pada penelitian ini metode yang digunakan ialah penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan desain korelasional. Menurut Suryabrata (2011), penelitian korelasional 

digunakan untuk melihat sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor berkaitan dengan 

variasi pada satu atau bahkan lebih faktor lain berdasarkan pada koefisien korelasi. Penelitian 

ini memiliki tujuan untuk mengetahui hubungan antara sikap kompetitif perkembangan 

pribadi dengan perilaku berorientasi pasar internal pada guru di sekolah X. 

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.2.1 Variabel Terikat  

    Variabel Terikat : Perilaku Berorientasi Pasar Internal 

Perilaku berorientasi pasar internal adalah seberapa sering perilaku individu guru dalam 

memfokuskan dan menyelaraskan antara keinginan dan kebutuhan karyawan dengan 

perusahaan guna memberikan layanan terbaik dalam menanggapi sesama rekan untuk 

terwujudnya tujuan bersama. Tinggi rendahnya sikap kompetitif perkembangan pribadi yang 

dimiliki oleh individu dilihat dari skor total yang diperoleh individu pada skala perilaku 

berorientasi pasar internal. 9 Skor yang semakin tinggi mengindikasikan periaku berorientasi 

pasar internal yang semakin sering dilakukan. Sebaliknya, skor yang semakin rendah 

mengindikasikan perilaku berorientasi pasar internal yang semakin jarang dilakukan.  
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3.2.2 Variabel Bebas 

    Variabel Bebas : Sikap Kompetitif Perkembangan Pribadi  

 Sikap kompetitif perkembangan pribadi adalah sikap dimana individu akan 

mementingkan kompetisi namun tidak menilai kompetisi dari hasil yang didapat melainkan 

lebih kepada proses yang didapatkan ketika berkompetisi. Tinggi rendahnya sikap kompetitif 

perkembangan pribadi yang dimiliki oleh individu dilihat dari skor total yang diperoleh 

individu pada skala sikap kompetitif perkembangan pribadi. Skor yang semakin tinggi 

mengindikasikan sikap kompetitif perkembangan pribadi yang semakin kuat sikap kompetitif 

perkembangan pribadi. Namun jika skor yang diperoleh semakin rendah maka 

mengindikasikan sikap kompetitif perkembangan pribadi yang semakin rendah.  

3.3 Instrumen Penelitian  

3.3.1 Metode dan Alat Pengumpulan Data  

Skala digunakan sebagai metode pengumpulan data pada penelitian ini. Skala yang 

digunakan mengukur mengenai sikap kompetitif perkembangan pribadi serta perilaku 

berorientasi pasar internal. Penelitian ini menggunakan metode pengisian kuisioner yang 

terdiri dari 18 item terkait perilaku berorientasi pasar internal serta 15 item terkait sikap 

kompetitif perkembangan pribadi. Peneliti bersama dengan rekan-rekan satu penelitian 

menitipkan kuisioner di admin support setiap bagian di sekolah X.  

 

 

 

 

 



	
	

3 
 

3.3.2 Skala Perilaku Berorientasi Pasar Internal  

Skala ini di adaptasi dari skala yang dibuat oleh  Lings dan Greenley (2005) yang 

terdiri dari 5dimensi dan 17 item. Pada skala yang asli perspektif yang digunakan dilihat dari 

pimpinan dan bawahan, sedangkan pada skala ini akan dimodifikasi berdasarkan perspektif 

individu antara guru dengan sesama guru atau karyawan di sekolah X.  

Tabel 3.1 : Blue Print Skala Perilaku Berorientasi Pasar Internal  
 

Dimensi Nomor Item Favorable Jumlah 
Item 

Mendapatkan 
Informasi Informal 

1,4,7,10,13,16 6 

Melakukan 
Penyebaran Informasi 

2,5,8,11,14,17 6 

Respon 3.6.9,12,15,18 6 

 Jumlah 18 

 
3.3.3 Skala Sikap Kompetitif Perkembangan Pribadi  

       Skala yang diadaptasi dari Ryckman dan Hammer (1996) yang menggunakan uni 

dimensi dengan 15 item. Skala ini disusun menggunakan model skala likert yang terdiri dari 

lima pilihan yang berada diantara rentang 1=sangat setuju sampai dengan 5=sangat setuju.  

