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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian  

Jenis penelitian ini menggunakan Explanatory Research. Penelitian 

eksplanatori (explanatory research) adalah penelitian yang bertujuan untuk 

menganalisis hubungan-hubungan antara satu variabel dengan variabel 

lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya. 

Penelitian ini menggunakan  pendekatan kuantitatif yaitu jenis data yang 

dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau 

penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. 

 

B. Obyek dan Subyek Penelitian 

Lokasi penelitian di Badan Kepegawaian Daerah Yogyakarta yang 

terletak di Jalan Kyai Mojo No. 56 Yogyakarta. Jumlah populasi sebanyak 50 

pegawai dan menggunakan metode systematic sampling karena jumlah 

popolasi relatif kecil dan setiap anggota populasi memiliki karateristik yang 

sama (homogen). Apabila responden kurang dari 100, untuk sekedar 

perkiraan lebih baik diambil semua dijadikan sampel sehingga penelitiannya 

merupakan penelitian populasi (sensus), Sugiyono (2004).  
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C. Definisi Operasional 

Schaufeli & Bakker (2003) menyatakan bahwa employee engagement 

memiliki tiga aspek, yaitu : 

1) Vigor  

Dikarakteristikkan dengan level energi yang tinggi dan ketangguhan 

mental ketika bekerja, serta keinginan untuk memberikan usaha 

terhadap pekerjaan, dan juga ketahanan dalam mengahadapi kesulitan. 

1. Di tempat kerja saya, saya merasa penuh dengan energi 

2. Pada pekerjaan saya, saya merasa kuat dan bersemangat 

3. Ketika saya bangun di pagi hari, aku merasa seperti pergi bekerja 

4. Saya bisa terus bekerja untuk waktu yang sangat lama pada suatu 

waktu 

5. Pada pekerjaan saya, saya sangat tangguh secara mental 

6. Di tempat kerja saya, saya selalu bertahan, bahkan ketika sesuatu 

tidak berjalan dengan baik 

2) Dedication  

Dedication ditandai oleh suatu perasaan yang penuh makna, antusias, 

inspirasi, kebanggaan, dan menantang dalam pekerjaan. 

1. Saya menemukan pekerjaan yang saya lakukan penuh makna dan 

tujuan 

2. Saya antusias perihal pekerjaan saya 

3. Pekerjaan saya menginspirasi saya 

4. Saya bangga pada pekerjaan yang saya lakukan 
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5. Bagi saya, pekerjaan saya adalah menantang 

3) Absorption  

Aspek absorption ditandai dengan adanya konsentrasi dan minat yang 

mendalam, tenggelam dalam pekerjaan, waktu terasa berlalu begitu 

cepat dan individu sulit melepaskan segala sesuatu disekitarnya. 

1. Waktu berlalu begitu cepat ketika saya sedang bekerja 

2. Ketika saya bekerja, saya lupa segala sesuatu yang lain di sekitar 

saya 

3. Saya merasa senang ketika saya bekerja intens 

4. Saya tenggelam dalam pekerjaan saya 

5. Saya terbawa ketika saya sedang bekerja 

6. Sulit untuk melepaskan diri dari pekerjaan saya 

 

Bass (dalam Seyal & Rahman, 2014) mengemukakan bahwa 

kepemimpinan transformasional mempunyai empat dimensi, yaitu:  

a) Attributed Charisma 

Ditandai sebagai perilaku pemimpin yang membuat para pengikutnya 

mengagumi, menghormati dan sekaligus mempercayainya.  

b) Inspirational Motivation 

Ditandai sebagai pemimpin yang mampu mengartikulasikan pengharapan 

yang jelas terhadap prestasi bawahan, mendemonstrasikan komitmennya 

terhadap seluruh tujuan organisasi, dan mampu menggugah spirit tim 

dalam organisasi melalui penumbuhan antusiasme dan optimisme. 
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c) Intellectual Stimulation 

Pemimpin mampu menumbuhkan ide-ide baru, memberikan solusi yang 

kreatif terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi bawahan, dan 

memberikan motivasi kepada bawahan untuk mencari pendekatan-

pendekatan yang baru dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi.  

d) Individualized Consideration 

seorang pemimpin yang mau mendengarkan dengan penuh perhatian 

masukan-masukan bawahan dan secara khusus memperhatikan 

kebutuhan-kebutuhan bawahan akan pengembangan.  

