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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui, menguji, dan menganalisis 

pengaruh semua variabel X, yaitu kepemimpinan yang melayani dan 

Kecerdasan Emosional terhadap variabel Y, yaitu komitmen organisasi yang 

juga berperan sebagai mediasi, serta terhadap perilaku kewargaan organisasi 

pada perawat RSUD RAA Soewondo. Lokasi penelitian bertempat di RSUD 

RAA Soewondo yang beralamat di Jl. Dr. Soesanto No. 114, Ngipik, 

Kutoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kegiatan 

penelitian akan dilaksanakan setelah pengajuan perizinan penelitian yaitu 

pada bulan Februarihingga Maret tahun 2020. 

3.2. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.2.1. Variabel Penelitian 

Martono (2016: 59) menyatakan bahwa variabel merupakan 

suatu konsep untuk menggambarkan secara abstrak suatu kejadian, 

keadaan, kelompok atau individu  yang memiliki variasi atau memiliki 

lebih dari satu nilai dan menjadi pusat perhatian ilmu sosial. 

 

 

 



59 
 

 
 

Ada tiga macam variabel yang akan digunakan dalam penelitian 

ini, yaitu: 

3.2.1.1. Independent Variable (X) 

Variabel bebas (independent variable) merupakan variabel 

menciptakan pengaruh pada variabel lainnya, yang biasanya berada 

dalam urutan waktu yang terjadi lebih dulu. Kehadiran variabel ini 

dalam penelitian kuantitatif merupakan topik pokok penelitian. 

Pada analisis data SEM, variabel independen juga disebut 

sebagai variabel eksogen. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel 

X adalah kepemimpinan yang melayani(X1) dan Kecerdasan 

Emosional sebagai (X2). 

3.2.1.2. Dependent Variable (Y) 

Variabel dependen atau disebut juga sebagai variabel terikat 

merupakan variabel dipengaruhi oleh variabel bebas. Kehadiran 

variabel ini dalam penelitian kuantitatif berfungsi sebagai variabel 

yang dijelaskan topik pokok penelitian. 

Pada analisis data SEM, variabel independen juga disebut 

sebagai variabel endogen. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel 

Y adalah komitmen organisasi (Y1) dan perilaku kewargaan 

organisasi(Y2). 
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3.2.1.3. Intervening variable 

Variabel Antara (Intervening variable) atau yang lebih dikenal 

dengan variabel mediasi merupakan variabel yang terletak di antara 

variabel independen dan variabel dependen. 

Ketergantungan variabel bebas dan variabel terikat terhadap 

variabel mediasi ini dikarenakan variabel mediasi menimbulkan 

perubahan pada variabel terikat. Dalam penelitian ini, variabel mediasi 

adalah komitmen organisasi. 

3.2.2. Definisi Operasional 

Adapun definisi operasional dari setiap variabel serta indikator 

dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut : 

3.2.2.1. Kepemimpinan yang Melayani 

Sendjaya dan Sarros (dalam Gunawan, 2017) mengemukakan 

bahwa servant leader adalah pemimpin yang mengutamakan 

kebutuhan orang lain, aspirasi dan kepentingan orang lain atas 

mereka sendiri.  

Indikator-indikator kepemimpinan yang melayani yang 

dikemukakan oleh Spears (dalam Muhtasom, et al, 2017), Awee 

(2014), Kartikarini (dalam Perdana dan Ida, 2017), Kamanjaya, dkk 

(2017) adalah sebagai berikut: 

1. Berempati(Empathy) 

Merupakan kemampuan seorang pimpinan dalam kepemimpinan 

yang melayaniyang selalu berusaha untuk memahami dan 
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berempati terhadap orang lain. Pemimpin yang paling sukses 

adalah mereka yang menjadi sangat terampil sebagai pendengar 

yang berempati. Kepemimpinan harus berasal dari pemahaman 

akan kebutuhan yang akan dipengaruhi olehnya. Oleh karena 

itu,diharapkan pimpinan dalam instansi rumah sakit bidang 

keperawatan selalu memahami dan mempu berempati dengan 

orang lain, utamanya kepada perawat sebagai bawahannya. 

2. Pemberdayaan (Empowerment) 

Merupakan kemampuan kepempinan dalam menempatkan 

kepentingan pada kerja sama yaitu mempercayakan kekuasaan 

kepada orang lain, dan mendengarkan saran dari bawahan. 

