
 

 

BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penetuan tempat dipenelitian dilatar belakangi oleh jumlah sampel yang 

hendak digunakan dalam penelitian ini, Tempat penelitian ini bertempat di 

Bank Jateng Cabang Kudus dan Jepara yang terdiri dari; satu kantor cabang 

kota dan dua kantor cabang pembantu. Total keseluruhan jumlah pegawai 

yang berkerja di ketiga kantor tersebut memiliki jumlah karyawan 212 orang. 

Penentuan Bank Jateng Cabang Kudus dan Jepara juga di latar belakangi 

karena sebuah bank juga merupakan salah satu bentuk dari sekian organisasi  

yang ada dan bank memiliki bagan struktur yang lengkap, dimana pentingnya 

suatu bagan struktur untuk sebuah organisasi dalam berjalan atau beroperasi 

hingga mencapai tujuan mereka. Karena dengan adanya bagan struktur 

didalam organisasi mejadikan jelas siapa yang menjadi atasan atau memimpin 

dan siapa saja yang menjadi bawahan atau harus dipimpin. Tanpa adanya 

sebuah bagan struktur suatu birokrasi tidak dapat berjalan. Kemudian hal lain 

yang melatar belakangi penelitian ini berada di Bank Jateng Cabang Kudus 

dan Jepara karena dari dua cabang tersebut memiliki permaslahan yang sama. 

Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan lamanya sedari bulan November 2020 

hingga February 2021. Guna memperoleh data yang di harapkan oleh peneliti. 
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4.2. Metode Pengambilan Sampel  

4.2.1. Populasi 

Populasi adalah kelompok atau kumpulan individu-individu atau obyek 

penelitian yang memiliki standar-standar tertentu dari ciri-ciri yang telah di 

tetapkan sebelumnya menurut Arikunto (2013:107). Populasi dalam penelitian 

yang digunakan adalah karyawan di Bank Jateng Cabang Kudus dan Jepara 212 

karyawan, dengan jabatan sebagai berikut: 

Tabel 4.2.1 

Populasi SDM Bank Janteng Cabang Kudus dan Jepara 

No Jabatan Jumlah 

1 Pimpinan Cabang 2 

2 Wakil Kepala Cabang 2 

3 Pimpinan cabang pembantu 6 

4 KASI (Kepala Seksi) 14 

5 KANIT (Kepala Unit) 12 

6 Kepala Kantor Kas 12 

7 Pelaksana 87 

8 Magang 16 

9 OB ( Office Boy) 12 

10 Security dan driver 49 

Total 212 

  

4.2.2. Sampel 

Pengambilan sampel ini menggunakan teknik Non Probability Sampling. Non 

Probability Sampling merupakan tekenik pengambilan sampel yang tidak 

memberikan kesempatan kepada setiap unsur yang ada di dalam organisasi atau 

perusahaan untuk dijadikan sampel dalam suatu penelitian. Supranto 

(2016:124) sampling acak berlapis adalah teknik samping dimana populasi 
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dipecag menjadi sebuat stratum (bagian kecil), kemudian dari setiap stratum 

diambil secara acak dan dibuat perkiraan untuk mewakili stratum yang 

bersangkutan. Menurut Ferdinand (2014:52) ukuran sampel untuk SEM adalah 

100-200 responden. Apabila subjek penelitian kurang dari 100, lebih baik 

diambil semua. Apabila jumlah subjeknya lebih besar dari 100 dapat diambil 

antara 10-15% atau 20-25% atau lebih sesuai dengan kemampuan peneliti 

(Arikunto, 2013:120). Kemudian populasi sejumlah 212 orang diambil sampel 

sejumlah 100 orang, berikut pembagiannya: 

Tabel 4.2.2. 

Tabel sampel yang di gunakan dalam penelitian 

No Jabatan Jumlah 

1 KASI (Kepala Seksi) 7 

2 KANIT (Kepala Unit) 8 

3 Kepala Kantor Kas 12 

4 Pelaksana 65 

5 Magang 8 

Total 100 

 

4.3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dengan mengumpulkan data : 

4.3.1. Data Primer  

Data primer menurut Sugiarto (2017:87), merupakan informasi yang 

diperoleh dari sumber-sumber primer yaitu informasi dari narasumber.. Data 

primer penelitian ini adalah data yang berkaitan pada jawaban responden 

menegenaiki kuisioner yang dibagikan melalui link atau responden 
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mengisikan setiap jawaban mereka melalui kuisioner online yang 

memanfaatkan google form. Data yang di perlukan sejumlah 100 jawaban 

dari responden yang merupakan karyawan Bank Jateng Cabang Kudus dan 

Jepara.  

