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BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai arah dan cara melaksanakan

penelitian yang mencakup jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan

data, populasi dan sampel, variabel dan indikator, serta teknik analisis data.

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah ”Explanatory research” atau

penelitian yang bersifat menjelaskan, artinya penelitian ini menekankan pada

hubungan antar variabel penelitian dengan menguji hipotesis, yang uraiannya

mengandung deskripsi tetapi fokusnya terletak pada hubungan antar variabel

(Singarimbun dan Effendi, 1989).

3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden

penelitian. Data ini diambil berdasarkan kuesioner yang dibagikan kepada

responden. Adapun yang termasuk dalam data primer adalah tanggapan

responden terhadap variabel penelitian yang mencakup kinerja sumber daya

manusia, komitmen afektif, spiritual intelligence dan budaya organisasi.
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2) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang telah diolah oleh orang atau lembaga lain

dan telah dipublikasikan. Data tersebut diperoleh dari majalah-majalah, laporan

instansi terkait, maupun dari literatur-literatur yang ada meliputi: jumlah

personil, struktur organisasi, deskripsi jabatan, dan lain-lain.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang dilakukan adalah:

1) Studi pustaka, metode ini digunakan untuk memperoleh data sekunder, yaitu

meliputi data jumlah anggota organisasi, kebijakan organisasi dan lain-lain

yang ada di Universitas Halu Oleo dan IAIN Kendari Sulawesi Tenggara.

2) Penyebaran kuesioner, yaitu pengumpulan data yang dilakukan untuk

memperoleh data secara langsung dengan mengajukan daftar pertanyaan pada

responden. Metode dengan penyebaran kuesioner ini direkomendasikan untuk

digunakan karena memiliki keuntungan dapat menghubungi responden yang

sulit ditemui, lebih murah, dan responden memiliki waktu untuk

mempertimbangkan jawaban secara langsung (Sekaran, 2000).

3.4 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan tetap dengan

kriteria masa kerja di atas 1 tahun yang berada di Universitas Halu Oleo danIAIN

Kendari yang berjumlah 470 orang. Adapun metode pengambilan sampel adalah

“Accidental sampling” yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan,
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yakni siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan

sebagai sampel bila dipandang sesuai dengan karakteristik yang ditentukan

(Sugiono, 2009). Untuk menentukan besaran jumlah sampel, peneliti

menggunakan rumus Slovin dalam Darmawan (2013)yaitu:

n = N1 + Nd
Keterangan:

n= jumlah sampel
N = total populasi
d = nilai presisi 10%

sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini adalah:

n = N1 + Nd = 4701 + 470 (0.1)n = 82
Selanjutnya jumlah sampel secara detail dapat dihitung dengan

menggunakan rumus Slovin dalam Riduwan dan Akdon (2010) yaitu: ni = n
Keterangan:

ni = jumlah sampel menurut stratum;
Ni = jumlah populasi secara stratum;
n = jumlah sampel seluruhnya
N = jumlah populasi secara keseluruhan

Tabel 3.1
Populasi dan Sampel

No. Tenaga PNS (Karyawan) Populasi Persentasi Sampel

1 Universitas Halu Oleo 420
420470 82 73

2 IAIN Kendari 50
50470 82 9

Jumlah 470 100% 82
Sumber: Data primer yang diolah (2015)
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3.5 Variabel dan Indikator

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel endogenus dan

exogenus. Variabel tersebut terdiri dari kinerja sumber daya manusia, komitmen

afektif, spiritual intelligence, dan budaya organisasi. Adapun definisi operasional

masing-masing variabel dan indikator penelitian nampak pada tabel 3.2.

Tabel 3.2
Variabel dan Indikator Penelitian

No. Variabel Defenisi Operasional Indikator Sumber
1 Spiritual

Intelligence
Spiritual Intelligencemerupakan
kemampuan yang dimiliki seorang
karyawan dalam memposisikan
pemikiran dan tindakan hidup untuk
meyelesaikan masalah, makna dan
nilai secara komprehensif.

 Tingkat kesadaran
tinggi

 Rendah hati
 Kemampuan bersikap

fleksibel

Zohar dan Marshall
(2007)

2 Komitmen
Afektif

Komitmen Afektifmerupakan suatu
perasaan emosional yang muncul
dari dalam diri anggota terhadap
organisasinya karena adanya
kesepakatan terhadap tujuan
organisasi.

 Loyalitas
 Terikat secara emosional
 Ikut andil dalam

pengembangan
organisasi

Allen dan Meyer
dalam Muhammad
(2014)

3 Kinerja
Sumber Daya
Manusia

Kinerja SDM merupakan hasil yang
dipersembahkan oleh tenaga kerja
dalam menyelesaikan tugas-tugas
yang diemban dalam periode waktu
tertentu untuk mencapai tujuan yang
diharapkan.

 Kualitas kerja
 Ketepatan waktu
 Kemampuan

bekerjasama

Mathis dan
Jackson; Robbins
(2006)

4 Budaya
Organisasi

Budaya Organisasimerupakan suatu
sistem dari keyakinan dan nilai-nilai
bersama yang dianut dalam
organisasi untuk mengarahkan
perilaku anggotanya

 Inovasi dan pengambilan
risiko

 Berhati-hati secara detail
 Orientasi hasil

Robbins (1998)
dalam Purnama
(2013)

3.6 Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah melakukan analisis

data sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang benar. Adapun teknik analisis data

yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Partial

Least Square (PLS). PLS merupakan metode analisis yang powerfull (Ghozali,
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2011) karena tidak didasarkan pada banyak asumsi, misalnya data harus

terdistribusi normal, sampel tidak harus besar. Selain dapat digunakan untuk

mengkonfirmasi teori, PLS juga dapat digunakan untuk pemodelan struktural

dengan indikator bersifat reflektif ataupun formatif.