Tabel 3.2 : Blue Print Skala Sikap Kompetitif Perkembangan Pribadi  
 

Jumlah Item No Item Favourable No item UnFavourable 

15 1,3,5,7,8,9,11,12,13,14,15 2,4,10 

 
 

 



	
	

4 
 

3.3.4 Validitas dan Reliabilitas Alat Pengumpul Data 

Penelitian ini memiliki uji validitas dalam dua tahapan. Pada tahap yang pertama akan 

menguji kesesuaian item dengan pemahaman subjek melalui Focus Group Duscussion 

(FGD) pada sepuluh guru di sekolah X. Pada tahap yang pertama ini kalimat-kalimat yang 

memiliki kekurangan pada proses pemahaman dalam FGD akan mengalami revisi dan hasil 

uji coba tersebut akan dilampirkan. Tahapan yang kedua adalah menguji validitas dengan 

melakukan uji statistic yang mengukur daya beda pada item dengan menggunakan Pearson 

Product Moment. Pelaksanaan tahapan yang kedua dilakukan secara bersamaan dengan 

pengambilan data atau menggunakan uji coba terpakai.   

     3.3.5  Hasil Uji Coba  

Peneliti telah melalui tahap uji coba bahasa dalam kuisioner kepada 10 orang guru di 

Sekolah X yang telah bekerja selama minimal 1 tahun. Uji coba bahasa dilakukan untuk 

melihat penggunaan bahasa yang ditulis oleh peneliti untuk mengetahui pemahaman Subjek 

atas penulisan bahasa yang digunakan oleh peneliti sebelum dilakukan penyebaran data. Pada 

uji bahasa peneliti meminta 10 responden guru yang telah bekerja selama minimal satu tahun 

di Sekolah X Surabaya. Pada kuisioner skala Perilaku Berorientasi Pasar Internal yang 

memerlukan revisi ialah item pada nomor  1, 5, 7, 8, 9, 10,  11 dan item nomor 14. Dari hasil 

uji bahasa skala Sikap Kompetitif Perkembangan Pribadi juga mengalami revisi pada item 

nomor 2 dan 6. Berikut adalah hasil revisi item pada kuisioner yang terlampir dalam tabel. 
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Tabel 3.3 
Revisi item pada skala Perilaku Berorientasi Pasar Internal 

 
Item Pernyataan sebelum revisi Pernyataan setelah revisi 

 1 Ketika di sekolah, saya berusaha 
untuk mengetahui perasaan 
guru/karyawan lain tentang 
pekerjaan yang dirasakannya. 

Ketika di sekolah, saya berusaha 
untuk mengetahui perasaan 
guru/karyawan lain tentang 
pekerjaan yang dilakukannya. 

5 Ketika di sekolah, saya berusaha 
mengetahui apa yang sebenarnya 
dibutuhkan oleh departemen lain 
di sekolah ini dalam kaitannya 
dengan pekerjaan saya. 

Ketika di sekolah, saya berusaha 
mengetahui apa yang sebenarnya 
dibutuhkan oleh unit lain di 
sekolah ini dalam kaitannya 
dengan pekerjaan saya 

7 Di sekolah, saya biasa berkumpul 
dengan rekan-rekan guru lainnya 
untuk berbagi tentang kondisi 
organisasi sekolah. 

Di sekolah, saya biasa berdiskusi 
dengan rekan-rekan guru lainnya 
untuk berbagi tentang kondisi 
organisasi sekolah. 

8 Saya berbagi informasi tentang 
permasalahan organisasi sekolah 
dengan berbagai guru/karyawan 
di sekolah kami. 

Saya berbagi informasi tentang 
permasalahan organisasi sekolah 
dengan guru/karyawan di 
sekolah kami. 

9 Saya menginformasikan 
kebutuhan guru/karyawan (yang 
saya ketahui) kepada departeme-
departemen yang terkait di 
sekolah ini. 

Saya menginformasikan 
kebutuhan guru/karyawan 
kepada unit yang terkait di 
sekolah ini. 

