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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Obyek/Subyek Penelitian 

1. Latak Geografis Puskesmas Baraka 

Puskesmas Baraka merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Dinas 

Kesehatan Kabupaten Enrekang yang bertanggung jawab terhadap 

pembangunan kesehatan di wilayah Kecamatan Baraka yang merupakan 

salah satu diantara 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Enrekang. Jarak 

Kecamatan Baraka dari Ibukota Kabupaten Enrekang adalah ±39 km. Batas-

batas wilayah Kecamatan Baraka meliputi: 

Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Malua 

Sebelah Timur  : berbatasan dengan Kecamatan Buntu Batu 

Sebelah Barat  : berbatasan dengan Kecamatan Anggeraja dan  

Kecamatan Malua 

Sebelah Selatan  : berbatasan dengan Kecamatan Enrekang dan  

Kecamatan Buntu Batu 

Luas wilayah Kecamatan Baraka adalah 158 km2 yang sebagian besar 

terdiri dari daerah pegunungan dengan ketinggian 1000-2000 m di atas 

permukaan laut. 

Secara administratif Kecamatan Baraka dimekarkan menjadi dua 

kecamatan pada Tahun 2007, sehingga Kecamatan Baraka yang dulunya 
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memiliki 2 Kelurahan dan 18 desa menjadi 3 Kelurahan dan 12 desa, yaitu: 

Kelurahan Baraka, Kelurahan Tomenawa, Kelurahan Balla, Desa Banti, 

Desa Bontongan, Desa Janggurara, Desa Kadingeh, Desa Kendenan, Desa 

Parinding, Desa Perangian, Desa Pepandungan, Desa Bone-Bone, Desa 

Salukanan, Desa Tirowali, Desa Pandung Batu.  

Karena letak geografis yang berada di pegunungan sehingga jarak antara 

desa sangat berjauhan, demikian juga jarak antara desa dan kecamata (letak 

puksemas Baraka) cukup jauh dengan medan yang sulit. Maka setiap setiap 

desa memiliki pos-pos kesehatan yang bertanggung jawab terhadap 

kesehatan masyarakat di setiap desa. Puskesmas Baraka menjadi induk dari 

pos-pos unit kesehatan yang berada di setiap desa. Untuk keterangan lebih 

lanjut dapat dilihat di tabel 4.2 sebagai berikut. 

Tabel 4.1 

Unit Kesehatan Bantu Kecamatan Baraka 

No Jenis Jumlah Letak 

1 
Puskesmas Pembantu 

(PUSTU) 
9 Unit 

Desa Bontongan, Desa Parinding, Desa 

Banti, Desa Janggurara, Desa 

Kendenan, Desa Pepandungan, Desa 

Pandung Batu, Desa Salukanan, Dan 

Desa Kadingeh 

2 
Pos Kesehatan Desa 

(POSKESDES) 
4 Unit 

Kelurahan Balla, Desa Tirowali, Desa 

Bone-Bone dan Desa Perangian 
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3 
Pos Persalinan Desa 

(PORSELINDES) 
2 Unit Desa Salukanan dan Desa Kadingeh. 

 

2. Visi 

Puskesmas Baraka Kecamatan Baraka adalah menjadi pusat pelayanan 

kesehatan yang bermutu dengan menerapkan pelayanan yang optimal serta 

terjangkau oleh seluruh masyarakat. 

3. Misi 

Puskesmas Baraka Kecamatan Baraka adalah: 

a) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna dan bermutu 

serta terjangkau oleh masyarakat 

b) Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi SDM dalam peningkatan 

pelayanan kesehatan secara berkelanjutan 

c) Mengembangkan sarana dan mutu pelayanan sesuai kebutuhan 

masyarakat 

d) Meningkatkan pembinaan peran serta masyarakat dalam bidang 

kesehatan sehingga masyarakat bisa mandiri. 

4. Data Responden 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan Puskesmas 

Kecamatan Baraka. Data penelitian adalah data primer yang diperoleh 

langsung dari responden yang telah mengisi kuisioner. Berdasarkan 
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pengisian kuesioner tersebut, diperoleh data sebagaimana yang ditunjukkan 

di tabel 4. 4 sebagai berikut. 

 

 

 

Tabel 4.2 

Sampel dan Tingkat Pengembalian 

Keterangan Jumlah Persentase 

Total Penyebaran Kuesioner 148 100% 

Kuesioner Kembali 121 82% 

Kuesioner Tidak Kembali 27 12% 

Kuesioner yang Tidak Lengkap 6 5% 

Data Outlier 8 7% 

Kuesioner yang Dapat Diolah 107 88% 

 

Pada tabel 4.4 menujukkan bahwa dari 148 kuesioner yang disebar oleh 

peneliti kepada responden, terdapat 121 kuesioner yang kembali. Sedangkan 

ada 27 kuesioner yang tidak kembali dengan berbagai perosoalan di lapangan. 

Dari 121 kuesioner yang kembali, terdapat 6 kuesioner yang tidak lengkap dan 
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8 kuesioner yang tidak dapat dioleh karene terdeteksi terkena outlier. Sehingga 

jumlah kuesioner yang dapat diolah oleh peneliti berjumlah 107 kuesioner. 