Dalam pemberdayaan ini, pimpinan diharapkan selalu 

memberikan pemberdayaan berupa komunikasi dua arah 

terhadap semua perawat. 

3. Kerendahan Hati (Humility) 

Merupakan kemampuan seorang pemimpin untuk selalu 

menjaga kerendahan hati dengan menunjukkan rasa hormat 

terhadap bawahan dengan menunjukkan rasa hormat dan 

mengakui kontribusi bawahannya terhadap tim. Kerendahan hati 

adalah suatu sikap yang menggambarkan artian yang jelas 

tentang kekurangan-kekurangan seorang pemimpin dalam usaha 

mencapai tujuannya dengan kemampuan yang dimilikinya. 
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Dalam penelitian ini, diharapkan pimpinan rumah sakit bidang 

keperawatan selalu rendah hati terhadap semua perawat. 

4. Kasih Sayang (Love) 

Merupakan kemampuan seorang pimpinan yang mampu 

mengasihi terhadap bawahannya berdasarkan moral dari 

bawahannya. Kata kasih sayang ini mengacu pada bahasa 

Yunani yang diartikan sebagai cinta moral. Cinta berarti 

melakukan hal yang benar pada waktu yang tepat untuk alasan 

yang benar. Dalam penelitian ini, diharapkan pimpinan rumah 

sakit bidang keperawatan memiliki rasa kasih sayang yang 

tinggi terhadap semua perawat. 

5. Penatalayanan (Stewardship) 

Merupakan kemampuan seorang pimpinan untuk membangun 

kepercayaan dari orang lain. Penatalayanan ini sebagai 

penatalayanan untuk orang lain atas dasar kepercayaan, 

melayani kebutuhan orang lain, dan menekankan keterbukaan 

serta persuasi. Dalam penelitian ini, diharapkan pimpinan rumah 

sakit bidang keperawatan memberikan penatalayanan dengan 

cara membangun kepercayaan kepada semua perawat. 

3.2.2.2. Kecerdasan Emosional 

Goleman menjelaskan bahwa kecerdasan emosional merupakan 

kemampuan emosional yang meliputi kemampuan mengendalikan 

diri, mampu bertahan menghadapi frustrasi, mampu mengendalikan 
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impuls, memotivasi diri, mampu mengatur suasana hati, berempati 

dan membina hubungan yang baik dengan individu lain. 

Indikator- indikator kecerdasan emosional yang disampaikan 

Goleman (dalam Ariesta, 2016), Titimaea dalam Labbaf (dalam 

Wirawan, 2017), Goleman dkk (dalam Mahri dkk, 2018) adalah : 

1. Kesadaran Diri(Self-Awareness) 

Definisi dari kesadaran diri adalah kemampuan untuk 

mengetahui apa yang seseorang rasakan pada suatu saat, dan 

menggunakannya untuk memandu pengambilan keputusan diri 

sendiri, serta memiliki tolok ukur yang realistis atas kemampuan 

diri dan kepercayaan diri yang kuat misalnya adalah 

kemampuan perawat mengenali keterbatasan kekurangan dan 

kelebihannya dengan baik sehingga mereka dapat berhati-hati 

dalam melaksanakan fungsi sebagai perawat. 

2. Pengaturan diri  

Definisi dari pengaturan diri merupakan kemampuan 

pengelolaan emosi untuk menangani emosi diri sendiri sehingga 

berdampak positif kepada pelaksanaan tugas, peka terhadap kata 

hati dan sanggup menunda kenikmatan sebelum tercapainya 

suatu sasaran, serta mampu pulih dari tekanan emosi. 

Pengendalian diri dalam pengaturan emosi sangat diperlukan 

oleh setiap perawat agar dapat memberikan dampak positif bagi 
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pelaksanaan tugas keperawatan serta bagi lingkungan sekitar 

seperti pasien maupun rekan kerja. 

3. Motivasi Diri Sendiri(Self-Motivation) 

Kemampuan memotivasi diri sendiri merupakan kemampuan 

untuk menggunakan hasrat diri yang paling dalam untuk 

menggerakkan dan menuntun menuju sasaran, membantu 

mengambil inisiatif dan bertindak sangat efektif, dan untuk 

bertahan menghadapi kegagalan dan frustrasi. Para perawat 

diharapkan memiliki hasrat untuk bangkit dalam keterpurukan 

atau masalah tertentu agar tujuan organisasi dapat dilaksanakan 

dengan baik. 