4.3.2. Data Sekunder 

Sugiarto (2017:87), data sekunder merupakan informasi yang diperoleh tidak 

secara langsung dari narasumber melainkan dari pihak ketiga. Data ini 

diperoleh dari melalui literature, jurnal dan data lain yang mendukung 

penelitian. Data sekunder biasanya berupa bukti, catatan, ataupun laporan 

yang dapat menjadi suatu argument. Data sekunder lain juga diperoleh 

peneliti berupa data karyawan maupun data organisasi. 

 

4.4. Sumber dan Jenis Data 

Penelitian ini adalah kuantitatif dimana data penelitian didapat dengan cara 

pengambilan data secara statistik. Jenis data adalah primer, data yang diperoleh 

langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data 

langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari (Azwar, 

2013: 91). Sumber data di peroleh dari kasus pustaka dengan melibatkan 

penelitian terdahulu dan beberapa penjelasan dari buku para ahli. Sumber data 

lain yakni seluruh karyawan dan karyawati Bank Jateng Cabang Kudus dan 
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Jepara yang telah ditentukan oleh peneliti. Peneliti menggunakan instrumen 

kuesioner. Kuesioner yaitu, penyebaran angket kuesioner tertutup berupa daftar 

pertanyaan mengenai masalah yang akan diteliti yang ditujukan kepada para 

karyawan Bank Jateng Cabang Kudus dan Jepara yang menjadi sampel 

penelitian. Daftar berisi pertanyaan-pertanyaan tentang pokok permasalahan 

yang diteliti yang disusun berjenjang berdasarkan urutan skala lima, yaitu 

1,2,3,4,5 dan mempunyai kriteria jawaban sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Tabel skala likert 

Jawaban Pertanyaan 
Bobot Nilai 

Bila Positif Bila Negatif 

Jawaban sangat setuju 5 1 

Jawaban setuju 4 2 

Jawaban netral 3 3 

Jawaban tidak setuju 2 4 

Jawaban sangat tidak 

setuju 
1 5 

 

4.5. Pengukuran Variabel 

Tabel 4.5 

Tabel Pengukuran Variabel 

No 
Variabel dan 

Ahli 
Definisi Indikator Skala 

No. 

Item 

1 

Kepemimpinan 

Transformasional 

(X1) 

Pemimpin yang 

mampu 

menginsiprasi para 

pengikut ata 

Idealized Influence 

(Pengaruh Ideal) 

 

Interval 1 
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Robbins dan 

Judge (2014:91) 

bawahannya untuk 

menyampaikan 

setiap kepentingan 

pribadi mereka dan 

memiliki 

kemampuan untuk 

memengaruhi yang 

luar biasa 

Inspirational 

Motivation 

(Motivasi 

Inspirasional) 

Interval 2 

Intellectual 

Stimulation 

(Stimulasi 

Intelektual) 

Interval 3 

Individualized 

Consideration 

(Pertimbangan 

Individual) 

Interval 4 

2 

Kompensasi 

(X2) 

Wibowo 

(2016:86-88) 

Jumlah paket yang 

ditawarkan 

organisasi kepada 

pekerja sebagai 

imbalan atas 

penggunaan tenaga 

kerja 

Upah dan Gaji Interval 1 

Insentif Interval 2 

Penghargaan Interval 3 

Tunjangan Interval 4 

3 

Kepuasan Kerja 

(XY) 

Robbins 

(2018:49) 

Perasaan positif 

terhadap pekerjaan 

yang dihasilkan 

dari evaluasi atas 

karakteristik-

karakteristiknya 

Sifat Pekerjaan Interval 1 

Gaji Interval 2 

Peluang promosi Interval 3 

Pengawasan 

(Supervisi) 
Interval 4 

Rekan kerja Interval 5 
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4.6. Analisis Data 