 

 

 

a) Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis kelamin 

Tabel 4.3 

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

Laki-laki 13 10,6% 

Perempuan 94 89,4% 

Total 107 100% 

 

Pada tabel 4.5 menujukkan bahwa responden yang berjenis kelamin 

laki-laki lebh sedikit dari responden yang berjenis kelamin perempuan. 

Dapat dilihat dari jumlah laki-laki hanya sebanyak 13 orang dengan 

persentase 10,6% sedangkan perempuan sebanyak 94 orang dengan 

persentase 89,4%. Hal tersebut menggambarkan bahwa karyawan 

Puskesmas Baraka sebagian besar adalah perempuan. 

b) Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 
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Tabel 4.4 

Reseponden Berdasarkan Usia 

Kategori Jumlah Persantase 

20 – 29 Tahun 59 56% 

30 – 39 Tahun 36 35% 

40 – 49 Tahun 9 7% 

50 > Tahun 3 2% 

Total 107 100% 

Bersadarkan tabel 4.5 dapat disimpulkan bahwa jumlah mayoritas 

karyawan yang Puskemas Baraka berusia 20 – 29 tahun yaitu sebanyak 59 

orang dengan persentase 56%. Kemudian usia 30 – 39 tahun sebanyak 36 

orang dengan persentase 35%. Sedangkan usia 40 – 49 tahun hanya 

sebanyak 9 orang dengan persentase 7% dan jumlah paling sedikit adalah 

kategori usia 50 > tahun hanya 3 orang dengan persentase 2%.  

c) Karakteristik Responden Berdasarkan Divisi 

Tabel 4.5 

Reseponden Berdasarkan Divisi 

Divisi Jumlah Persentase 

Analis Kesehatan 5 3,6% 

Bidan 28 27% 

Dokter gigi 1 1% 



57 
 

Dokter umum 1 1% 

Epidemiologi 3 2% 

Gizi 4 3,6% 

Honorer 4 3,6% 

Kepala Tata Usaha 1 1% 

Kesehatan Lingkungan 6 5,5% 

Magang 1 1% 

Perawat 32 31,4% 

Perawat gigi 4 3% 

Lanjutan tabel 4.5 Responden Berdasarkan Divisi 

Poli umum Puskesmas 1 1% 

Promosi Kesehatan 1 1% 

Sopir 1 1% 

Staf 1 1% 

Tenaga farmasi 4 3,6% 

Tenaga kontrak 1 1% 

Tidak Diisi 8 7,7% 

Total 107 100% 

 

B. Uji Kualitas Instrumen dan Data 

1. Uji Validitas 
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Validitas menguji seberapa baik suatu instrumen dibuat mengukur 

konsep tertentu yang ingin diukur (Sekaran, 2011). Alat ukur yang 

digunakan adalah Person dengan kriteria apabila jika lebih dari 0,05 maka 

dinyatakan valid, dan sebaliknya apabila tidak valid jika nilai kurang dari 

0,05.  

Pengujian validitas ini diolah menggunakan program softwere IBM 

SPSS Statistica 15. Indikator pertanyaan akan dinyatakan valid dari 

tampilan output IBM SPPS Statistica pada tabel correlation dengan 

melihat sig. 

Hasil yang diperoleh dari pengujian kualitas instrumen dengan uji 

validitas IBM SPSS Statistica 15 dapat dilihat pada tabel 4.5. Sebagai 

berikut. 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Validitas 

VARIABEL 
ITEM 

PERTANYAAN 
SIGNIFIKANSI KETERANGAN 

Kepemimpinan 

Transformasional 

1 0,000 Valid 

2 0,000 Valid 

3 0,000 Valid 

4 0,000 Valid 

5 0,000 Valid 

6 0,000 Valid 

Kepemimpinan 

Transformasional 

1 0,000 Valid 

2 0,000 Valid 
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3 0,000 Valid 

4 0,000 Valid 

5 0,000 Valid 

6 0,000 Valid 

Group 

Engagement 

1 0,000 Valid 

2 0,000 Valid 

3 0,000 Valid 

4 0,000 Valid 

Kinerja Individu 

Dalam Kelompok 

1 0,000 Valid 

2 0,000 Valid 

3 0,000 Valid 

4 0,000 Valid 

5 0,000 Valid 

6 0,000 Valid 

 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan pengujian yang menunjukkan sejauh mana 

stabilitas dan konsistensi dari alat pengukuran yang digunakan, sehingga 

memberikan hasil yang relatif konsisten jika pengukuran tersebut diulangi. 

Pengukuran reliabilitas didasarkan pada indeks numerik koefisien.  

Pengujian reliabilitas instrumen dioleh menggunakan program sotfwere 

IBM SPSS Statistica 15. Alat ukur yang digunakan adalah Alfa Cronbach 
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dengan kriteria apabila alpha lebih dai 0,06 maka dinyatakan reliabel, dan 

apabila kurang dari 0,06 maka dinyakatan tidak reliabel (Noor, 2012).  

Hasil yang diperoleh dari pengujian kualitas instrumen dengan uji 

reliabilitas dengan IBM SPSS Statistica 15 dapat dilihat pada tabel 4.6 

berikut ini: 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Reliabilitas 

Nama Variabel 
Hasil Uji Reliabilitas / 

Construct Reliability 
Keterangan 

Kepemimpinan 

Transformasional 
0,585 Reliabel 

Kepemimpinan 

Transasksional 
0,526 Reliabel 

Group Engagement 0,479 Reliabel 

Kinerja Individu Dalam 

Kelompok 
0,521 Reliabel 

 

3. Uji Statistik Deskriptif 

Berikut dijelaskan mengenai hasil dari kuesioner-kuesioner penelitian 

berdasarkan kategori yang ada. 