4. Empati  

Kemampuan empati merupakan kemampuan mengenali emosi 

orang lain untuk merasakan yang dirasakan oleh orang lain, 

mampu memahami sudut pandang orang lain, menumbuhkan 

hubungan saling percaya dan menyelaraskan diri dengan 

berbagai tipe orang. Berdasarkan definisi tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa perawat diharapkan mampu memahami dan 

menghargai setiap perbedaan rasa yang dimiliki setiap orang, 

baik itu perasaan pasien, rekan kerja, maupun pimpinan. 

5. Keterampilan sosial  

Kemampuan keterampilan sosial merupakan kemampuan 

membina hubungan antar pribadi (interpersonal skill) untuk 
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menangani emosi dengan baik ketika berhubungan dengan orang 

lain dan dengan cermat membaca situasi dan jaringan sosial, 

berinteraksi dengan lancar, menggunakan keterampilan ini untuk 

memimpin tim, bermusyawarah dan menyelesaikan perselisihan, 

serta untuk bekerja sama dalam tim. Dari definisi tersebut dapat 

dibuktikan dengan cara kemampuan perawat berkomunikasi dan 

membaca situasi dalam bermusyawarah, bekerja sama, dan 

menyelesaikan perselisihan dengan tim. 

3.2.2.3. Komitmen Organisasi 

Gunawan (2017) menjelaskan bahwa komitmen organiasi 

merupakan sikap yang dimiliki karyawan untuk tetap loyal terhadap 

perusahaan dan bersedia untuk tetap bekerja dengan sebaik mungkin 

demi tercapainya tujuan organisasi. 

Indikator komitmen organisasi dapat dilihat melalui komponen 

yang disampaikan oleh Mayer dan Allen (dalam Sutrisno, 2010 : 

292), Meyer, Alien, dan Smith (dalam Paul, 2012 : 230), serta 

Summers dan Acito (dalam Sutrisno, 2010 : 293), yaitu: 

1. Komitmen Afektif (Affective Commitment) 

Komitmen afektif merupakan komitmen yang terjadi ketika 

karyawan ingin tetap bersama organisasi karena adanya ikatan 

emosional. Kemunculan komitmen afektif dikarenakan kondisi 

kerja dan pemenuhan harapan karyawan, yaitu apakah suatu 

pekerjaan yang diambil oleh seorang karyawan memberikan 
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imbalan yang diharapkan atau tidak. Hal tersebut berarti bahwa 

instansi rumah sakit dalam penelitian ini memiliki arti penting 

bagi perawat sehingga menjadi inspirasi terbaik seorang perawat 

dalam menjalankan pekerjaannya. 

2. Komitmen Berkelanjutan (Continuance Commitment) 

Komitmen berkelanjutan merupakan keterikatan psikologis dari 

anggota pada organisasi karena biaya yang dia tanggung sebagai 

konsekuensi keluar organisasi dimana anggota akan 

memperhitungkan faedah dan pengabdian atas keterlibatan 

dalam menjadi anggota suatu organisasi. Oleh karena itu, 

perawat diharapkan merasa telah menjadi bagian rumah sakit ini 

secara berkelanjutan untuk masa depan yang lebih baik. 

3. Komitmen Normatif (Normative Commitment) 

Komitmen normatif merupakan keterikatan anggota secara 

psikologis dengan organisasi karena kewajiban moral untuk 

memelihara hubungan dengan organisasi dimana dengan adanya 

kewajiban moral dapat diketahui melalui seseorang akan merasa 

bersalah dan tidak nyaman jika tidak melakukan sesuatu. Dalam 

hal ini, seorang perawat diharapkan mempunyai ketertarikan 

untuk terus bertahan dalam bekerja di rumah sakit ini karena 

manfaat dari segi moral dan tidak serta merta hanya karena 

pekerjaan. 
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3.2.2.4. Perilaku Kewargaan Organisasi 

Perilaku Kewargaan Organisasi (Organizational Citizenship 

Behavior) merupakan sikap yang melampaui persyaratan tugas inti 

job description, namun tetap bermanfaat bagi organisasi. Organ dkk 

(dalam Mahri dkk, 2018), Organ (dalam Suwibawa et al, 2018), 

Organ andLingl (dalam Lestari dan Nur, 2018) mengatakan bahwa 

perilaku kewargaan organisasi memiliki lima indikator yang 

meliputi:  