Penelitian sejatinya adalah kegiatan suatu analisis yang menginterprestasikan 

yang akan digunakan untuk menjawab segala pertanyaan terkait dengan 

penelitian guna dapat mengungkap fenomena-fenomena sosial tertentu. Proses 

penyederhanaan data ke dalam bentuk data yang lebih mudah dibaca, dipahami 

maupun untuk diinterprestasikan disebut dengan analisis data.  Menganalisis 

data diperlukan beberapa metode maupun model yang harus dipilih sesuai 

dengan pola setiap penelitian dan variabel-variabel yang akan diteliti. Penelitian 

ini adalah penelitian kuantitaf yang memanfaatkan teknik analisi data berupa 

SEM AMOS. Amos atau yang juga disebut Analisis of Moment Structures 

digunakan atau dimanfaatkan sebagai pendekatan umum analisis data dalam 

4 

Loyalitas 

(Y) 

Saydam 

(2010:48) 

Tekad dan 

kesanggupan 

menaati, 

melaksanakan dan 

mengamalkan 

sesuatu yang 

dipatuhi dengan 

penuh kesadaran 

dan tanggung 

jawab, tekad serta 

kesanggupan yang 

harus dibuktikan 

dalam sikap dan 

tingkah laku 

sehari-hari serta 

dalam perbuatan 

melaksanakan 

tugas. 

Ketaatan atau 

kepatuhan 
Interval 1 

Bertanggungjawab Interval 2 

Pengabdian Interval 3 

Kejujuran Interval 4 
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Structural Equation Model atau yang sering dikenal dengan SEM. Bahkan SEM 

juga dikenal sebagai Analysis of Covariance Structures atau dapat disebut juga 

dengan model sebab akibat (causal modeling). Dengan pemanfaatan Amos 

maka perhitungan rumit pu didalam SEM akan menjadi lebih mudah dilakukan 

apabila kita dibandingkan dengan menggunakan perangkat lunak lainnya. Serta 

penggunaan SEM AMOS akan mempercepat penelitian dalam membuat 

spesifikasi baik digunakan untuk melihat serta melakukan modifikasi model 

secara grafik dengan menggunakan tool yang sederhana. Dari data mentah di 

olah menjadi data yang siap di analisis 

4.6.1. Analisis Deskriptif  

Menurut Sugiyono (2013: 53) penelitian deskriptif merupakan suatu 

penelitian yang acapkali dilakukan untuk mengetahui nilai variabel secara 

mandiri, baik suatu variabel atau lebih (independen) tanpa diperlukan 

membuat perbandingan maupun harus menghubungkan dengan variable-

variabel lainnya. Sedangkan Analisis deskriptif ialah suatu metode penelitian 

yang dapat memberi gambaran mengenai baik itu situasi maupun kejadian, 

maka dari itulah metode ini berkehendak untuk mengadakan akumulasi data 

dasar yang berlaku.  Variabel penelitian ini yaitu loyalitas, kepemimpinan 

transformasional, kompensasi, dan kepuasan kerja.  

4.6.2. Permodelan SEM 

Dan menurut Ferdinand, suatu permodelan SEM (Structural Equation 

Modelling) tersusun menjadi tujuh tahap, sebagai berikut: 
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4.6.2.1. Pengembangan Model Teoritis 

Pada tahap pertama yang dilakukan dalam pengembangan model SEM 

yaitu, dengan mengembangkan suatu permodelan yang mempunyai 

justifikasi teoritis yang kuat. SEM hanya digunakan untuk menguji 

kausalitas yang sudah ada teorinya dan tidak digunakan untuk 

membentuk sebuah teori kausalitas. SEM yang digunakan bukan untuk 

menghasilkan sebuah model, tetapi digunakan untuk mengkonfirmasi 

model teoritis tersebut melalui data empirik. 

4.6.2.2. Diagram Pengembangan Alur (Path Diagram)  

Model teoritis yang telah dibangun pada tahap pertama digambarkan 

dalam sebuah Path diagram. Path diagram yang mempermudah peneliti 

melihat hubungan-hubungan kausalitas yang hendak diuji.  Dalam path 

diagram, hubungan antara konstruk akan dinyatakan melalui anak panah.  