Tabel 4.8 

Kategori Tingkat Jawaban 

Kategori Batas 
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Rendah 1–2,33 

Sedang 2,34–3,67 

Tinggi 3,68–5 

 

 

4. Uji Normalitas 

Kenormalan data dapat dilihat dari uji normalitas Kolmogrov-Smirnov 

berdasarkan nilai unstandardized residual (e). Data dianalisis dengan 

bantuan computer program SPSS 15.0. Dasar pengambilan keputusan 

berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas > 0,05 maka data penelitian 

berdistribusi normal. Hasil uji normalitas selengkapnya dapat dilihat 

berdasarkan output SPSS versi 15.0 seperti pada tabel berikut : 

 

 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Normalitas Group Engagement 

 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

 

Unstandardi

zed Residual 

N 107 
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Normal 

Parameters(a,b) 

Mean ,0000000 

Std. Deviation 1,66072731 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,067 

Positive ,038 

Negative -,067 

Kolmogorov-Smirnov Z ,694 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,721 

 

a) Test distribution is Normal. 

b) Calculated from data. 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Normalitas Kinerja Individu Dalam Kelompok 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardi

zed Residual 

N 107 

Normal 

Parameters(a,b) 

Mean ,0000000 

Std. Deviation 1,70948258 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,074 

Positive ,074 

Negative -,068 

Kolmogorov-Smirnov Z ,764 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,604 

 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Terlihat pada tabel diatas pada baris Asymp. Sig (2-tailed) 

diperoleh signifikasi untuk variabel dependen group engagement 

sebesar 0,721 dan untuk variabel dependen kinerja individu dalam 

kelompok sebesar 0,604 atau probabilitas > 0,05 maka data penelitian 

berdistribusi normal. 
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5. Uji Multikolinieritas 

Salah satu asumsi model regresi linier adalah tidak terdapat korelasi 

yang sempurna atau korelasi tidak sempurna tetapi sangat tinggi pada 

variabel-variabel bebas yang digunakan pada sebuah penelitian. Uji 

multikolinieritas mengukur tingkat keeratan tingkat asosiasi (keeratan) 

hubungan atau pengaruh antar variabel bebas melalui besaran koefisien 

korelasi. Pengujian multikolinieritas ini dapat dilihat berdasarkan nilai 

Variance Inflation Factor (VIF). Dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Multikolinieritas Group Engagement 

Coefficients(a) 

 

Mode

l   

Collinearity 

Statistics 

    B Std. Error 

1 (Constant)     

  Kepemimpinan 

Transformasiona

l 

,937 1,067 

  Kepemimpinan 

Transaksional 
,937 1,067 

a. Dependent Variable: Group Engagement 

 

 

 

 

 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Multikolinieritas Kinerja Individu dalam Kelompok 
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Coefficients(a) 

 

Mode

l   

Collinearity 

Statistics 

    B 

Std. 

Error 

1 (Constant)     

  Kepemimpinan 

Transformasional 
,875 1,143 

  Kepemimpinan 

Transaksional 
,903 1,108 

  Group 

Engagement 
,874 1,144 

a. Dependent Variable: Kinerja Individu dalam Kelompok 

 

Berdasarkan tabel 4.11 dan tabel 4.12 diketahui nilai Variance 

Inflaction Factor (VIF) di bawah 10 dan nilai tolerance di atas 0,1. Jadi 

dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas antara variable bebas 

kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja dan kinerja 

karyawan. 

6. Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji sama atau tidaknya 

varians dari residual dari observasi yang satu dengan observasi yang lain. 

Jika residualnya mempunyai varians yang sama, maka disebut terjadi 

homokedastisitas, dan jika variansnya tidak sama atau berbeda disebut 

terjadi heteroskedastisitas. 
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Hasil dari uji glejser dengan menggunakan program SPSS 15.0 adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Glejser Variabel Group Engagement 

 Coefficients(a) 

 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) 1,891 1,155   1,637 ,105 

Kepemimpinan 
Transformasional ,012 ,041 ,030 ,296 ,768 

Kepemimpinan 
Transaksional -,036 ,040 -,092 -,907 ,366 

 

a  Dependent Variable: RES2 

 

 Tabel 4.14 

Hasil Uji Glejser Kinerja Individu dalam Kelompok 

Coefficients(a) 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) 2,362 1,291   1,830 ,070 

Kepemimpinan 
Transformasional ,007 ,045 ,017 ,163 ,871 

Kepemimpinan 
Transaksional -,007 ,043 -,017 -,167 ,868 

Group Engagement -,065 ,059 -,115 -1,099 ,274 

 

a  Dependent Variable: RES3 
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Berdasarkan hasil uji glejser pada tabel 4.13 dan 4.14 terlihat bahwa 

nilai probabilitas signifikansinya > 0,05, maka dapat disimpulkan model 

regresi tidak mengandung adanya heterokedastisitas. 