1. Perilaku Menolong (Altruism)  

Merupakan perilaku menolong orang lain secara sukarela 

khususnya yang berhubungan dengan tugas di luar tanggung 

jawabnya dalam organisasi. Perawat diharapkan bersedia 

membantu rekan kerja lain yang membutuhkan pertolongan 

dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, seperti 

menawarkan bantuan untuk menggantikan pekerjaan rekan kerja 

jika sedang absen atau cuti. 

2. Kesopanan (Courtesy)  

Merupakan perilaku dimana karyawan bersikap sopan dan 

sesuai aturan, sehingga dapat mencegah timbulnya konflik 

interpersonal khususnya antar rekan kerja dalam organisasi. 

Penjelasan mengenai perilaku kesopanan dalam penelitian ini 

yaitu merujuk pada perawat yang memiliki aspek perilaku ini 

dalam dirinya akan selalu bersikap sopan dan menghargai 
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oranglain untuk menghindari timbulnya konflik, serta selalu 

mempertimbangkan tindakan yang akan dilakukannya terlebih 

dahulu sebelum bertindak agar tidak mengganggu orang lain, 

termasuk rekan kerja. 

3. Sikap Sportif (Sportmanship) 

Merupakan perilaku yang menunjukan daya toleransi yang 

tinggi terhadap organisasi sehingga seseorang akan berperilaku 

positif dan menghindari keluhan. Perawat yang memiliki sikap 

sportif biasanya tidak suka mengeluh terhadap hal-hal kecil 

yang terjadi di tempat kerjanya dan diharapkan memberikan 

toleransi terhadap keadaan-keadaan di rumah sakit yang berjalan 

kurang ideal. Perawat yang memiliki sikap ini akan berusaha 

untuk menciptakan situasi terbaik, menyenangkan, dan positif 

terhadap rekan kerja. 

4. Teliti (Conscientiousness) 

Merupakan perilaku sukarela yang melebihi persyaratan dasar 

atau minimum pekerjaan dalam mematuhi aturan kerja maupun 

kehadirannya dalam organisasi. Perilaku ini biasanya tidak 

termasuk dalam kewajiban atau tugas perawat, tetapi 

memberikan kontribusi lebih pada kelompok, seperti bersikap 

teliti saat bekerja, bekerja dengan jujur, tidak mengambil 

istirahat tambahan ketika bekerja, serta selalu mematuhi aturan 

di rumah sakit meskipun tidak ada yang mengawasi. Perawat 
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diharapkam selalu berusaha teliti terhadap pekerjaan yang harus 

dijalaninya. 

5. Moral Kewargaan (Civic Virtue) 

Merupakan perilaku yang menunjukan partisipasi dan 

kepedulian terhadap keberlangsungan hidup organisasi, dalam 

hal ini adalah peduli terhadap keberlangsungan hidup rumah 

sakit, seperti menghadiri rapat yang diadakan baik di dalam 

maupun luar rumah sakit, serta mengikuti perkembangan atau 

perubahan yang terjadi di rumah sakit. 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

3.3.1. Jenis Data Penelitian 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kuantitatif. 

3.3.1.1. Data Penelitian Kuantitatif 

Sugiyono (2018 : 15) mengungkapkan bahwa data kuantitatif 

merupakan data yang berlandaskan pada realitas atau fenomena yang 

dapat diamati, terukur, dapat diklasifikasi, bebas nilai dan relatif 

tetap. Data kuantitatif digunakan untuk meneliti sampel dari populasi 

tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, dan 

bersifat statistic untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

3.3.1.2. Data Penelitian Kualitatif 

Sugiyono (2018 : 19) menyatakan bahwa data penelitian 

kualitatif merupakan data penelitian yang berlandaskan pada filsafat 
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postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang 

alamiah yang berkebalikan dengan eksperimen dimana peneliti 

sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data gabungan , 

bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan 

pemahaman makna, dan mengkonstruksi fenomena dari generalisasi. 

3.3.2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah 

menggunakan data primer dan sekunder. 

