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BAB III  

METODELOGI PENELITIAN 

  

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini mengukur hubungan dua variabel. Kemudian dimoderasi 

oleh variabel moderasi. Penelitian ini mengukur variabel eksogen yakni budaya 

organisasi. Variabel endogennya yakni etos kerja. Sedangkan variabel 

moderasinya adalah spiritualitas kerja.  

 

3.2 Jenis dan Sumber Data  

Data diperoleh dari penyebaran angket tentang indikator yang terkait 

dengan variabel budaya organisasi, spiritualitas dan etos kerja. Pernyataan-

pernyataan dalam penyebaran angket diukur dengan menggunakan skala likert 

1-5 untuk mendapatkan data yang bersifat interval diberi skor atau nilai 

(Sugiyono, 2012). Sumber data penelitian ini merupakan data primer dari para 

responden.  

 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi  

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa 

orang, objek, transaksi atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajarinya 

atau menjadi objek penelitian  (Kuncoro, 2009). Populasi juga bukan sekedar 

jumlah yang ada pada obyek atau subyek penelitian akan tetapi meliputi 

seleuruh karakteristik atau ciri-ciri yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu. 

Semakin sedikit populasi yang diidentifikasikan maka populasi akan semakin 

heterogen, oleh karena berbagai ciri subyek akan terdapat dalam populasi. 

Sebaliknya, semakin banyak ciri subyek yang diisyaratkan sebagai populasi 

yang berarti semakin spesifik karakteristik populasi maka populasi itu akan 

semakin homogen (Wiyono, 2011).  

3.3.2 Sampel  

Sampel merupakan bagian populasi yang terwakili dan akan diteliti atau 

sebagian jumlah dari karakteristik oleh populasi yang terwakili. Berapa besar 

ukuran sampel yang harus diambil dalam suatu penelitian terdapat metode 
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pengukuran sampel agar mewakili populasi. Tentu saja dengan asumsi dasar 

bahwa populasi tidak homogen secara relatif sempurna. 

 Metode Slovin  

  n= N 

      1+Ne² 

 

 n= ukuran sampel 

 N=Populasi 

 e= Nilai Presisi (misal tingkat kepercayaan 95%, maka e=0,05) 

Teknik pengambilan sampel menggunakan metode probabilitas 

stratified random sampling, dimana populasi dibagi menjadi beberapa segmen, 

kemudian sampel akan diambil dari proporsi berdasarkan kriteria yang berbeda.  

  

3.4 Definisi Operasional 

Diperlukannya definisi operasional yang akan membantu mengartikan secara 

tunggal dan diterima secara obyektif. Suatu konsep mengenai variabel dapat saja 

memiliki definisi operasional yang lebih dari satu antara penelitian satu dengan 

yang lainnya, oleh sebab itu peneliti harus memilih dan menentukan definisi 

oeparsional yang paling relevan dengan penelitiannya.  

 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel Dimensi  Indikator 

1. Budaya 

Organisasi 

(X1),  

 

1. Budaya Klan  X1.1 - Kekeluargaan 

- Fasilitator 

- Kerja tim  

- Kesetiaan 

-  saling percaya 

2. Budaya Adokrasi  X1.2 - Dinamis 

- Berani mengambil 

resiko 

- Memberikan 

kebebasan 
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- Komitmen 

menciptakan 

inovassi 

3. Budaya Pasar X1.3 - Berorientasi pada 

tujuan  

- Agresif pada hasil  

- Kompetisi 

- Prestasi  

4. Budaya Hirarki  X1.4 - Terstruktur  

- Berorientasi pada 

efisiensi 

- Aman dan stabilitas 

hubungan  

- Peraturan dan 

kebijakan umum. 

2. Spiritualitas 

Kerja (X2), 

adalah cara 

untuk 

menjadi dan 

mengalami 

yang datang 

melalui 

kesadaran 

adanya 

dimensi 

transeden 

dan 

dikarakteris

tikan oleh 

nilai-nilai 

tertentu 

yang 

diterima 

oleh 

1. Transeden  

 

 

 
 
2. Makna Hidup 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. Misi Hidup 

 

 

 

 

 

 

X2.1 

 

 

 

 

X2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Percaya akan 

kekuatan yang 

terpendam yang 

melebihi diri 

sendiri. lebih ke 

arah makna 

(meaning) 

- Memiliki makna 

hidup atau tujuan 

hidup yang timbul 

dari keyakinan 

bahwa hidup itu 

penuh dengan 

makna. Dan orang 

memiliki eksistensi 

jika memiliki tujuan 

hidup 

 

- Merasa bahwa 

dirinya harus 
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individu, 

orang lain 

alami, 

hidup. 

(Elkins et 

al., 1988) 

 

 

4. Kesucian 

Hidup 

 

5. Kepuasan 

Spiritual 

 
 

6. Idealisme 

 

 

 

 

7. Kesadaran akan 

Penderitaan 

 

 

 

 

 

 

8. Hasil dari 

Spiritualitas 

 

 

X2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

X2.4 

 

 

 

X2.5 

 

 

X2.6 

 

 

 

 

 

 

X2.7 

 

 

 

 

bertanggung jawab 

terhadap hidup.  