C. Analisis Jalur (Path Analysis) 

Untuk menguji pengaruh variabel intervening digunakan metode analisis 

jalur (Path analysis). Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi 

linier berganda, atau analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk 

menaksir hubungan kausalitas (model causal) antar variabel yang telah 

ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori (Ghozali, 2006: 210). Analisis jalur 

pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

1. Analisis Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan Transaksional 

Terhadap Group Engagement 

Menurut Ghozali (2009: 211) koefisien jalur menggunakan 

standardized koefisien regresi. Hasil analisis regresi pengaruh 

kepemimpinan transformasional dan transaksional terhadap group 

engagement dapat dilihat pada tabel dibawah ini 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Simultan Group Engagement 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,355(a) ,126 ,109 1,67662 
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a. Predictors: (Constant), Kepemimpinan Transaksional, Kepemimpinan 

Transformasional 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Tabel 4.15 menunjukkan nilai R2 (R Square) sebesar 0,126. Nilai R2 ini 

digunakan dalam penghitungan nilai e1. e1 merupakan varian variabel group 

engagement yang tidak dijelaskan oleh kepemimpinan dan lingkungan kerja. 

Besarnya; 

  e1=√(1 − 𝑅2)=√(1 − 0,126) = √0,874= 0,934 

Tabel 4.16 

Hasil Analisis  Regresi Group Engagement 

Coefficients(a) 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) 7,568 2,011   3,763 ,000 

Kepemimpinan 
Transformasional ,196 ,072 ,257 2,715 ,008 

Kepemimpinan 
Transaksional ,138 ,070 ,188 1,987 ,050 

 
 

a  Dependent Variable: Group Engagement 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 4.16 dapat diketahui persamaan regresi sebagai berikut: 

Y1 = b1 X1 + b2 X2 + e1 

Y1 = 0,257 X1 + 0,188 X2 + 0,934 ………………………..(1) 

 Persamaan tersebut menunjukkan bahwa: 
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i. Setiap terjadi kepemimpinan transformasional, akan diikuti peningkatan 

group engagement sebesar 0,257.  

ii. Meningkatnya kepemimpinan transformasiona, akan diikuti peningkatan 

group engagement sebesar 0,188.  

Sehingga dari persamaan (1) dapat diketahui bahwa jika kepemimpinan 

transformasional meningkat maka group engagement akan meningkat. 

Begitu juga dengan kepemimpinan transaksional meningkat maka group 

engagement juga akan ikut meningkat. 

 

2. Analisis Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Transaksional dan 

Group Engagement terhadap Kinerja Individu dalam Kelompok 

Hasil analisis regresi pengaruh kepemimpinan, lingkungan kerja dan 

kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan dapat dilihat pada tabel 4.10 

berikut: 

Tabel 4.17 

Hasil Uji Simultan Kinerja Individu dalam Kelompok 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,493(a) ,243 ,221 1,73420 

 

a  Predictors: (Constant), Group Engagement, Kepemimpinan Transformasional, 
Kepemimpinan Transaksional 

 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 
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Tabel 4.17 menunjukkan nilai R2 (R Square) sebesar 0,243. Nilai R2 ini 

digunakan dalam penghitungan nilai e2. e2 merupakan varian variabel 

group engagement yang tidak dijelaskan oleh kepemimpinan dan 

lingkungan kerja. Besarnya; 

  e2=√(1 − 𝑅
2
)=√(1 − 0,243) = √0,757= 0,870 

 

Tabel 4.18 

Hasil Regresi Kinerja Individu dalam Kelompok 

Coefficients(a) 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) 13,599 2,217   6,133 ,000 

Kepemimpinan 
Transformasional ,183 ,077 ,218 2,377 ,019 

Kepemimpinan 
Transaksional ,147 ,073 ,181 2,004 ,048 

Group Engagement ,312 ,101 ,282 3,074 ,003 

 

a  Dependent Variable: Kinerja Individu Dalam Kelompok 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 4.18 dapat diketahui persamaan regresi sebagai 

berikut: 

Y2 = b1 X1 + b2 X2 + b3 Y1 + e1 

Y2 = 0,218 X1 + 0,181 X2 + 0,282 Y1 + 0,870 …………………..(2) 

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa: 
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i. Setiap terjadi kenaikan kepemimpinan transformasional, akan diikuti 

peningkatan kinerja individu dalam kelompok sebesar 0,218.  

ii. Setiap terjadi kenaikan kepemimpinan transaksional, akan diikuti 

peningkatan kinerja individu dalam kelompok sebesar 0,181. 

iii.  Setiap terjadi kenaikan group engagement, akan diikuti peningkatan 

kinerja individu dalam kelompok sebesar 0,282. 

Berdasarkan persamaan (1) dan (2) didapat suatu model analisis jalur 

sebagai berikut: 

Model jalur penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

D. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis) 

1. Pengaruh Langsung (Direct Effect atau DE) 
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a) Variabel Kepemimpinan Transformasional terhadap Group 

Engagement 

X1   Y1 = ρy1x1= 0,257 

Nilai koefisien jalur kepemimpinan transformasional terhadap 

group engagement secara langsung adalah sebesar 0,257 dan 

signifikansi pada 0,008 yang berarti Hipotesis 1 dapat diterima karena 

nilai koefisien jalur positif (0,257) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 

0,05 (0,008 < 0,05). Hal ini berarti bahwa ada pengaruh positif secara 

langsung dari kepemimpinan transformasional terhadap group 

engagement pada Puskesmas Kecamatan Baraka. 

