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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksplanatori dan 

menggunakan pendekatan secara kuantitatif. Penelitian eksplanatori 

merupakan penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis, 

sedangkan pendekatan kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang 

analisisnya lebih fokus pada data angka yang diolah dengan metode statistika. 

Dengan menggunakan pendekatan ini, maka akan diperoleh signifikansi 

hubungan antar variabel yang akan diteliti. Variabel yang akan dibahas 

dipenelitian ini terdiri dari budaya organisasi sebagai variabel eksogen, 

Organizational Citizenship Behaviour sebagai variabel endogen intervenig, 

dan kinerja sebagai variabel endogen.

B. Objek atau Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, objek yang diteliti adalah Budaya Organisasi, 

Organizational Citizenship Behaviour, dan Kinerja karyawan DINKES DIY. 

Dan yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan 

DINKES DIY.

C. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data 

yang didapat langsung dari sumber aslinya. Data primer dalam penelitian ini 

diperoleh dari hasil pengisian kuesioner yang disebarkan kepada karyawan 

DINKES DIY.
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D. Populasi dan Teknik Sampling

1. Populasi

Populasi dapat diartikan sebagai keseluruan dari subjek atau objek 

penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan pada 

DINKES DIY yang berjumlah 141 orang.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan diteliti. Sampel 

dianggap sebagai gambaran dari apa yang ada dan terjadi didalam populasi. 

Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah seluruh karyawan pada 

DINKES DIY yang berjumlah 141 orang.

3. Teknik Sampling

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan 

teknik sensus, yaitu teknik pengambilan data yang menggunakan seluruh 

populasi sebagai responden.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 

kuesioner. Kuesioner merupakan metode mengumpulkan data dengan 

memberikan daftar pertanyaan secara tertulis kepada responden yang terkait 

dengan dimensi maupun indikator dari para ahli seputar budaya organisasi, 

organizational citizenship behaviour, dan kinerja karyawan, yang disebar 

kepada seluruh karyawan DINKES DIY. Skala yang digunakan dalam 

penelitian ini merupakan skala likert. Untuk dapat mengukur sikap responden 
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terhadap setiap pertanyaan atau pernyataan yang diberikan, maka akan 

digunakan skala likert 1-5 sebagai berikut: 

a. Sangat tidak setuju (STS) 1

b. Tidak setuju  (TS) 2

c. Netral (N) 3

d. Setuju (S) 4

e. Sangat setuju (SS) 5

Responden cukup memberi tanda √ atau centang pada kotak pilihan 

pernyataan atau pernyataan yang dianggap paling sesuai dengan keinginannya.

F. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel Penelitian

a. Budaya Organisasi (Variabel Eksogen)

b. OCB (Variabel Endogen Intervening)

c. Kinerja (Variabel Endogen)

2. Definisi Operasional Variabel

Berikut adalah tabel definisi operasional variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini:
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Tabel 3. 1

Definisi Operasional Variabel
No Nama 

Variabel
Definisi Indikator/Dimensi Skala

1. Budaya 
Organisasi

Budaya organisasi merupakan 
sehimpunan nilai, prinsip, 
tradisi, cara bekerja yang dianut 
bersama oleh dan 
mempengaruhi perilaku serta 
tindakan para anggota 
organisasi.
Robbins dan Coulter (2010).

a. Inovasi dan 
pengambilan 
risiko

b. Perhatian pada 
detail

c. Orientasi Hasil
d. Orientasi 

manusia
e. Orientasi tim
f. Agresivitas
g. Stabilitas
Robbins dan Coulter 
(2010)

Skala Likert 1-5. 
Sangat tidak 
setuju – sangat 
setuju. Robbins, 
(dalam Jaghargh 
et al, 2012) 23 
item.

2. Organizatio
nal 
Citizenship 
Behaviour

Perilaku individu yang bebas, 
tidak berkaitan secara langsung 
atau eksplisit dengan sistem 
reward dan bisa meningkatkan 
fungsi efektif organisasi. Organ 
(1997)

a. Altruism
b. Conscientiousness
c. Sportmanship
d. Civic Virtue
e. Courtessy
Organ (1988)

Skala Likert 1-7. 
Sangat sering –
tidak pernah. 
Organ, (1988, 
dalam 
Soegandhi dkk, 
2013) 15 item.

3. Kinerja kinerja merupakan perilaku 
yang nyata yang ditampilkan 
setiap orang sebagai prestasi 
kerja yang dihasilkan oleh 
karyawan sesuai dengan 
perannya dalam perusahaan.

Rivai (2004)

a. Pengetahuan
b. Kemampuan kerja
c. Disiplin
d. Teamwork
e. Kualitas kerja
Rivai dan Basri
(2004)

Skala Likert 1-5. 
Sangat tidak 
setuju – sangat 
setuju. Rivai dan 
Basri (2004) 28
item.

Pada penelitian ini, variabel budaya organisasi menggunakan 

definisi dan dimensi dari Robbins Coulter. Kuesioner yang digunakan 

dalam variabel ini mengadopsi dari Jaghargh yang dibuat berdasarkan acuan 

teori dan dimensi dari Robbins, dengan 23 item pertanyaan. Untuk OCB 

menggunakan definisi, dimensi, serta kuesioner dari Organ. Kuesioner OCB 

milik Organ digunakan dengan sedikit penyesuaian, kuesioner yang terdiri 

dari 12 item pertanyaan menjadi 15 item. Dan yang terakhir untuk variabel 
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kinerja menggunakan definisi dari Rivai, sedangkan indikakor dari Rivai 

dan Basri. Untuk kuesioner kinerja menggunakan milik Rivai terdiri dari 28 

item pertanyaan.

G. Uji Kualitas Instrumen

Instrumen penelitian yang akan digunakan dalam penelitian skripsi harus 

diuji terlebih dahulu kualitasnya. Untuk menguji kualitas instrument dilakukan 

dua uji, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas.

1. Uji Validitas

Uji validitas merupakan pengujian untuk menunjukan sejauh mana 

alat pengukuran yang digunakan mampu mengukur apa yang ingin diukur 

dan bukan mengukur hal lainnya. Uji validitas pada SEM diketahui 

melalui nilai Estimate. Indikator dari variabel dapat dikatakan valid 

apabila memiliki nilai estimate > 0,5 (Ghozali, 2014).

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan pengujian untuk menunjukan sejauh mana 

stabilitas dan konsistensi dari alat pengukur yang digunakan, sehingga 

memberikan hasil yang relatif konsisten, apabila pengukuran tersebut 

diulangi. Reliabel jika nilai Construct Realiability ≥ 0,7 (Ghozali, 2014).

H. Alat Analisa Data

Alat analisis data yang digunakan untuk menganalisis adalah Struktural 

Equation Modeling (SEM) dengan program aplikasi AMOS. Hair dkk dalam 

Ghozali (2014) mengajukan tahapan permodelan dan analisis persamaan 

struktural menjadi  tujuh langkah yaitu:
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1. Langkah pertama yaitu, pengembangan model secara teoritis. Topik 

penelitian ditelaah secara mendalam dan hubungan antara variabel-variabel 

yang akan dihipotesiskan harus didukung oleh justifikasi teori yang kuat. 

Hal ini dikarenakan SEM adalah untuk mengkonfirmasikan apakah data 

observasi sesuai dengan teori atau tidak.

2. Langkah kedua, menyusun diagram jalur (path diagram). Dalam tahap ini 

dilakukan penyusunan model struktural yaitu menghubungkan antar 

konstruk laten baik endogen maupun eksogen dan menyusun measurement 

model yaitu menghubungkan konstruk laten endogen atau eksogen dengan 

variabel indikator atau manifest

3. Langkah ketiga, mengubah diagram jalur menjadi persamaan struktural. 

Langkah selanjutnya adalah mengkonversikan diagram alur kedalam 

persamaan, baik persamaan struktural maupun model pengukuran.

4. Langkah keempat, memilih matrik input untuk analisa data. Jenis matrik 

input yang dimasukkan adalah data input berupa matrik varian atau kovarian 

atau matrik korelasi. Data mentah observasi akan diubah secara otomatis 

oleh program menjadi matriks kovarian atau matriks korelasi. Matriks 

kovarian mempunyai kelebihan dibandingkan matriks korelasi dalam 

memberikan validitas perbandingan antara populasi yang berbeda atau 

sampel yang berbeda. Namun matriks kovarian lebih rumit karena nilai 

koefisien harus diinterpretasikan atas dasar unit pengukuran konstruk

5. Langkah kelima, menilai identifikasi model. Pada awalnya teknik estimasi 

model persamaan struktural menggunakan ordinary least square (OLS)
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regresion, tetapi saat ini teknik tersebut telah digantikan dengan yang lebih 

efisien dan unbias yaitu dengan maximum likelihood estimation (ML) jika 

asumsi normalitas multivariate terpenuhi.

Selama estimasi berlangsung dengan program komputer sering 

didapat hasil estimasi yang tidak logis atau meaningless dan hal ini 

berkaitan dengan masalah identifikasi model struktural. Problem 

identifikasi adalah ketidakmampuan proposed model untuk menghasilkan 

unique estimate. Cara melihat ada tidaknya problem identifikasi adalah 

dengan melihat hasil estimasi yang meliputi:

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

b.Ketidak mampuan program untuk invert information matrix

c.Nilai estimasi yang tidak mungkin misalkan error variance yang negative

d.Adanya nilai korelasi yang tinggi antar koefisien estimasi.

Jika diketahui ada problem identifikasi maka ada tiga hal yang harus 

dilihat :

a.Besarnya jumlah koefisien yang diestimasi relative terhadap jumlah 

kovarian atau korelasi, yang diindikasikan dengan nilai degree of 

freedom yang kecil.

b.Digunakannya pengaruh timbal balik atau resiprokal antar konstruk 

(model non-recursive)

c.Kegagalan dalam menetapkan nilai fix pada skala konstruk.

6. Langkah keenam, menilai kriteria Goodness of fit. Terdapat tiga macam 

ukuran goodness of fit yakni absolute fit measure, incremental fit measures 
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dan parsimonious fit measure. Absolute fit measures berguna untuk 

mengukur keseluruhan model fit baik untuk model struktural ataupun model 

pengukuran bersama, incremental fit measure berguna sebagai 

membandingkan antara proposed model dengan model lainnya yang 

dispesifikasi oleh peneliti dan parsimonious fit measure yakni melakukan 

penyesuaian terhadap pengukuran fit untuk dapat diperbandingkan antar 

model dengan jumlah koefisien yang berbeda.

Tabel 3. 2

Kriteria Goodness of Fit

Sumber: Lee, Park, & Ahn, (2001)

No Kriteria Nilai rekomendasi

1 Chi-square (X2) 

Diharapkan kecil X2

dengan df = 32 adalah

46.19424*

2 X2- significance probability ≥ 0.05

3 Relative X2 (CMIN/DF) ≤ 2.00

4
GFI (Goodness of Fit

Index)
≥ 0.90

5
AGFI (Adjusted Goodness 

of Fit Index)
≥ 0.80

6 Tucker-Lewis Index (TLI) ≥ 0.90

7 Normed Fit Index  (NFI) ≥ 0.90

8
Comparative Fit Index

(CFI)
≥ 0.90

9
Root Mean Square Error of

Approximation  (RMSEA)
≤ 0.08
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7. Langkah ketujuh, interpretasi terhadap model. Jika model dinyatakan telah 

diterima, maka peneliti dapat mempertimbangkan untuk melakukan 

modifikasi model guna memperbaiki penjelasan teoritis atau goodness of fit. 

Modifikasi dari model awal harus dilakukan setelah dikaji dari banyak 

pertimbangan. Jika model dimodifikasi, maka model tersebut harus di cross-

validated (diestimasi dengan data terpisah) sebelum model modifikasi 

diterima.