Anak panah yang lurus menunjukkan sebuah hubungan kausal yang 

langsung antara satu konstruk dengan konstruk yang lain.  Sedangkan 

garis-garis lengkung antara konstruk dengan anak panah pada setiap 

ujungnya menunjukkan antara konstruk-konstruk yang dibangun dalam 

diagram jalur yang dapat dibedakan dalam dua kelompok, yaitu: 

4.6.2.2.1. Exogenous Constructs yang dikenal juga sebagai variabel 

sumber atau variabel independen yang tidak diprediksi oleh variabel 

yang lain dalam model.  Exogenous Constructs adalah konstruk yang 

dituju oleh garis dengan satu ujung panah.  
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4.6.2.2.2. Endogenous Constructs yang merupakan faktor-faktor yang 

diprediksi oleh satu atau beberapa konstruk.  Konstruk endogen dapat 

memprediksi satu atau beberapa konstruk endogen lainnya, tetapi 

konstruk eksogen hanya dapat berhubungan kausal dengan konstruk 

endogen lainnya.   

4.6.2.3. Konversi Diagram Alur Kedalam Persamaan  

Tahap selanjutnya adalah menggambarkan model teoritis yang telah 

dikembangkan dalam sebuah diagram alur.  Spesifikasi model tersebut 

dalam persamaan.  Persamaan yang dibangun adalah sebagai berikut:  

Variabel Endogen = Varibel Eksogen + Variabel Endogen + Error 

Tabel 4.6.2.3 

Konversi Diagram Alur Kedalam Persamaan  

/Model Persamaan Struktural 

Y1 β1 X1 + β2 X2  + e 

Y β3 X1 + β4 X2 + Y1 + e 

 

Keterangan: 

X1 : Kepemimpinan Transformasional 

X2 : Kompensasi 

Y1 : Kepuasan 

Y : Loyalitas 

β : Regresi 

 



49 
 

 

4.6.2.4. Memilih Matriks Input dan Estimasi Model Kovarians atau Korelasi  

SEM hanya menggunakan input data matriks varians / kovarians pada 

keseluruhan estimasi untuk menguji teori.  Penggunaan matrik kovarians 

pada umumnya lebih banyak digunakan dalam penelitian yang menguji 

hubungan variabel.  Hal ini didasarkan pada berbagai penelitian yang 

melaporkan bahwa laporan kesalahan menunjukkan angka yang kurang 

akurat menggunakan input matriks (Ferdinand, 2014;52).   

4.6.2.4.1. Ukuran Sampel 

Ukuran sampel sangat berperan penting dalam proses estimasi serta 

interpretasi hasil SEM.  Sebagaimana disebutkan dalam metode-

metode statistik yang lain, ukuran sampel dapat menjadi dasar untuk 

mengestimasi kesalahan sampling.  Ukuran sampel yang sesuai untuk 

SEM adalah antara 100-200.   

4.6.2.4.2. Estimasi Model  

Model yang telah dikembangkan dan data telah diinput, selanjutnya 

dilakukan estimasi model dengan menggunakan bantuan program 

Komputer yang dapat digunakan untuk mengestimasi modelnya.  Salah 

satu program komputer yang dapat digunakan untuk estimasi model 

SEM adalah program AMOS. 

4.6.2.5. Kemungkinan Munculnya Masalah Identifikasi  

Problem identifikasi pada prinsipnya adalah masalah mengenai ketidak 

mampuan model yang dikembangkan untuk menghasilkan estimasi yang 
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unik.  Problem identifikasi dapat muncul gejala-gejala berikut ini 

(Ferdinand, 2014:54):  

4.6.2.5.1. Standard error untuk satu atau beberapa koefisien adalah 

sangat besar.   

4.6.2.5.2. Program tidak mampu menghasilkan matrik informasi yang 

seharusnya disajikan.   

4.6.2.5.3. Muncul angka-angka yang aneh seperti adanya varians error 

negatif.   

4.6.2.5.4. Munculnya korelasi yang sangat tinggi antar koefisien yang 

koefisien estimasi yang didapat (misalnya lebih dari 0.9). 

4.6.2.6. Evaluasi kriteria goodness of fit  

Pengujian terhadap kesesuaian model melalui telaah terhadap berbagai 

criteria goodness of fit. Berikut ini disajikan beberapa indeks 

kesesuaian dan cut off value untuk menguji apakah sebuah model dapat 

diterima atau ditolak (Ferdinand,2014:69): 

4.6.2.6.1. Statistik chi square (X
2
), dimana model dipandang baik atau 

memuaskan bila nilai chi square-nya rendah. Semakin kecil nilai X
2
 

semakin baik model itu dan diterima berdasarkan probabilitas dengan 

cut off value sebesar p> 0.005 atau p> 0.005 ataup> 0.10 . 