b) Variabel Kepemimpinan Transaksional terhadap Group Engagement 

X2   Y1 = ρy1x2= 0,188 

Nilai koefisien jalur kepemimpinan transaksional terhadap group 

engagement secara langsung adalah sebesar 0,188 dan signifikansi pada 

0,05 yang berarti Hipotesis 2 dapat diterima karena nilai koefisien jalur 

positif (0,188) dan nilai signifikansi sama dengan atau tidak lebih dari 

0,05 (0,05 = 0,05). Hal ini berarti bahwa ada pengaruh positif secara 

langsung dari kepemimpinan transaksional terhadap group engagement 

pada Puskesmas Kecamatan Baraka.. 

c) Variabel Kepemimpinan Transformasional terhadap Kinerja Individu 

dalam Kelompok 

X1   Y2 = ρy2x1= 0,218 

Nilai koefisien jalur kepemimpinan transformasional terhadap 

kinerja individu dalam kelompok secara langsung adalah sebesar 0,218 

dan signifikansi pada 0,019 yang berarti Hipotesis 3 dapat diterima 

karena nilai koefisien jalur positif (0,218) dan nilai signifikansi lebih 

kecil dari 0,05 (0,019 < 0,05). Hal ini berarti bahwa ada pengaruh positif 
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secara langsung dari kepemimpinan transformasional terhadap kinerja 

individu dalam kelompok pada Puskesmas Kecamatan Baraka. 

d) Variabel Kepemimpinan Transaksional terhadap Kinerja Individu 

dalam Kelompok 

X2   Y2 = ρy2x2= 0,181 

Nilai koefisien jalur kepemimpinan transaksional terhadap kinerja 

individu dalam kelompok secara langsung adalah sebesar 0,181 dan 

signifikansi pada 0,048 yang berarti Hipotesis 4 diterima karena nilai 

koefisien jalur positif (0,181) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 

(0,048 < 0,05). Hal ini berarti bahwa ada pengaruh positif secara 

langsung dari kepemimpinan transaksional terhadap kinerja individu 

dalam kelompok pada Puskesmas Kecamatan Baraka 

e) Variabel Group Engagement terhadap Kinerja Individu dalam 

Kelompok 

Y1   Y2 = ρy2y1= 0,282 

Nilai koefisien jalur group engagement terhadap kinerja individu 

dalam kelompok secara langsung adalah sebesar 0,282 dan signifikansi 

pada 0,003 yang berarti Hipotesis 5 dapat diterima karena nilai 

koefisien jalur positif (0,282) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 

(0,003 < 0,05). Hal ini berarti bahwa ada pengaruh positif secara 

langsung dari group engagement terhadap kinerja individu dalam 

kelompok pada Puskesmas Kecamatan Baraka. 

 

2. Pengaruh Tidak Langsung (Indirect Effect atau IE) 

a) Variabel Kepemimpinan Transformasional terhadap Kinerja Individu 

dalam Kelompok Melalui Group Engagement 

X1   Y1        Y2= (ρy1x1) x (ρy2y1)= (0,257 x 0,282) = 0,072 
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Nilai pengaruh tidak langsung diperoleh dari nilai koefisien jalur ρy1x1 

dikalikan dengan nilai koefisien jalur ρy2y1menjadi (0,257 x 0,282) = 

0,072. Hasil perkalian menunjukkan bahwa nilai koefisien berpengaruh 

tidak langsung {(ρy1x1) x (ρy2y1)} lebih kecil dibandingkan nilai 

koefisien pengaruh langsung ρy2x1, (0,073 < 0,218).  Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel kepemimpinan transformasional dapat 

melalui variabel intervening yaitu group engagement dalam 

mempengaruhi  kinerja kinerja individu dalam kelompok namun nilai 

koefisien tanpa melalui group engagement atau secara langsung 

terhadap kinerja kinerja individu dalam kelompok lebih besar.  

b) Variabel Kepemimpinan Transaksional terhadap Kinerja Individu 

dalam Kelompok Melalui Group Engagement 

X2   Y1        Y2= (ρy1x2) x (ρy2y1)= (0,188 x 0,282) = 0,053 

Nilai pengaruh tidak langsung diperoleh dari nilai koefisien jalur ρy1x1 

dikalikan dengan nilai koefisien jalur ρy2y1menjadi (0,429 x 0,367) = 

0,053. Hasil perkalian menunjukkan bahwa nilai koefisien berpengaruh 

tidak langsung {(ρy1x1) x (ρy2y1)} lebih kecil dibandingkan nilai 

koefisien pengaruh langsung ρy2x1, (0,053 < 0,181).  Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel kepemimpinan transformasional dapat 

melalui variabel intervening yaitu group engagement dalam 

mempengaruhi  kinerja kinerja individu dalam kelompok namun nilai 

koefisien tanpa melalui group engagement atau secara langsung 

terhadap kinerja kinerja individu dalam kelompok lebih besar.  