3.3.2.1. Data Primer 

Pencarian data primer dapat dilakukan melalui kegiatan 

observasi, wawancara langsung kepada staff maupun perawat RSUD 

RAA Soewondo, dan memberikan kuesioner kepada responden. 

3.3.2.2. Data Sekunder 

Pencarian data sekunder dapat dilakukan melalui kegiatan 

pencarian data melalui website objek penelitian, artikel di media 

internet, kegiatan membaca jurnal nasional dan internasional, e-book 

maupun buku konvensional yang berkaitan dengan topik penelitian. 

3.4. Populasi dan Sampel 

3.4.1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2018 : 130) populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai 

kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi didefinisikan 
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sebagai seluruh objek maupun subjek penelitian yang berada pada 

suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Pada penelitian ini 

populasi target adalahtenaga perawat RSUD RAA Soewondo 

sebesar258 orang. Berikut rincian jumlah populasi target dapat dilihat 

pada tabel 3.1. 

Tabel 3.1 

Jumlah Populasi Target 

No Jabatan Perawat Jumlah Populasi 

1 Perawat Madya 43 

2 Perawat Penyelia 76 

3 Perawat Gigi Penyelia 1 

4 Perawat Muda 27 

5 Perawat Pertama 15 

6 Perawat Mahir 55 

7 Perawat Pelaksana Lanjutan 34 

8 Perawat Gigi Mahir 1 

9 Perawat Ahli Pertama 3 

10 Perawat Pelaksana 3 

Total 258 

Sumber : Data PNS Jabatan Fungsional RSUD RAA Soewondo  

3.4.2. Sampel 

Teori dari Sugiyono (2018:131) mengatakan bahwa sampel 

merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Jika suatu organisasi memiliki populasi yang besar, 

maka peneliti tidak mungkin mempelajari semua populasi yang ada 

misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Oleh karena 

itu, pengambilan sampel harus benar-benar mewakili populasi 

tersebut. 
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Sampel target pada penelitian ini mengacu pada pedoman 

analisis SEM (Structural Equation Modelling) oleh Hair et al (dalam 

Ferdinand, 2014:173) yang mengungkapkan bahwa pada analisis SEM 

setidaknya membutuhkan sampel paling sedikit 5 sampai 10 kali 

jumlah parameter yang akan dianalisis. Dalam pengujian Chi-Square 

model SEM sangat sensitif terhadap jumlah sampel yaitu 

membutuhkan antara 100-200 sampel. Dalam penelitian ini diketahui 

bahwa jumlah parameter adalah sebesar 18 indikator membutuhkan 

sampel sebanyak 18 x 6 = 108 sampel. 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu, misalnya penelitian tentang kualitas makanan, 

maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli bidang makanan. 

Dikarenakan sampel target lebih mudah jika dilihat dari kriteria-

kriteria berdasarkan lama bekerja dan tingkat pendidikan. Kriteria-

kriteria yang dimaksud adalah perawat dengan masa kerja minimal 4 

tahun, minimal usia 30 tahun, serta tingkat pendidikan minimal D3 

akademi perawat. 
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3.5. Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti beberapa kegiatan dalam mengumpulkan 

data, yaitu : 

1. Observasi  

  Observasi merupakan suatu kegiatan peninjauan secara cermat 

pada objek dan subjek penelitian dengan cara melihat fenomena-fenomena 

yang kemungkinan terjadi pada pegawai rumah sakit. Peneliti menemukan 

ide fenomena-fenomena apa yang biasa terjadi di rumah sakit yang 

berkaitan dengan variabel terkait. Kemudian peneliti melakukan observasi 

terkait dengan fenomena-fenomena tersebut disertai data yang ada. 

2. Wawancara 

  Wawancara merupakan kegiatan pengumpulan data yang dilakukan 

oleh peneliti dengan cara mengajukan pertanyaan baik secara langsung 

melalui tatap muka maupun secara tidak langsung melalui media 

komunikasi daring kepada pihak pengurus kepegawaian, pihak Humas, 

pihak Diklat, perawat, hingga pasien. 

3. Dokumentasi  

  Dokumentasi merupakan kegiatan pengumpulan serta 

penyimpanan informasi data pokok atau data penunjang penelitian yang 

berupa dokumen penting seperti data jumlah perawat, data SOTK (Struktur 

Organisasi dan Tata Usaha), data penilaian perawat RSUD RAA 

Soewondo, foto-foto, peraturan-peraturan yang diterapkan, dan lain-lain.  
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4. Kuesioner 

 Kuesioner merupakan kegiatan survei yang terdiri atas daftar 

pertanyaan atau pernyataan tertulis, bertujuan untuk mendapatkan 

tanggapan dari responden terpilih. Peneliti menyebarkan kuesioner secara 

daring yaitu melalui Google Formulir. 