4.6.2.6.2. RMSEA (The Root Mean Square Error of Approximation), 

yang menunjukkan goodness of fit yang dapat diharapkan bila model 

diestimasi dalam populasi. Nilai RMSEA yang lebih kecil atau sama 
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dengan 0.08 merupakan indeks untuk dapat diterimanya model yang 

menunjukkan sebuah close fit dari model itu berdasar degree of 

freedom. 

4.6.2.6.3. GFI (Goodness of Fit Index) adalah ukuran non statistik yang 

mempunyai nilai-nilai antara 0 (poor fit) hingga 1,0 (perfect fit).  Nilai 

yang tinggi dalam indeks ini menunjukkan suatu yang lebih sesuai.  

4.6.2.6.4. AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index) dimana tingkat 

penerimaan yang drekomendasikan adalah bila AGFI mempunyai nilai 

yang sama atau lebih besar dari 0.90.  

4.6.2.6.5. CMIN / DF adalah The Minimum Sample Discrepancy 

Function yang dibagi dengan degree of freedom.  CMIN / DF tidak 

lain adalah statistic chi square, x2 dibagi DF-nya disebut x2 relatif.  

Bila nilai X2 relatif kurang dari 2.0 atau 3.0, indikasi dari acceptable 

fit antara model dan data.   

4.6.2.6.6. TLI (Tucker Lewis Index) merupakan incremental index yang 

membandingkan sebuah model yang diuji terhadap sebuah model 

baseline, dimana nilai yang direkomendasian sebagai acuan untuk 

diterimanya sebuah model adalah > 0.95 dan nilai yang mendekati 

angka 1 menunjukkan a very good fit.   

4.6.2.6.7. CFI (Comparative Fit Index), yang bila mendekati 1, 

mengindikasikan tingkat fit yang paling tinggi.  Nilai yang diterima 

adalah CFI> 0.95. 
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Berikut ini disajikan nilai cut off untuk uji goodness of fit secara ringkas 

pada table. 

Tabel 4.6.2.6.7. 

Tabel Goodness of fit 

Goodness of fit Index Ut-Off Value 

X
2
-Chi-Square < X

2
α= 0.05 

Significance Probability ≥ 0.05 

CMIN/DF ≤ 2.00 

TLI ≥ 0.95 

CFI ≥ 0.95 

GFI ≥ 0.90 

AGFI ≥ 0.90 

RMSEA ≤ 0.08 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguji 

kecocokan antara data dengan model dilakukan dengan mengevaluasi 

secara umum derajat kecocokan atau goodness of fit. Model yang baik 

hendaknya memenuhi kriteria nilai chi square yang kecil, signifikansi ≥ 

0.05, RMSEA ≤ 0.08, GFI ≥ 0.90, AGFI ≥ 0.90, CMIN / DF ≥ 0.90, TLI 

≥ 0.95, dan CFI ≥ 0.95  .  

4.6.2.7. Interpretasi dan Modifikasi Model  

Tahap adalah menginterpretasikan model dan memodifikasi model bagi 

model-model yang tidak memenuhi syarat pengujian yang dilakukan.  

Memberikan pedoman untuk mempertimbangkan tidaknya memodifikasi 

sebuah model dengan melihat jumlah residual yang dihasilkan oleh 

model.  Batas keamanan untuk jumlah residual yang dihasilkan oleh 
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model, maka sebuah modifikasi mulai perlu dipertimbangkan.  Bila 

ditemukan bahwa nilai residual yang dihasilkan model cukup besar 

(>2.58), maka cara lain dalam memodifikasi adalah dengan 

mempertimbangkan untuk menambah sebuah alur baru terhadap model 

yang diestimasi itu.  Nilai residual yang lebih besar atau sama dengan 

2.58 diinterprestasikan sebagai signifikan secara statistik pada tingkat 5%. 

4.6.2.8. Keputusan uji hipotesis 

Pengujian hipotesis dapat dilihat dari nilai t-statistik atau Critical Ratio 

(CR) dan nilai probabilitas.  Untuk menguji hipotesis menggunakan nilai 

statistik maka untuk alpha 5% nilai statistik yang digunakan adalah 1.64.  

Kriteria penerimaan/ penolakan hipotesis adalah Ha diterima ketika nilai t 

(CR) > 1.64.  Untuk menolak/ menerima hipotesis menggunakan 

probabilitas maka Ha di terima jika nilai p < 0.05.
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