 

3. Total Pengaruh 

a) Pengaruh variabel Kepemimpinan Transformasional terhadap Kinerja 

Individu dalam Kelompok Melalui Group Engagement 

X1      Y1       Y2=ρy2x1{(ρy1x1)x(ρy2y1)}= (0,218+0,072)= 0,29 
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Total pengaruh yang timbul dari kepemimpinan transformasional 

terhadap kinerja individu dalam kelompok yaitu sebesar 0,29 

b) Pengaruh variabel Kepemimpinan Transaksional terhadap Kinerja 

Individu dalam Kelompok Melalui Group Engagement 

X2      Y1       Y2=ρy2x2{(ρy1x2)x(ρy2y1)}= (0,181+0,053)= 0,234 

Total pengaruh yang timbul dari kepemimpinan transaksional terhadap 

kinerja individu dalam kelompok yaitu sebesar 0,234. 

c) Pengaruh variabel Kepemimpinan Transformasional terhadap Group 

Engagement 

X1        Y1= ρy1x1= 0,257 

Total pengaruh dari kepemimpinan transformasional terhadap group 

engagement sebesar 0,257. 

d) Pengaruh variabel Kepemimpinan Transformasional terhadap Group 

Engagement 

X2        Y1= ρy1x2= 0,188 

Total pengaruh dari kepemimpinan transaksional terhadap group 

engagement sebesar 0,188. 

e) Pengaruh variabel Group Engagement Terhadap Kinerja Individu 

Dalam Kelompok 

Y1        Y2= ρy1y2= 0,282 

Total pengaruh dari group engagement terhadap kinerja individu dalam 

kelompok sebesar 0,282. 
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f) Pengaruh residual 

1) Pengaruh variabel residual terhadap group engagement adalah e1= 

0,934 

2) Pengaruh variabel residual terhadap kinerja individu dalam 

kelompok adalah e1= 0,870 

 

Berdasarkan hasil penghitungan yang telah dilakukan apabila disimpulkan  

dalam matrix sebagai berikut: 

 

 

 

 

Tabel 4.19 

Koefisien Jalur Pengaruh Langsung, Pengaruh  Langsung dan Total Pengaruh 

Kepemimpinan, Lingkungan Kerja,  Kepuasan Kerja dan Kinerja 

Variabel 
Koefisien 

Jalur 

Pengaruh 

𝐑𝟐 F 
Langsung 

Tidak 

Langsung 
Total 

X1 0,218 0,218 0,072 0,29   

X2 0,181 0,181 0,053 0,234   

Y1 0,282 0,282     

Y2       
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e1 0,831      

e2 0,901      

X1X2Y1     0,126 7,485 

X1X2Y1Y2     0,243 10,998 

 

4. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Tabel 4.20 

Koefisien Determinasi dengan Variabel Dependen Group Engagement  

               Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,355(a) ,126 ,109 1,67662 

 

a  Predictors: (Constant), Kepemimpinan Transaksional, Kepemimpinan 
Transformasional 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Tabel 4.21 

Koefisien Determinasi dengan Variabel Dependen Group Engagement  

                     Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,493(a) ,243 ,221 1,73420 

 
 

a  Predictors: (Constant), Group Engagement, Kepemimpinan Transformasional, 
Kepemimpinan Transaksional 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 
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Berdasarkan analisis linier berganda pada tabel 4.20 diperoleh koefisien 

determinan Adjusted R2 sebesar 0,109 pada variabel terikat group 

engagement. Hal ini berarti persentase pengaruh kepemimpinan 

transformasional dan kepemimpinan transaksional terhadap group 

engagement sebesar 10,9%, sedang sisanya 89,1% dipengaruhi oleh 

variabel lain. Pada tabel 4.21 diperoleh koefisien determinan Adjusted R2 

sebesar 0,221 untuk variabel terikat kinerja individu dalam kelompok. Hal 

ini berarti persentase pengaruh kepemimpinan transformasional, 

kepemimpinan transaksional dan group engagement terhadap kinerja 

individu dalam kelompok sebesar 22,1% sedang 77,9% sisanya 

dipengaruhi oleh variabel lain. 

 

 

 

Penelitian ini mengunggakan analisis jalur (path analisys) sebagai alat uji 

hipotesis. Sebagaimana hasilnya telah dirangkum dalam tabel 4.22 sebagai 

berikut. 

Tabel 4.22 

Hasil Uji Hipotesis 

No Hipotesis P Batas Keterangan 
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1 
Pengaruh kepemimpinan transformasional 

terhadap group engagement 
0,008 <0,05 

Ada 

pengaruh 

2 
Pengaruh kepemimpinan transaksional 

terhadap group engagement 
0,050 <0,05 

Ada 

pengaruh 

3 
Pengaruh kepemimpinan transformasional 

terhadap kinerja individu dalam kelompok 
0,019 <0,05 

Ada 

pengaruh 

4 
Pengaruh kepemimpinan transformasional 

terhadap kinerja individu dalam kelompok 
0,048 <0,05 

Ada 

pengaruh 

5 
Pengaruh group engagement terhadap 

kinerja individu dalam kelompok 
0,003 <0,05 

Ada 

pengaruh 

 

E. Pembahasan (Interpretasi) 

1. Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Terhadap group 

engagement. 