 Setiap indikator memiliki satu pernyataan untuk menemukan 

kesimpulan. Pernyataan dari responden pada penelitian ini menggunakan 

skala likert yaitu jawaban dari setiap responden menggunakan skor 1 

hingga 5. 

Tabel 3.2 

Skala Likert 

 Keterangan Score 

SS Sangat Setuju 5 

S Setuju 4 

N Netral 3 

KS Kurang Setuju 2 

TS Tidak Setuju 1 

 Sumber : Sugiyono, 2018 

5. Studi Kepustakaan 

 Studi kepustakaan merupakan kegiatan mengumpulkan data dan 

bacaan yang bersumber dari jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku cetak, e-book 

dari aplikasi Google Play Book dan I-Pusnas, serta artikel daring. 

3.6. Uji Instrumen Penelitian 

Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian adalah 

menggunakan kuesioner berupa daftar pernyataan atau pertanyaan untuk 
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beberapa perawat RSUD RAA Soewondo. Data akan diuji dahulu melalui 

uji instrumen yang memerlukan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji 

instrumen merupakan pengujian sebelum pemberian kuesioner kepada 

responden. Instrumen penelitian digunakan untuk melakukan pengukuran 

dengan tujuan menghasilkan data kuantitatif yang akurat dan setiap 

instrumennya harus mempunyai skala. 

Skala yang akan digunakan peneliti adalah skala Likert. Sugiyono 

(2018) mengungkapkan bahwa skala Likert digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial. Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dan 

dijabarkan menjadi indikator variabel, kemudian variabel tersebut dijadikan 

titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa 

pernyataan atau pertanyaan. Skala Likert ini nantinya akan dibuat dalam 

bentuk checklist. 

3.6.1. Uji Validitas 

Menurut Ghozali (2017), uji validitas dipergunakan untuk mengukur 

sah, valid atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid 

apabila pertanyaan yang ada dalam kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk 

mengukur validitas, peneliti menggunakan Confirmatory Factor Analysis 

(CFA) yang digunakan untuk menguji Measurement Model yang 

menggambarkan hubungan variabel laten dengan indikator-indikatornya. 
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Menurut Ghozali (2017:127), analisis CFA didesain untuk menguji validitas 

suatu konstruk teoritis.  

3.6.2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan penanda yang menunjukan sejauh mana alat 

ukur dapat dipercaya. Reliabilitas adalah ukuran konsistensi dari indikator-

indikator sebuah variabel bentukan yang menunjukan sejauh mana masing-

masing indikator tersebut dapat mengindikasi variabel bentukan.Suatu 

instrumen pengukuran dikatakan reliabel jika pengukurannya konsisten dan 

cermat serta akurat. 

3.7. Pengolahan Data 

Tujuan dari pengolahan data adalah untuk menyeleksi dan menyusun 

data sehingga menjadi sistematis dan siap untuk dianalisis. Metode 

pengolahan data dalam penelitian ini ada empat, yaitu : 

3.7.1. Coding 

Coding merupakan proses pemberian kode tertentu pada macam-

macam jawaban dari kuesioner untuk dikelompokkan sesuai kategori. 

Pada tahap ini, dilakukan dengan cara memberikan simbol checklist (v) 

pada jawaban responden agar peneliti mudah dalam mengelola data.  

3.7.2. Scoring 

Scoring merupakan kegiatan memberikan skor pada setiap jawaban 

yang diperoleh dari setiap responden. Adapun cara scoring degan 

menggunakan skala likert yang dapat dilihat pada tabel 3.3berikut : 
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Tabel 3.3 

Skala Likert 

 Keterangan Score 

SS Sangat Setuju 5 

S Setuju 4 

N Netral 3 

KS Kurang Setuju 2 

TS Tidak Setuju 1 

Sumber : Sugiyono, 2018 

3.7.3. Tabulating 

Tabulating merupakan kegiatan pengelompokan atas jawaban 

secara teliti, kemudian dihitung dan dijumlahkan dalam bentuk tabel. 