- Termotivasi dan 

memahami bahwa 

kehidupan pada diri 

individu hilang dan 

individu harus 

mencarinya. 

- Percaya seluruh 

kehidupan itu 

adalah akhirat 

 

- Bahwa kepuasaan 

tertinggi tidak 

terletak pada uang 

dan jabatan.  

- Memiliki komitmen 

idelisme tinggi dan 

mengaktualisasi 

potensi ke seluruh 

aspek kehidupan. 

 

- Menyadari adanya 

penderitaan dan 

kematian. Kesadran 

ini akan membuat 

diri serius terhadap 

kehidupan oleh 

karena penderitaan 

di anggap sebagai 

ujian.  

 
 

- Spiritualitas yang 

dimiliki oleh 

seseorang akan 
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X2.8 

mewarnai 

kehidupannya. 

3. Etos Kerja 

(Y), adalah 

suatu 

totalitas 

kepribadian 

dari 

individu 

serta cara 

individu 

mengekspre

sikan, 

memandan

g, meyakini 

dan 

memberika

n makna 

terhadap 

sesuatu 

yang 

mendorong 

individu 

untuk 

bertindak 

dan meraih 

hasil yang 

optimal 

(Tasmara., 

2002) 

1. Shiddiq Y1.1 - Kejujuran  

- Berani menyatakan 

sikap secara 

transparan 

2. Amanah Y1.2 - Terpercaya  

- Bertanggung jawab 

- Menghormati  

3. Fathonah Y1.3 - Cerdas intelektual  

- Cerdas emosional 

- Profesional 

- Akhlak luhur  

4. Tabligh Y1.4 - Kemampuan 

berkomunikasi 

yang baik 

- Kepemimpinan  

- Kemampuan 

mengelola diri 

sendiri 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik survey yakni teknik pengumpulan 

data yang dilakukan melalui penyelidikan dengan cara menghubungi sebagian atau 

sekelompok tertentu dari populasi yang berbuhubungan dengan area penelitian guna 

menggali informasi-informasi yang dibutuhkan. Pengumpulan data menggunakan 

kuesioner yang disebarkan ke sampel terpilih. Oleh karena kuesioner merupakan 

bentuk instrumen pengumpulan data yang mudah digunakan. Data yang diperoleh dari 

instrumen merupakan data yang dikategorikan sebagai data faktual.  

 

3.6 Teknik Analisis Data  

3.6.1 Analisis Deskriptif  

Analisis Deskriptif responden digunakan untuk mengetahui deskripsi dari 

responden yang diukur dari sejumlah indikator-indikator yang ditanyakan 

(kuesioner). Teknik analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan statistic 

desciptive sehingga menghasilkan nilai frekuensi dari masing-masing indikator 

yang ditanyakan. 

 

 

3.6.1.1.1 Rentang Skala  

Deskripsi variabel digunakan untuk melihat kecenderungan jawaban 

responden dengan melakukan perhitungan nilai rata- rata jawaban. Hasil dari 

nilai rata- rata tersebut dibandingkan dengan skala interval yang telah dihitung 

dengan rumus rentang skala. Skala pada penelitian ini merupakan skala Likert 

1-5 poin. Berikut perhitungan rentang skala yang didapat : 

Rumus rentang skala : 

I = H – L 

K 

H = Skor tertinggi dalam skala Likert 
L = Skor terendah dalam skala Likert 
K = Banyaknya tingkatan Likert 

Perhitungannya adalah : 

I =       5 – 1 =   0,8 

    5  
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Dari rumus di atas, didapat rentang skala (interval) sebanyak 0,8. 

Sehingga langkah berikutnya adalah mengelompokkan skala yang ada pada 

penelitian ke dalam kelasnya 

 

Tabel 3.2 Kelompok Kelas Skala Interval 

Skala Interval Kategori 

1,00-1,08 Sangat tidak setuju 

1,81-2,61 Tidak setuju 

2,62-3,42 Ragu-ragu 

3,43-4,23 Setuju 

4,24-5,00 Sangat setuju 

Sumber : Data primer diolah 

 

3.6.2 Analisis Partial least Square 

Analisis data dalam penelitian ini menggunkaan partial least square. 

PLS dapat digunakan pada setiap jenis skala data setiap jenis skala data 

(nominal, ordinal, interval, rasio) serta syarat asumsi yang lebih fleksibel. Pls 

juga digunakan untuk mengukur hubungan setiap indikator dengan 

konstruknya. Selain itu, dalam PLS dapat dilakukan uji bootstrapping terhadap 

struktur model yang bersifat outer model dan inner model. PLS dapat digunakan 

untuk tujuan konfirmasi seperti pengujian hipotesis. Tetapi PLS lebih 

mengutamakan sebagai eksplorasi daripada konfirmasi.  