Aspek sumber daya manusia adalah bagian terpenting dalam suatu 

perusahaan atau organisasi. Sumber daya manusia menjadi penentu utama 

dalam bergeraknya roda organisasi, terkhusus pada organisasi maupun 

perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa. Beberapa faktor yang 

menjadi penyebab utama baik buruknya tingkat kinerja organisasi yang 

diukur dari kinerja karyawan. Salah satunya kepemimpinan 

transformasional yang secara memberikan dorongan terhadap karyawan 

untuk memaksimalkan potensinya.  
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Pada penelitian ini ditemukan bahwa kepemimpinan transformasional 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap group engagement karyawan 

Puskesmas Kecamatan Baraka. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang 

disusun oleh peneliti. Parameter estimasi nilai koefisien standardized 

regression weight antara kepemimpinan transformasional terhadap group 

engagement diperoleh 0,257, pengujian hubungan kedua variabel tersebut 

menunjukkan nilai probabilitas 0,008 (p<0,05) dari nilai estimate 0,257 

dengan demikian H1 terdukung karena terdapat hubungan positif 

signifikan antara kepemimpinan transformasiona dengan group 

engagement. Hal tersebut diperkuat dengan hasil pengolahan yang 

menunjukkan nilai probabilitas 0,008 telah memenuhi syarat <0,05 dan arah 

positif dilihat dari estimate 0,257. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

kepemimpinan transformasional berpengaruh positif signifikan terhadap 

group engagement, sehingga semakin tinggi kepemimpinan 

transformasional yang dimiliki maka semakin tinggi group engagement  

karyawan. 

Penelitian ini didukung oleh hasil penelitian terdalu yang dilakukan 

Handayani (2017) menemukan bahwa kepemimpinan transformasional 

memiliki hubungan yang positif terhadap engagement. Demikian juga 

Hartono dan Hartijasti (2017) menunjukkan bahwa work engagement 
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mempunyai pengaruh sebagai mediator baik antara kepemimpinan 

transformasional terhadap turnover intention 

Rizkiani dan Nurnida (2016) menemukan bahwa gaya kepemimpinan 

transformasional terhadap employee engagement memiliki pengaruh positif 

dan signifikan. Salu dan Hartijasti (2018) menunjukkan bahwa work 

engagement memiliki efek positif sebagai mediator untuk hubungan antara 

job resources dan transformational leadership terhadap komitmen 

organisasi dan job resources. Begitupun dengan Salanova et, al., (2011) 

menemukan bahwa kepemimpinan transformasional memiliki hubungan 

langsung yang berpengaruh signifikan terhadap work engagement. 

2. Pengaruh Kepemimpinan Transaksional Terhadap group engagement. 

Kepemimpinan merupakan faktor penting dalam memberikan 

pengarahan kepada karyawan apalagi pada saat sekarang ini dimana semua 

serba terbuka, maka kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan 

yang bisa memberdayakan karyawannya. Pemimpin dengan kemampuan 

sebagai pengawas, memiliki kebutuhan untuk berprestasi, kecerdasan, 

ketegasan, kepercayaan diri dan insiatif yang baik mampu mendorong 

karyawan untuk memberikan kinerja terbaiknya. 

Kepemimpinan transaksional adalah model kepemimpinan yang banyak 

digunakan dalam perusahaan atau organisasi. Terlebih karyawan yang 

menempati posisi menengah dan bawah, motif transaksi menjadi dorongan 
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utama untuk melibatkan diri dalam proses aktualisasi visi dan misi 

perusahaan.  

Parameter estimasi nilai koefisien standardized regression weight 

antara kepemimpinan transaksional terhadap group engagement diperoleh 

0,188, pengujian hubungan kedua variabel tersebut menunjukkan nilai 

probabilitas 0,050 (p=0,05) dari nilai estimate 0,188 dengan demikian H2 

terdukung karena terdapat hubungan positif signifikan antara 

kepemimpinan transaksional dengan group engagement. Hal tersebut 

diperkuat dengan hasil pengolahan yang menunjukkan nilai probabilitas 

0,050 telah memenuhi syarat =0,05 dan arah positif dilihat dari estimate 

0,188. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan transaksional 

berpengaruh positif signifikan terhadap group engagement, sehingga 

semakin tinggi kepemimpinan transaksional yang dimiliki maka semakin 

tinggi group engagement  karyawan. 

Hasil penelitian ini diperkuat oleh temuan dari peneliti sebelumnya. 

Seperti yang dilakukan oleh Ihsan (2017) menemukan bahwa 

kepemimpinan transaksional berpengaruh signifikan terhadap work 

engagement. Demikian juga dengan Geoi dan Winata (2016) dalam 

penelitian yang mereka lakukan menemukan bahwa kepemimpinan 

transformasional dan transaksional berpengaruh signifikan terhadap 

keterikatan kerja (work engagement). Subekti (2016) juga menemukan 
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bahwa kepemimpinan transaksional berpengaruh positif terhadap work 

engagement.  

3. Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Terhadap Kinerja 

Individu Dalam Kelompok. 

Tingkat kinerja karyawan dapat dipengaruhi beberapa hal salah satunya 

adalah gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam perusahaan atau 

organisasi. Kinerja individu dalam kelompok adalah salah satu aspek yang 

dapat menentukan kinerja organisasi, semakin baik kinerja individu dalam 

kelompok seorang karyawan maka semakin baik pula kinerja organisasi. 

Penerapan kepemimpinan tranformasional dapat memberi pengaruh yang 

positif dikarenakan dapat mentransformasikan nilai-nilai positif terhadap 

karyawan. Pengaruh kepemipinan transformasional dapat meningkatkan 

motivasi maupun empati karyawan terhadap contoh dari pimpinan.  