 

Robbins (dalam Jaghargh, 2012) budaya organisasional didasarkan pada 

karateristik berikut: 

1) Inovasi dan pengambilan resiko 

Sejauh mana pegawai dianjurkan untuk bertindak agresif, inovatif, dan 

mampu mengambil resiko  

2) Arah 

Sejauh mana organisasi dengan jelas menciptakan sasaran dan harapan 

mengenai prestasi 

3) Integritas  

Tingkat sejauh mana unit-unit dalam organisasi didorong untuk 

bekerja dengan cara terkoordinasi 

4) Dukungan dari manajemen 
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Tingkat sejauh mana para pemimpin memberi komunikasi yang jelas, 

bantuan, serta dukungan terhadap bawahan mereka 

5) Kontrol 

Jumlah peraturan dan pengawasan langsung yang digunakan untuk 

mengawasi dan mengendalikan perilaku pegawainya 

6) Identitas tingkat 

 Tingkat sejauh mana para anggota mengidentifikasi dirinya secara 

keseluruhan dengan organisasinya 

7) Sistem imbalan 

 Tingkat sejauh mana alokasi imbalan, seperti kenaikan gaji/promosi 

didasarkan atas kriteria prestasi pegawai 

8) Toleransi terhadap konflik 

 Tingkat sejauh mana para pegawai didorong untuk mengemukakan 

konflik dan kritik secara terbuka 

9) Pola komunikasi 

 Tingkat sejauh mana komunikasi organisasi dibatasi oleh hirarki 

kewenangan yang formal 

 

D. Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh 

melalui kuesioner guna menjawab pertanyaan peneliti yang akan dibagikan 

dan diisi oleh responden dari pegawai Badan Kepegawaian Daerah 
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Yogyakarta. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert yang yang 

memiliki 5 pilihan jawaban. 

 

Sangat Tidak Setuju : Skor 1 

Tidak Setuju  : Skor 2 

Netral   : Skor 3 

Setuju   : Skor 4 

Sangat Setuju  : Skor 5 

  

E. Uji Kualitas Instrumen dan Data 

1. Uji Reliabilitas 

Ghozali (2011) menyatakan reliabilitas adalah alat untuk mengukur 

suatu kuesioner yang merupakan suatu indikator dari variabel atau 

konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban 

seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke 

waktu. Indikator untuk uji reliabilitas adalah Cronbach Alpha, apabila nilai 

Cronbach Alpha > 0,70 menunjukkan instrumen yang digunakan reliabel. 

Langkah-langkah pengujian uji reliabilitas sebagai berikut: 

1) Merumuskan hipotesis kerja 

Ho = kuesioner tidak reliabel 

Ha = kuesioner reliabel 

2) Menghitung harga statistik Alpha Cronbach 

3) Menentukan standar Alpha Cronbach sebesar 0,70 
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4) Keputusan Pengujian 

a. Apabila harga Alpha Cronbach yang dihasilkan kurang dari 0,70, 

maka Ho diterima artinya kuesioner tidak reliabel 

b. Apabila harga Alpha Cronbach yang dihasilkan lebih dari 0,70, 

maka Ho ditolak artinya kuesioner reliabel 

 

2. Uji Validitas 

Ghozali (2011) menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk 

mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan 

valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan 

sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk melakukan uji 

validitas ini menggunakan program SPSS. Analisis ini dengan cara 

mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total.  Item-item 

yang berkorelasi signifikan dengan skor total menunjukkan item-item 

tersebut mampu memberikan dukungan dalam mengungkap apa yang 

ingin diungkap α valid jika r hitung ≥ r table (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) 

maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap 

skor total (dinyatakan valid).   

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan untuk menginterprestasikan dan 

menganalisis data. Sesuai dengan model yang dikembangkan  dalam 

penelitian ini maka alat analisis data yang digunakan regresi yang di mana 
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regresi merupakan suatu alat ukur yang juga dapat digunakan untuk 

mengukur ada atau tidaknya korelasi antar variabel. Analisis regresi berguna 

untuk mendapatkan hubungan fungsional antara dua variabel atau lebih. 

Selain itu analisi regresi berguna untuk mendapatkan pengaruh antar variabel 

prediktor terhadap variabel kriteriumnya atau meramalkan variabel prediktor, 

yang akan dioperasikan menggunakan SPSS. 