10 Saya menginformasikan 
kebutuhan departemen lain di 
sekolah ini (yang saya ketahui) 
kepada semua guru. 

Saya menginformasikan 
kebutuhan unit lain di sekolah ini 
(yang saya ketahui) kepada 
semua guru. 

11 Saya turut mengusahakan 
perubahan di sekolah ketika 
mengetahui bahwa rekan 
guru/karyawan di sekolah tidak 
puas dengan kebijakan yang ada. 

Saya turut mengupayakan 
perubahan di sekolah ketika 
mengetahui bahwa rekan 
guru/karyawan di sekolah tidak 
puas dengan kebijakan yang ada. 
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14 Saya berusaha segera merespon 
kebutuhan departemen lain di 
sekolah ini yang terkait dengan 
pekerjaan dan kewenangan saya 
sebagai guru. 

Saya berusaha segera merespon 
kebutuhan unit lain di sekolah ini 
yang terkait dengan pekerjaan 
dan kewenangan saya sebagai 
guru. 

 
 

Tabel 3.4 
Revisi item pada skala Sikap Kompetitif Perkembangan Pribadi  
 

Item Pernyataan sebelum revisi Pernyataan setelah revisi 

2 Kompetisi tidak meningkatkan 
kesadaran dan pemahaman saya 
terhadap diri sendiri maupun orang 
lain. 

Kompetisi tidak 
meningkatkan pemahaman 
saya terhadap diri sendiri 
maupun terhadap orang 
lain. 

6 Saya tidak merasa kompetisi 
sebagai cara yang sangat berharga 
dalam memahami diri saya sendiri 
maupun orang lain. 

Saya tidak merasa 
kompetisi sebagai cara 
yang berharga dalam 
memahami diri saya sendiri 
maupun orang lain. 

 

Berdasarkan uji validitas yang telah dilakukan oleh peneliti diperoleh hasil bahwa ada 

item dari kuisioner yang telah di gugurkan yaitu item nomor 2. 

Tabel 3.5 
Item gugur setelah uji coba 
 
Dimensi Nomor item valid Nomor item 

gugur 

Mendapatkan informasi 
informal 

1,4,7,10,13,16 - 

Melakukan penyebaran 
informasi  

5,8,11,14,17 2 

Respon 3.6.9,12,15,18 - 
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TOTAL 17 1 

 
Tabel 3.6  
Hasil Validitas dan Reliabilitas Perilaku Berorientasi Pasar Internal  

 
 

Berdasarkan Tabel 3.6 diketahui bahwa dimensi mendapatkan informasi informal, 

melakukan penyebaran informasi serta respon memiliki nilai > 0,5 sehingga dapat dikatakan 

reliabel.  

 
Tabel 3.7 
Hasil Validitas dan Reliabilitas Sikap Kompetitif Perkembangan Pribadi  
 

Reliability Statistics Cronbach's 
Alpha N of items 

Sikap Kompetitif Perkembangan Pribadi 0.951 15 
  

Dilihat dari tabel 3.7 mengenai hasil validitas serta reliabilitas sikap kompetitif 

perkembangan pribadi, diperoleh nilai Cronbach’s Aplha 0.951 yang artinya valid serta 

reliabel. 

 
3.4 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel  

3.4.1 Populasi dan Sampel 

Populasi pada penelitian ini adalah guru sekolah X dengan kriteria telah bekerja selama 

minimal satu tahun di sekolah tersebut. Jumlah populasi pada penelitian ini diperkirakan 

sebanyak 85 guru. Pada penelitian ini, peneliti tidak menggunakan sampel. Sampel tidak 

digunakan karena pada penelitian ini seluruh anggota dari populasi yang ada akan dijadikan 

subjek penelitian (total population study). 

 

Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of items 
Perilaku Berorientasi Pasar Internal 0.922 17 
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3.5 Analisis Data 

Pada penelitian ini, penguji hipotesis menggunakan uji hubungan parametik Pearson 

Product Moment yang dimana jika kedua distribusi variabelnya normal atau menggunakan 

uji non parametik Spearman Rank Test jika salah satu atau kedua distribusi variabelnya tidak 

normal. 

 

 

 

 

	