Parameter estimasi nilai koefisien standardized regression weight 

antara kepemimpinan transformasional terhadap kinerja individu dalam 

kelompok diperoleh 0,218, pengujian hubungan kedua variabel tersebut 

menunjukkan nilai probabilitas 0,019 (p<0,05) dari nilai estimate 0,218 

dengan demikian H3 terdukung karena terdapat hubungan positif 

signifikan antara kepemimpinan transformasional dengan kinerja individu 

dalam kelompok. Hal tersebut diperkuat dengan hasil pengolahan yang 
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menunjukkan nilai probabilitas 0,019 telah memenuhi syarat <0,05 dan arah 

positif dilihat dari estimate 0,218. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

kepemimpinan transformasional berpengaruh positif signifikan terhadap 

kinerja individu dalam kelompok, sehingga semakin tinggi kepemimpinan 

transformasional yang dimiliki maka semakin tinggi kinerja individu dalam 

kelompok. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gracia-Morales et al., 

(2012) menyimpulkan bahwa kepemimpinan transformasional memiliki 

hubungan yang signifikan terhadap kinerja. Demikian juga dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Sajeet dan Kumar (2016) menemukan 

bahwa kepemimpinan transformasional memberi pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap kinerja. Penelitian Braun et, al., (2013) menemukan 

bahwa kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap kinerja team. 

Dalam hal ini, kinerja tim dipengaruhi oleh kinerja individu karyawan. 

4. Pengaruh Kepemimpinan Transaksional Terhadap Kinerja Individu 

Dalam Kelompok. 

Parameter estimasi nilai koefisien standardized regression weight 

antara kepemimpinan transaksional terhadap kinerja individu dalam 

kelompok diperoleh 0,181, pengujian hubungan kedua variabel tersebut 

menunjukkan nilai probabilitas 0,048 (p<0,05) dari nilai estimate 0,181 
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dengan demikian H4 terdukung karena terdapat hubungan positif 

signifikan antara kepemimpinan transaksional dengan kinerja individu 

dalam kelompok. Hal tersebut diperkuat dengan hasil pengolahan yang 

menunjukkan nilai probabilitas 0,048 telah memenuhi syarat <0,05 dan arah 

positif dilihat dari estimate 0,181. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

kepemimpinan transaksional berpengaruh positif signifikan terhadap 

kinerja individu dalam kelompok, sehingga semakin tinggi kepemimpinan 

transaksional yang dimiliki maka semakin tinggi kinerja individu dalam 

kelompok. 

Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

ugiharta dan Suharlia (2014) menemukan pengaruh positif dan signifikan 

antara kepemimpinan transansinal terhadap kinerja auditor. Demikian juga 

dengan Hartanto (2014) menemukan bahwa kepemimpinan transaksional 

berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Wei et, al., (2010) 

menemukan bahwa adanya pengaruh secara positif dan signifikan antara 

transactional leadership terhadap creative performance.  

5. Pengaruh Group Engagement Terhadap Kinerja Individu Dalam 

Kelompok. 

Kinerja individu dalam kelompok dan keterlibatan kelompok adalah 

dua aspek yang saling berkaitan. Semakin tinggi keterlibatan kelompok 
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maka semakin tinggi juga kinerja individu dalam kelompok. Sebagaimana 

yang terjadi di Puskesmas Kecamatan Baraka, banyak kegiatan atau 

pekerjaan yang harus dikerjakan secara berkelompok. Hal ini memberikan 

pengaruh yang kuat terhadap penelitian, sehingga karywan mampu 

melibatkan diri dalam organisasi sebagai bagian dari kelompok kerja.  

Parameter estimasi nilai koefisien standardized regression weight 

antara group engagement terhadap kinerja individu dalam kelompok 

diperoleh 0,282, pengujian hubungan kedua variabel tersebut menunjukkan 

nilai probabilitas 0,003 (p<0,05) dari nilai estimate 0,282 dengan demikian 

H5 terdukung karena terdapat hubungan positif signifikan antara group 

engagement dengan kinerja individu dalam kelompok. Hal tersebut 

diperkuat dengan hasil pengolahan yang menunjukkan nilai probabilitas 

0,003 telah memenuhi syarat <0,05 dan arah positif dilihat dari estimate 

0,282. Jadi dapat disimpulkan bahwa group engagement berpengaruh 

positif signifikan terhadap kinerja individu dalam kelompok, sehingga 

semakin tinggi kepemimpinan transaksional yang dimiliki maka semakin 

tinggi kinerja individu dalam kelompok. 

Penelitian ini didukung dengan penelitan-penelitian terhadahulu, seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Ihsan (2017) menemukan bahwa work 

engagement berpengaruh signifikan terhadap.kinerja karyawan. Cendani 

dan Tjahjaningsih (2015) juga menemukan bahwa employee engagement 
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berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Begitupun 

dengan penelitian Rusdiana dan Wijayanti W (2014) menemukan bahwa 

keterlibatan kerja karyawan berpengaruh terhadapa kinerja karyawan. 

Rahayu dan Surahman (2012)  menemukan adanya pengaruh yang 

signifikan anatara employee engagement terhadap kinerja individual. 

Ramadhan dan Sembiring (2014), melakukan penelitian yang menunjukkan 

bahwa employee engagement berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Amalia (2011) menemukan bahwa work engagement 

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. Demikian juga 

dengan Tims et, al., (2013) menemukan menemukan bahwa adanya 

pengaruh keterlibatan kerja terhadap kinerja, baik secara individu maupun 

kinerja dalam tim. 

 