3.7.4. Editing 

Mengedit merupakan langkah meneliti ulang kelengkapan dan 

kebenaran jawaban responden yang didapatkan melalui kuesioner, 

sehingga yang masuk sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. 

3.8. Analisis Data 

Teknik analisis digunakan untuk menginterpretasikan dan menganalisis 

data. Sesuai dengan model multidimensi dari berjenjang dengan yang 

dikembangkan dalam penelitian ini maka analisis data yang dipakai adalah 

Structural Equation Modelling (SEM) dengan menggunakan program AMOS 

versi 24. Dalam Ghozali (2017:3), SEM merupakan metode penggabungan 

antara metode statistik yang terpisah yaitu factor analysis (analisis faktor) 

yang dikembangkan pada ilmu psikologi serta psikometri, dan simultaneous 

equation modeling (model persamaan simultan) yang dikembangkan pada 

ekonometrika.  
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Hair et al (dalam Ghozali, 2017:59) mengungkapkan bahwa terdapat 

tujuh tahapan permodelan dan analisis persamaan struktural pada analisis 

SEM, yaitu : 

1. Pengembangan Model Berdasar Teori 

Hubungan kausalitas adalah sebuah dasar dari model persamaan 

struktural dimana pada satu variabel diasumsikan akan berakibat pada 

perubahan variabel lainnya. Kuatnya hubungan kausalitas antara dua 

variable diasumsikan oleh peneliti yang terletak pada justifikasi secara 

teoritis untuk mendukung analisis. 

2. Menyusun diagram jalur  

Terdapat dua asumsi yang melandasi diagram jalur yaitu semua hubungan 

kausalitas berdasarkan pada teori dimana untuk memasukkan atau 

menghilangkan hubungan kausalitas tersebut serta hungungan kausalitas 

dalam model dianggap linear.  

3. Mengubah diagram jalur menjadipersamaan struktural 

Peneliti memerlukan dua hal dalam penyusunan model struktural, 

yaitu menghubungkan antar konstruk laten baik eksogen maupun endogen 

dan menyusun measurement model dimana model yang menghubungkan 

konstruk laten endogen atau eksogen dengan variabel indikator (manifest). 

Jika measurement modeltelah terspesifikasi, maka peneliti menentukan 

reliabilitas dari indikator yang dapat dilakukan dengan mengestimasi 

secara empiris maupun spesifikasi. 
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4. Memilih Jenis Input Matrik dan Estimasi Model yang Diusulkan Untuk 

Analisis Data 

Model persamaan struktural SEM hanya menggunakan data input 

berupa matrik varian atau kovarian serta matrik korelasi. Peneliti 

diharuskan menggunakan input matrik varian/kovarian untuk menguji 

teori. Namun jika peneliti hanya ingin melihat pola hubungan dan tidak 

melihat total penjelasan yang diperlukan dalam uji teori, maka 

penggunakan matrik korelasi dapat diterima. 

5. Menilai Identifikasi Model 

Ketika proses estimasi berjalan pada program komputer, sering terjadi 

meaningless atau hasil estimasi tidak logis dan hal ini berkaitan dengan 

masalah identifikasi model struktural. Masalah identifikasi merupakan 

ketidakmampuan proposed model untuk menghasilkan unique estimate. 

Cara melihat ada atau tidaknya masalah identifikasi adalah dengan melihat 

hasil estimasi yang meliputi:  

a. Adanya nilai standar error yang besar untuk satu atau lebih koefisien 

b. Ketidakmampuan program untuk invert information matrix 

c. Nilai estimasi menjadi error variance yang negatif 

d. Adanya nilai korelasi yang tinggi (>0,90) antar koefisien estimasi.  

6. Menilai Kriteria Goodness-of-Fit 

Langkah yang harus dilakukan sebelum menilau kelayakan dari model 

struktural adalah apakah data yang akan diolah memenuhi asumsi model 

persamaan struktural atau tidak. Asumsi dasar persamaan model struktural 
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ada tiga, yaitu observasi data independen, responden diambil secara 

random, dan memiliki hubungan linear. 

Setelah asumsi SEM terpenuhi, langkah selanjutnya adalah melihat 

ada atau tidaknya offending estimate yang merupakan estimasi koefisien 

model struktural maupun model pengukuran lainnya yang memiliki nilai 

estimasi di atas batas yang dapat diterima. Tanda-tanda dari offending 

estimate adalah varian error yang negatif atau non-significant error untuk 

suatu konstruk, standardized coefficient yang mendekati 1,0, serta adanya 

standar error yang tinggi. 

Jika suatu model tidak ada offending estimate, maka peneliti dapat 

melakukan penilaian overall model fit dengan goodness-of-fit yang 

memiliki tiga jenis pengukuran, yaitu absolute fit measure, incremental fit 

measures, danparsimonious fit measures. 

a. Absolute fit measure 

- Likehood-ratio chi-square statistic (χ2) merupakan ukuran 

fundamental dari overall fit. Nilai chi-square yang tinggi relatif 

terhadap degree of freedom menghasilkan probabilitas (p) lebih 

kecil dari tingkat signifikansi (α) dan sebaliknya. Hal ini 

menunjukan bahwa input matrik kovarian antara prediksi dengan 

observasi sesungguhnya tidak berbeda secara signifikan. Peneliti 

harus mencari nilai chi-square yang tidak signifikan karena 

mengharapkan model yang diusulkan cocok dengan data observasi. 

CMIN merupakan gambaran perbedaan antaraunrestricted sample 
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covariance matrix S dan restricted covariance matrix. Nilai 

statistic ini sama dengen (N-1) Fmin yaitu ukuran besar sampel 

dikurangi 1 dikali minimum fit function. 

- CMIN/DF merupakan nilai chi-square dibagi dengan degree of 

freedom. Peneliti Wheaton et al (dalam Ghozali, 2017:64) 

menganjurkan menggunakan nilai rasio sebesar 5 atau kurang dari 

lima yang merupakan ukuran yang reasonable. Sementara itu, 

Byrne (dalam Ghozali, 2017:65)menganjurkan nilai rasio <2 yang 

merupakan ukuran fit. 

- GFI (Goodness of Fit Index) merupakan ukuran non-statistik yang 

nilainya berkisar 0 hingga 1,0. Peneliti menganjurkan nilai di atas 

90% sebagai ukuran good fit. 

- RMSEA(Root Mean Square Error of Approximation) merupakan 

ukuran yang mencoba memperbaiki kecenderungan statistik chi-

square yang menolak model dengan jumlah sampel yang besar. 

Nilai RMSEA yang dapat diterima yaitu antara 0,05 hingga 0,008. 

b. Incremental fit measures 

- AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index)merupakan pengembangan 

dari GFI yang disesuaikan dengan ratio degree of freedom. Nilai 

yang direkomendasikan yaitu sama atau >0,90. 

- TLI (Tucker Lewis Index)merupakan ukuran yang menggabungkan 

proposed model dan null model yang memiliki nilai 0 hingga 1,0. 

Nilai TLI yang direkomendasikan yaitu sama atau >0,90. 
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- NFI (Normed Fit Index) merupakan ukuran perbandingan antara 

proposed model dan null model. Nilai NFI mulai dari 0 hingga 1,0 

dan nilai yan direkomendasikan adalah sama atau >0,90. 

c. Parsimonious fit measures 

- PNFI (Parsimonious Normal Fit Index) digunakan untuk 

membandingkan model dengan degree of freedom yang berbeda. 

Untuk menunjukan adanya perbedaan model yang signifikan, nilai 

dari PNFI adalah sebesar 0,60 hingga 0,90. 

- PGFI (Parsimonious Goodness of Fit Index) memodifikasi GFI 

atas dasar parsimony estimated model. Nilai PGFI berkisar antara 0 

hingga 1,0 dengan nilai semakin tinggi menunjukan model lebih 

parsimony. 

7. Interpretasi dan Modifikasi Model 

Ketika model telah dinyatakan diterima, maka peneliti dapat 

melakukan modifikasi model untuk memperbaiki penjelasan teoritis atau 

goodness-of-fit. Jika model dimodifikasi, maka model tersebut harus 

cross-validated (diestimasi dengan data terpisah) sebelum model 

modifikasi diterima. 

Pengukuran model dapat dilakukan dengan modification indices. Nilai 

modification indicessama dengan terjadinya penurunan Chi-Squares jika 

koefisien diestimasi. Nilai sama atau >3,84menunjukan telah terjadi 

penurunan Chi-Squares secara signifikan. 

  