Analisis regresi linear berganda merupakan salah satu metode regresi 

yang dapat dipakai sebagai alat inferensi statistik untuk menentukan pengaruh 

variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen). Uji Regresi 

linear berganda pada intinya memiliki beberapa tujuan, yaitu: 

1. Menghitung nilai estimasi rata-rata dan nilai variabel terkait 

berdasarkan pada nilai varibel bebas 

2. Menguji hipotesis karakteristik dependensi 

3. Meramalkan nilai rata-rata variabel bebas dengan didasarkan pada 

nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. 

 

G. Analisis Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah dalam 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. 

Multikolinieritas dalam penelitian ini dilihat dari nilai VIF (Gujarati, 
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2003). Dikatakan tidak terdapat masalah multikolinieritas apabila 

nilai VIF berada < 10,00 dan nilai Tolerance > 0,100.  

 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Digunakan untuk menguji apakah ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas varian dari residual 

untuk semua pengamatan pada model regresi. Dikatakan tidak terjadi 

masalah heteroskedastisitas pada model regresi jika nilai signifikan > 

0,05 (Ghozali, 2011).  

 

c. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi 

data berdistribusi atau tidak. Uji ini biasanya digunakan untuk 

mengukur data berskala ordinal, interval, ataupun rasio. Jika analisis 

menggunakan metode parametrik, maka persyaratan normalitas 

harus terpenuhi yaitu data berasal dari distribusi normal. Jika data 

tidak berdistribusi normal atau jumlah sampel sedikit dan jenis data 

adalah nominal atau ordinal maka metode yang digunakan adalah 

statistik non parametrik. Data dinyatakan berdistribusi normal jika 

signifikan lebih besar 5% atau 0,05” (Ghozali, 2011). 
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H. Pengujian Hipotesis 

1. Uji Signifikasi Pengaruh Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi hubungan antara 

Variabel X dan Y, apakah variabel X1, X2, dan X3 benar-benar 

berpengaruh terhadap variabel Y  Secara terpisah atau parsial (Ghozali, 

2005). Hipotesis yang dilakukan dalam pengujian ini adalah: 

Ho : Variabel-variabel bebas (Kepemimpinan Transformasional, Budaya 

Organisasional) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel terikat (Employee Engagement). 

Ha :  Variabel-variabel bebas (Kepemimpinan Transformasional, Budaya 

Organisasional) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

terikat (Employee Engagement), dasar pengambilan keputusan (Ghozali, 

2005) adalah dengan menggunakan angka probabilitas signifikan, yaitu: 

a) Apabila probilitas signifikan > 0.05, Maka Ho diterima dan Ha 

ditolak 

b) Apabila probilitas signifikan < 0.05, Maka Ho di tolak dan Ha 

diterima 

 

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Dalam penelitian ini uji F di gunakan untuk mengetahui tingkat 

signifikansi pengaruh variabel-variabel independen  secara bersama-sama 

(Simultan) terhadap variabel dependen (Ghozali, 2005). Dalam penelitian 

ini hipotesis  yang di gunakan adalah: 



35 
 

 
 

Ho  : Variabel-variabel bebas (Kepemimpinan Transformasional, 

Budaya Organisasional) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya (Employee 

Engagement). 

Ha :  Variabel-variabel bebas (Kepemimpinan Transformasional, Budaya 

Organisasional) mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-

sama terhadap variabel terikatnya (Employee Engagement). 

Dasar pengambilan keputusannya (Ghozali, 2005) adalah dengan 

menggunakan angka probilitas signifikan yaitu: 

a) Apabila probilitas signifikan > 0.05, Maka Ho diterima dan Ha 

ditolak 

b) Apabila probilitas signifikan < 0.05, Maka Ho di tolak dan Ha 

diterima 

 

3. Analisis Koefisien Destirminasi (R²) 

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat (Ghozali, 

2005), nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai (R²) 

yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel bebas (Kepemimpinan 

Transformasional, Budaya Organisasional) dalam menjelaskan variasi 

variabel terkait (Employee Engagement) amat terbatas. Begitu pula 

sebaliknya nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel bebas 

memberikan hampir semua informasi yang di butuhkan untuk 
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memprediksi variabel terikat. Oleh karena itu banyak peneliti 

menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted (R²) pada saat 

mengevaluasi mana model regresi yang terbaik. 

 