Tujuan utama dari PLS adalah untuk menjelaskan hubungan antar 

konstruk dan menekankan pengertian tentang nilai hubungan tersebut. Dalam 

hal ini, hal penting yang harus diperhatikan adalah keharusan adanya teori yang 

memberikan asumsi untuk menggambarkan model, pemilihan variabel, 

pendekatan analisis, dan interprestasi hasil. Penelitian ini bertujuan untuk 

menjelaskan hubungan antar konstruk (Budaya Organisasi, Kecerdasaan 

Emosional, Kepuasan, Kinerja) serta untuk memahami pengertian keempat 

konstruk tersebut. Untuk model yang kompleks dengan ukuran sampel yang 

relatif kecil antara 30-100 responden (Ghazali, 2012). 
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Dalam menggunakan analisis PLS setidaknya harus melalui lima proses 

tahapan sebagai berikut (Ghozali, 2013) : 

1. Konseptual Model  

pengembangan model persamaan struktural yang didasarkan pada 

hubungan kausalitas, dimana satu variabel diasumsikan akan berakibat pada 

variabel yang lain. Berdasarkan teori-teori yang di dapat dari pemikiran – 

pemikiran hipotesis maka diketahui bahwa etos kerja dipengaruhi oleh 

budaya organisasi. Kemudian diperkuat oleh spiritualitas.  

2. Menyusun diagram jalur 

3. Outer Model (Measurement Model) 

Ada tahapan pengujuan outer model : 

a. Convergent Validity. Nilai convergen validity adalah nilai loading faktor 

pada variabel laten dengan indikator-indikatornya. Nilai yang 

diharapkan >0.7. 

b. Discriminant Validity. Nilai ini merupakan nilai cross loading faktor 

yang berguna untuk mengetahui apakah konstruk memiliki diskriminan 

yang memadai yaitu dengan cara membandingkan nilai loading pada 

konstruk yang dituju harus lebih besar dibandingkan dengan nilai 

loading dengan konstruk yang lain. Model pengukuran dinilai 

berdasarkan pengukuran cross loading dengan variabel indikator yag 

dianggap valid memiliki nilai average variance extracted (AVE) diatas 

0,5 atau memperlihatkan seluruh outer loading dimensi variabel 

memiliki nilai loading > 0,5. 

c. Composite Reliability. Data yang memiliki composite reliability >0.8 

mempunyi reliabilitas yang tinggi. Composite realibility dilakukan 

untuk menguji reliabilitas dengan melihat nilai composite reliability dari 

blok indikator yang mengukur variabel. Hasil composite reliability akan 

menunjukan nilai yang memuaskan jika diatas 0,8.   

d. Average Variance Extracted (AVE). Nilai AVE yang diharapkan >0.5. 

e. Cronbach Alpha. Uji reliabilitas diperkuat dengan Cronbach 

Alpha.Nilai diharapkan >0.6 untuk semua konstruk. 
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Uji yang dilakukan diatas merupakan uji pada outer model untuk 

indikator reflektif. Untuk indikator formatif dilakukan pengujian yang 

berbeda. Uji untuk indikator formatif yaitu : 

a. Significance of weights. Nilai weight indikator formatif dengan 

konstruknya harus signifikan. 

b. Multicolliniearity. Uji multicolliniearity dilakukan untuk mengetahui 

hubungan antar indikator. Untuk mengetahui apakah indikator formatif 

mengalami multicolliniearity dengan mengetahui nilai VIF. Nilai VIF 

antara 5-10 dapat dikatakan bahwa indikator tersebut terjadi 

multicolliniearity. 

 

4. Inner Model (Model Structural). 

Uji pada model struktural dilakukan untuk menguji hubungan antara 

konstruk laten. Ada beberapa uji untuk model struktural yaitu : 

a. R Square pada konstruk endogen. Nilai R Square adalah koefisien 

determinasi pada konstruk endogen. nilai R square sebesar 0.67 (kuat), 

0.33 (moderat) dan 0.19 (lemah).  

b. Estimate for Path Coefficients, merupakan nilai koefisen jalur atau 

besarnya hubungan/pengaruh konstruk laten. Dilakukan dengan 

prosedur Bootrapping. 

c. Effect Size (f square). Dilakukan untuk megetahui kebaikan model.  

d. Prediction relevance (Q square) atau dikenal dengan Stone-Geisser's. 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui kapabilitas prediksi dengan 

prosedur blinfolding. Apabila nilai yang didapatkan 0.02 (kecil), 0.15 

(sedang) dan 0.35 (besar). Hanya dapat dilakukan untuk konstruk 

endogen dengan indikator reflektif. 

 

5. Uji hipotesis (Resampling Bootstraping) 

Uji hipotesis dilakukan dengan melihat nilai path coeficient, yang 

menunjukan koefisien parameter dan nilai t-statistik. Signifikasi parameter 

yang diestimasi memberikan informasi mengenai hubungan antara variabel-
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variabel penelitian kemudian membandingkan nilai t-statistik dengan nilai 

t-tabel signifikansi pada 5% (nilai t-hitung >t-tabel 1,96).  

a. Jika nilai t-statistik lebih kecil dari nilai t-tabel (t-statistik ≤ 1,96 ), maka 

H0 diterima dan Ha ditolak.  

Jika nilai t-statistik lebih besar atau sama dengan t-tabel (t-statistik ≥ 1,96), 
maka H0 ditolak dan Ha diterima. 