Adapun langkah-langkah pemodelan persamaan struktural berbasis PLS

dengan software adalah sebagai berikut:

(1) Merancang model struktural (inner model)

Perancangan model struktural hubungan antar variable laten pada PLS dengan

didasarkan pada rumusan masalah atau hiotesis penelitian.

(2) Merancang model pengukuran (outer model)

Perancangan model pengukuran (outer model) dalam PLS sangat penting

karena terkait dengan apakah indikator bersifat reflektif ataupun formatif.

(3) Mengkonstruksi diagram jalur

Bilamana langkah 1 dan 2 sudah dilakukan, agar hasilnya mudah dipahami,

hasil perancangan inner model dan outer modeltersebut dinyatakan dalam

bentuk diagram jalur.

(4) Konversi diagram jalur ke dalam sistem persamaan

Persamaan diagram jalur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Persamaan 1 : ɳ1 = γ1ᵹ1

Persamaan 2 : ɳ2 = γ2ᵹ1

Persamaan 3 : ɳ3 = γ3ᵹ1

Persamaan 4 : ɳ4 = β1ɳ1 + β2 ɳ2 + β3ɳ3
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Keterangan:
ɳ = Eta, variabel laten endogen
ᵹ = Ksi, variabel laten exogen
γ = Gamma (kecil), koefisien pengaruh variabel exogen terhadap variabel

endogen
β = Beta (kecil), koefisien pengaruh variabel endogen terhadap variabel

endogen

(5) Estimasi

Metode pendugaan parameter (estimasi) di dalam PLS adalah metode kuadrat

terkecil (least square methods). Proses perhitungan dilakukan dengan cara

iterasi, dimana iterasi akan berhenti jika telah tercapai kondisi kenvergen.

Pendugaan parameter di dalam PLS meliputi 3 hal, yaitu:

a. Weight estimate yang digunakan untuk menghitung skor variabel laten.

b. Path estimate yang menghubungkan antar variabel laten dan estimasi

loading antara variabel laten dengan indikatornya.

c. Means dan lokasi parameter (nilai konstanta regresi, intersep) untuk

indikator dan variabel laten.

(6) Goodness of Fit

a. Outer Model

Model ini digunakan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas yang

menghubungkan indikator dengan variabel latennya. Oleh karena itu

digunakan 3 cara pengukuran menurut Yamin dan Heri (2009), yaitu:

(1) Convergent Validity mengukur besarnya korelasi antara refleksif

dengan skor variabel latennya. Untuk hal ini loading 0.5 sampai 0.6

dianggap cukup, pada jumlah indikator perkonstruk tidak besar, berkisar

antara 3 sampai 7 indikator; (2) Discriminant Validity, pengujian
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Discriminant Validitydari model pengukuran dengan indikator refleksif

dinilai berdasarkan cross loading pengukuran dengan konstruk. Jika

korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar daripada ukuran

konstruk lainnya, maka hal ini menunjukan bahwa konstruk laten

memprediksi ukuran pada blok mereka lebih baik daripada ukuran blok

lainnya; (3) Composite Reliability, untuk menentukan composite

reliability, apabila nilai composite reliability(pç)> 0,7 dapat dikatakan

bahwa konstrak memiliki reliabilitas yang tinggi atau reliable dan (pç)>

0,6 dikatakan cukup reliabel (Chin, 1998 dalam Yamin dan Heri, 2009).

b. Inner Model

Goodness of Fit model diukur menggunakan R-square variabel laten dependen

dengan interpretasi yang sama dengan regresi; Q-squarepredictive relevance

untuk model struktural, mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan

oleh model dan juga estimasi parameternya. Nilai Q-square > 0 menunjukan

model memiliki predictive relevance; sebaliknya jika nilai Q-square < 0

menunjukan model kurang memiliki predictive relevance.

(7) Pengujian Hipotesis

Rancangan uji hipotesis dalam penelitian ini disajikan berdasarkan tujuan

penelitian, dengan tingkat kepercayaan 95%. Tingkat presisi atau batas

kesalahan sebesar (α) 5% = 0.05 dan menghasilkan nilai t-tabel sebesar 1.66

sehingga:

a. Jika nilai t-statistik lebih besar dari nilai t-tabel, maka hipotesis diterima.

b. Jika nilai t-statistik lebih kecil dari nilai t-tabel, maka hipotesis ditolak.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Responden

Bagian ini akan menyajikan beberapa hasil penelitian dalam bentuk tabel

yang dapat memberikan informasi secara sederhana mengenai deskripsi responden

berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan masa kerja.

1) Jenis Kelamin

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner, maka

diperoleh profil responden menurut jenis kelamin sebagaimana terlihat pada tabel

berikut ini:

Tabel 4.1
Jenis Kelamin Responden

No. Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%)
1 Pria 45 54.88
2 Wanita 37 45.12

Total 82 100
Sumber: Data primer yang diolah (2015)

Sesuai dengan tabel di atas menunjukan bahwa dari total 82 responden yang

berpartisipasi dalam penelitian, mayoritas adalah pria yaitu 45 orang (54.88%),

sedangkan wanita hanya berjumlah 37 orang (45.12%). Hal ini menunjukkan

bahwa secara umum Univesitas Halu Oleo dan IAIN Kendari memberdayakan

sumber daya manusia berjenis kelamin laki-laki untuk berpartisipasi didalamnya.

2) Usia

Ditinjau berdasarkan usia, maka responden yang terlibat dalam penelitian

ini nampak pada tabel berikut ini:


