
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian  

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini merupakan 

penelitian kuanlitatif deskriptif dan menggunakan kausalitas untuk mengetahui sebab 

dan akibat antar variabel. Penelitian ini akan menguraikan pengaruh dari ketepatan 

penempatan yang sesuai dengan jabatan berdasarkan golongan PNS dan Kualitas 

Kehidupan Kerja (QWL) pegawai di BKKPPKB Kabupaten Bantul, sehingga dari 

variable-variabel yang digunakan dalam penelitian ini dari prestasi kerja dan kepuasan 

kerja pegawai Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Bantul dan pengaruh yang terjadi pada variable penelitian yang 

digunakan. 

 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kausalitas/inverensia dengan 

maksud untuk mengetahui sebab dari kesesuaian penempatan kerja antara jabatan 

dengan golongan PNS dan Kualitas Kehidupan Kerja (QWL) sehingga akibat yang 

dihasilkan merupakan prestasi dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening 

Pegawai Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 

Berencana (BKKPPKB) Kabupaten Bantul. Penelitian ini juga akan melihat pengaruh 

pada penggabungan kerja antara Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan 

Perempuan dan Keluarga Berencana (BKKPPKB) Kabupaten Bantul terhadap prestasi 

dan kepuasan kerja pegawai.  

 

C. Desain Penelitian 

Desain penelitian dapat diartikan sebagai usaha untuk merencanakan dan 

menentukan segala kemungkinan dan perlengkapan yang diperlukan dalam penelitian 

kuanlitatif (Moleong, 2006:21).Sesuai dengan jenis penelitian di atas, maka desain 

penelitian yang digunakan adalah desain penelitian kausalitas/ inverensia. 

 

D. Subyek Penelitian 



Subyek penelitian ini adalah pegawai baik yang berada dikantor mauapun yang 

bekerja dilapangan pada Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan 

Keluarga Berencana (BKKPPKB) Kabupaten Bantul. Di dasarkan pada : 

1. Badan Pemerintah di Kabupaten Bantul ini memiliki 3 bidang yang berbeda. 

2. BKKPPKB direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul untuk dijadikan 

dan dirubah menjadi salah satu Dinas di Kabupaten Bantul. Selain itu, akanada 

pemisahan pada 3 bidang yang sekarang menjadi satu di BKKPPKB. 

  

E. Obyek Penelitian 

Penelitian ini untuk mendapatkan data yang dibutuhkan maka penelitian 

menggunakan seluruh Pegawai Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan 

Perempuan dan Keluarga Berencana (BKKPPKB) Kabupaten Bantul sebanyak 94 

orang pegawai yang berada di kantor dan dilapangan. Terdapat 94 orang pegawai 

sebagai subyek/informan untuk memperoleh data. 

 

F. Model Penelitian 

Pada penelitian ini akan mengambil sampel sebanyak 94 orang pegawai yang 

terdiri dari 36 orang pegawai yang berada di kantor dan 57 orang pegawai lainnya yang 

bekerja dilapangan. Penelitian akan dilakukan di Badan Kesejahteraan Keluarga, 

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul. BKKPPKB 

terdiri dari Kepala Badan BKKPPKB, 3 Sekretariat untuk masing-masing sub bagian, 

Bidang Data dan Pengkajian, Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, 

Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, Bidang Pemberdayaan 

Perempuan, unit pelaksanaan teknis dan kelompok jabatan fungsional beserta staf yang 

dimiliki baik yang berada dikantor mauapun lapangan. Penelitian akan menggunakan 

metode pengumpulan data dari responden dengan data primer maupun sekunder. Data 

yang akan diperoleh melalui wawancara maupun kuesioner untuk memperoleh data 

terkait dengan kualitas kehidupan kerja, prestasi dan kepuasan kerja di Badan 

Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Bantul. 

Model yang akan digunakan adalah model kausalitas atau hubungan pengaruh 

untuk menguji hipotesis yang akan diajukan. Teknik yang digunakan dalam 



menganalisis menggunakan SEM (Struktural Equation Modeling) yang dioperasikan 

melalui program SMART-PLS. permodelan penelitian melalui SEM memungkinkan 

seorang peneliti dapat menjawab pertanyaan yang bersifat dimensional. 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, untuk memperoleh data 

yang dibutuhkan di Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan 

Keluarga Berencana (BKKPPKB) Kabupaten Bantul,  maka menggunakan kuesioner 

(questionnaire), pengamatan (observation) dan dokumentasi (documentation). 

Kuesioner yang digunakan untuk memperoleh data berisi daftar pertanyaan yang 

telah dirumuskan berdasarkan variable-variabel yang terdapat dalam penelitian ini 

akandijawab oleh responden dengan didefinisikan secara jelas sehingga mudah 

dipahami oleh responden. Kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang digunakan oleh 

peneliti untuk memperoleh data dari responden secara langsung dengan proses 

komunikasi atau dengan mengajukan pertanyaan. 

Pertanyaan dalam kuesioner yang akan diberikan kepada responden untuk 

dijawab, peneliti menggunakan skala Likert, yaitu pertanyaan tertutup yang mengukur 

sikap dari keadaan yang negatif ke jenjang yang positif. Digunakan untuk mendapatkan 

data tentang dimensi-dimensi dari variabel-variabel yang dianalisis dalam penelitian ini, 

menggunakan 5 (lima) pilihan jawaban alternatif syang akan memudahkan responden 

dalam memberikan jawaban. Pilihan jawaban tersebut antara lain Sangat Setuju (SS), 

Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS).Pertanyaan-

pertanyaan dalam bagian ini dibuat dengan menggunakan skala 1-5 untuk mendapatkan 

data yang bersifat interval dan diberi skor atau nilai seperti di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

  



Tabel 3.1 

Pilihan dan Skala Jawaban 

Nilai  

(1) 

Kategori  

(2) 

1 Sangat Tidak Setuju (STS) 

2 Tidak Setuju (TS) 

3 Netral (N) 

4 Setuju (S) 

5 Sangat Setuju (ST) 

 

H. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Variabel Independen atau Bebas (Independent Variable) merupakan variabel 

stimulus atau variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. Variabel Independen 

dalam penelitian ini adalah Kualitas Kehidupan Kerja/Quality Of Work Life (QWL) 

(X1). Variabel Dependen atau Terikat merupakan variabel yang memberikan 

reaksi/respon jika dihubungkan dengan variabel Independen/Bebas sehingga dalam 

penelitian ini Variabel Dependen/Terikat adalah Prestasi Kerja (Y).Sedangkan 

Kepuasan Kerja (X2) merupakan Variabel Intervening dimana variabel yang secara 

teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen 

menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. 

Berikut ini merupakan definisi operasional dari variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian : 

Tabel 3.2 

Definisi Operasional Variabel-Variabel Penelitian 

 

Variabel Penelitian Dimensi Indikator Kode 
Prestasi Kerja 

(prestasi kerja 

merupakan tolak 

ukur bagi pegawai 

dalam 

melaksanakan tugas 

sesuai dengan 

pekerjaan yang 

diberikan) 

Kuantitas Kerja Penilaian Kerja 

Ketepatan waktu, keterampilan, dan 

ketelitian 

PK1 

PK 2 

Kualitas Kerja 

 

Pekerjaan semakin baik 

Hasil kerja 

PK3 

PK4 

Sikap Kerja Mendengarkan saran dan kritik 

Pegawai datang dan pulang tepat waktu 

PK5 

PK6 

Pengetahuan 

Mengenai 

Jabatan 

Perencanaan kerja 

Pengalaman dan pengetahuan 

Tugas dan keajiban 

PK7 

PK8 

PK9 



Variabel Penelitian Dimensi Indikator Kode 
Pelatihan jabatan PK10 

Kualitas Kehidupan 

Kerja/Quality Of 

Work Life (QWL) 

(sebagai 

pengungkapan bentuk 

penghargaan terhadap 

lingkungan kerjanya.) 

Partisipasi 

pekerja 

Keterlibatan dalam pengambilan 

keputusan  

Kebebasan pengemukakan keluhan dan 

pendapat 

QW1 

 

QW2 

Pengembangan 

karir 

Kesempatan peningkatan jabatan 

Rotasi pegawai 

Pelatihan sesuai bidang kerja 

QW3 

QW4 

QW5 

Penyelesaian 

konflik 

Pemecahan konflik dengan masyarakat 

atau sesama pegawai 

QW6 

Komunikasi Informasi dan penjelasan pekerjaan 

Keterbukaan kebutuhan dalam 

penyelesaian tugas 

QW7 

QW8 

 

Kompensasi Memperoleh kompensasi yang sesuai 

Kompensasi bagi pegawai berprestasi 

Tunjangan kesehatan 

QW9 

QW10 

QW11 

Keamanan Kerja Keamanan lingkungan kerja 

Rekan kerja 

QW12 

QW13 

Keterlibatan & 

Pengakuan 

Pembinaan dan dikembangkan perasaan 

bangga 

QW14 

Kepuasan Kerja 

(merupakan presepsi 

dari pegawai terkait 

dengan sikap yang 

dimiliki atau 

perasaan terhadap 

pekerjaan) 

Pembayaran/gaji Menerima gaji sesuai beban dan 

tanggungjawab kerja 

KK1 

Pekerjaan Pekerjaan sesuai latar belakang 

kemampuan 

Ditempatkan sesuai keahlian dan 

kemampuan 

KK2 

 

KK3 

Kesempatan 

Promosi 

Promosi yang memberikan motivasi 

berkembang dan maju 

KK4 

Pengawasan Pengarahan dari pimpinan 

Komunikasi pempinan dengan pegawai 

KK5 

KK6 

Rekan Kerja, 

Lingkungan dan 

Fasilitas Kerja 

Lingkungan kerja yang bersih, aman dan 

nyaman  

Lingkungan kerja yang mendorong 

semangat kerja 

Ketersediaan fasilitas yang lengkap 

Fasilitas yang dapat digunakan sewaktu-

waktu 

KK7 

 

KK8 

 

KK9 

KK10 

 

 

 

Model Analisis Data Menggunakan PLS 



Gambar 3.1 

Model SEM-PLS 

Keterangan : 

X1.1 : Keterlibatan dalam pengambilan keputusan 

X1.2 : Jenjang karir yang jelas 

X1.3 : Pemecahan konflik dengan perusahaan atau sesama karyawan 

X1.4 : Keterbukaan komunikasi 

X1.5 : Memperoleh kompensasi yang adil/wajar 

X1.6 : Keamanan lingkungan kerja dan rekan kerja 

X1.7 : Pembinaan dan dikembangkan perasaan bangga 

X2.1 : Ketepatan waktu, keterampilan, ketelitian dan kepribadian serta tugas dan 

kewajiban dalam bekerja 

X2.2 : Sikap pegawai dalam tanggungjawab bekerja 

X2.3 : Mengetahui tugas-tugas berdasarkan jabatan kerja 

Y.1 : Jumlah yang diterima pegawai 

Y.2 : Tugas kerja dianggap menarik dan memberikan kesempatan untuk belajar 

Y.3 : Kesempatan untuk maju 

Y.4 : Memperlihatkan ketertarikan dan perhatian kepada pekerja 

 

I. Metode Analisis 

Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan menggunakan software 

Smar tPLS. PLS (Partial Least Square) merupakan analisis persamaan struktural (SEM) 



berbasis varian yang secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran 

sekaligus pengujian model struktural. Model pengukuran digunakan untuk uji validitas 

dan reabilitas, sedangkan model struktural digunakan untuk uji kausalitas (pengujian 

hipotesis dengan model prediksi). Tujuan penggunaan PLS dalam penelitian ini 

diantaranya adalah PLS (Partial Least Square) merupakan metode analisis data yang 

didasarkan asumsi sampel tidak harus besar, yaitu jumlah sampel kurang dari 100 bisa 

dilakukan analisis, dan residual distribution. Tujuan lainnya, PLS (Partial Least 

Square) memungkinkan algoritma dengan menggunakan analisis series ordinary least 

square (OLS) sehingga diperoleh efisiensi perhitungan olgaritma (Ghozali, 2006). 

Menurut pendekatan Cohen (1992) yang mempertimbangkan statistical power 

dan effect size ketika menentukan minimum ukuran sempel. Penentuan jumlah sampel 

minimal dihitung seperti : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 3.3 

Penentuan Jumlah Sampel dalam PLS 

 

Jumlah 

maksimal arah 

panah menuju 

konstruk 

Tingkat (Level) Signifikansi 

1% 5% 10% 

Minimum R
2
 Minimum R

2
 Minimum R

2
 

0,10 0,25 0,50 0,75 0,10 0,25 0,50 0,75 0,10 0,25 0,50 0,75 

2 158 75 47 38 110 52 33 26 88 41 26 21 

3 176 84 53 42 124 59 38 30 100 48 30 25 

4 191 91 58 46 137 65 42 33 111 53 34 27 

5 205 98 62 50 147 70 45 36 120 58 37 30 

6 217 103 66 53 157 75 48 39 128 62 40 32 

7 228 109 69 56 166 80 51 41 136 66 42 35 

8 238 114 73 59 174 84 54 44 143 69 45 37 

9 247 119 76 62 181 88 57 46 150 73 47 39 

10 256 123 79 64 189 91 59 48 156 76 49 41 

Sumber : Cohen (1992) dalam Haryono Siswoyo (2015) 

  

 

 

 

 



Penelitian ini berdasarkan sarat sampel minimal tersebut yaitu sebanyak 94 sampel. 

Pada penelitian yang menggunakan PLS-SEM menggunakan dua tahapan penting, yaitu 

measurement model (model pengukuran variabel) dan structural model (struktur 

pengukuran). Data dalam measurement model digunakan untuk mengevaluasi validitas dan 

rebilitasnya. Sedangkan dalam structural model hipotesis diuji melalui signifikasi dari : 1) 

Path coefficient, 2) T-Statistic, dan 3) R-squared value. 

 

 

J. Model Pengukuran Variabel 

Model dapat digunakan untuk mengetahui validitas dan reabilitas yang 

menghubungkan indicator dengan variabel latennya. Hal tersebut dapat menggunakan 

beberapa cara untuk pengukurannya antara lain : 

1. Convergent Validity  

Cara ini digunakan untuk mengukur besarnya korelsi antara kontrak dengan 

variabel laten. Evaluasi convergent validity dari pemeriksaan individual item reability, 

dapat dilihat dari standardized loading factor. Standardized loading factor 

menggambarkan besarnya korelasi antar setiap item pengukuran (indicator) dengan 

konstraknya. Korelasi dapat dikatakan valid apabila memiliki nilai > 0,5 (Ghozali, 

2011). 

2. Discriminant Validity 

Evaluasi yang dapat dilakukan selanjutnya dengan melihat dan membandingkan 

antara Discriminant Validity dan square root of averagevariance extracted (AVE). 

Model pengukuran dinilai berdasarkan pengukuran cross loading dengan konstrak. 

Jika korelasi konstrak dengan setiap indikatornya lebih besar dari pada ukuran 

konstrak lainnya, maka konstrak laten memprediksi indikatornya lebih baik dari pada 

konstrak lainnya. Jika nilai √AVE lebih tinggi dari pada nilai korelasi di antara 

konstrak, maka discriminant validity yang baik tercapai. Nilai AVE disarankan lebih 

besar dari 0,5 (Ghozali, 2011). 

 

 

 

3. Composite Reliability 



Untuk menentukan composite reability, apabila nilai composite reability       

dapat dikatakan bahwa konstrak memiliki reliabilitas yang tinggi atau reliable dan 

       dikatakan cukup reliable (Ghozali, 2011). 

4. Cronbach Alpha 

PLS (Partial Least Square) terdapat uji reabilitas yang diperkuat dengan adanya 

cronbach alpha dimana konsistensi setiap jawaban diujikan.Composite Reability 

dikatakan baik apabila α ≥ 0,5 dan dikatakan cukup apabila α ≥ 0,3 (Ghozali, 2011). 

 

K. Evaluasi Goodness of Fit 

Untuk memvalidasi model secara keseluruhan, maka apabila digunakan goodness of 

fit (GoF). GoF index ini merupakan ukuran tunggal yang digunakan untuk memvalidasi 

performa gabungan antara model pengukuran (outer model) dan model structural (inner 

model). Nilai GoF index ini diperoleh antara averages communalities index dikalikan 

dengan    model.Berikut adalah formula GoF index: 

GoF = √         

Com  bergaris atas adalah averages communalities  dan    bergaris atas adalah rata-

rata model   nilai GoF ini terbentang antara 0 – 1 dengan interpretasi nilai adalah 0,1 

(GoF kecil ), 0,25 ( GoF moderat), dan 0,36 (GoF besar)  (Ghozali, 2011). 

 

L. Merancang Model Struktural ( Inner Model )  

Model strukturul di evaluasi dengan menggunakan R-square (    ) untuk 

konstruk dependen, Q-square test untuk predictive relevane dan uji t serta signifikan dari 

koefisian parameter jalur structural.  dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel 

laten independen terhadap variabel laten dependen apakah mempunyai pengaruh yang 

substantive. Kreteria batasan nilai    ini dalam tiga klasifikasi, yaitu 0,67, 0,33, dan 0,19, 

sedangkan untuk nilai Q-square lebih besar dari nol ( 0 ) menunjukan bahwa model 

mempunyai nilain predictive relevance,  sedangkan nilai Q-square kurang dari nol ( 0 ) 

menunjukan bahwa model kurang memliki predictive relefance. 

 

M. Uji Hipotesis (Resampling Bootstraping) 



Berdasarkan tujuan-tujuan penelitian, maka rencana hepotesis yang dapat dibuat 

merupakan rancangan uji hipotesis dalam penelitian ini disajikan berdasarkan tujuan 

penelitian. Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95%, sehingga tingkat presisi 

atau batas ketidak akuratan sebesar (α) = 5% = 0,05. Dan menghasilkan nilai t-tabel 

sebesar 1,96. Sehingga : 

1. Jika nilai t-statistik lebih kecil dari nilai t-tabel (t-statistik < 1,96), maka Ho diterima 

dan Ha ditolak. 

2. Jika nilai t-statistik lebih besar atau sama dengan t-tabel (t-statistik > 1,96), maka Ho 

ditolak dan Ha diterima. 

 


