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      BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Ali dan Asrori (2014) 

mengatakan pendekatan kuantitatif merupakan teknik olah data dengan pengukuran 

ataupun penggabungan, seperti angka-angka hasil sensus, hasil tabulasi terhadap 

jawaban kuisoner atau wawancara terstruktur. Selain itu, hasil data kuantitatif 

melalui pengukuran seperti angka hasil mengukur atau menimbang, skor tes, skor 

skala rating dan skor jenis skala lainnya.   

Penelitian ini terdiri dari variabel Independen (variabel yang 

mempengaruhi), yaitu kepemimpinan transformasional dan manajemen karir 

berkeadilan. Variabel dependen (variabel yang dipengaruhi), yaitu kinerja 

karyawan. Dalam penelitian ini menggunakan pemediasi yaitu employee 

engagement. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui adanya pengaruh antar 

variabel, yaitu variabel kepemimpinan transformasional (X1), manajemen karir 

berkeadilan (X2), employee engagement (Y) terhadap kinerja karyawan Waroeng 

Spesial Sambal di Yogyakarta.  

B. Objek/Subjek Penelitian 

1. Objek  

Objek penelitian merupakan sasaran untuk mendapat suatu data. Dalam 

penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Waroeng Spesial Sambal area 

Yogyakarta yakni 4 cabang sebagi berikut;  

 



53 
 

 
 

a. Waroeng Spesial Sambal "SS" Kyai Mojo: Jl. Kyai Mojo No.68, Bener, 

Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55244 

b. Waroeng Spesial Sambal "SS" Godean: Jl. Godean No. Km 5.5, Modinan, 

Banyuraden, Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 

55293 

c. Waroeng Spesial Sambal SS Bantul: Jl. Raya Bantul KM. 6, Sewon, 

Tirtonirmolo, Bantul, Niten, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Daerah 

Istimewa Yogyakarta 55186 

d. Waroeng Spesial Sambal "SS" Plengkung Gading: Jalan MT. Haryono 

No.5, Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55143 

2. Subjek  

Subjek pada penelitian ini adalah karyawan Waroeng SS, sedangkan variablel 

yang akan diteliti dari karyawan adalah kinerja karyawan, kepemimpinan 

transformasional, manajemen karir berkeadilan, dan employee engagement. 

C. Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian berupa data kuantitatif dan tergolong data primer, 

yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data atau dari responden yang 

bersangkutan. Survey atau kunjungan langsung terhadap objek dilakukan dilokasi 

penelitian untuk memperoleh jenis data yang telah ditentukan melalui kuesioner 

yang didistribusikan langsung kepada responden. Penyebaran kuesioner dibagikan 

kepada karyawan Waroeng Spesial Sambal di Yogyakarta. 
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D. Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi pada penelitan ini adalah karyawan 16 cabang Waroeng Spesial 

Sambal area Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel 

dengan menggunakan Purposive Sampling. Pengambilan sempel dikhususkan 

kepada tipe orang tertentu yang dapat memberikan informasi sesuai yang 

diinginkan, atau karena orang tersebut memenuhi kriteria yang telah ditetapkan 

oleh peneliti (Tjahjono, 2009). Dalam penelitian ini peneliti mengambil jumlah 

sampel 120 dari jumlah keseluruhan karyawan yang sudah bekerja minimal 1 tahun 

di 4 cabang Waroeng SS area Yogyakarta.  

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui survey dengan 

menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada karyawan Waroeng SS di 4 cabang 

area Yogyakarta. Kuesioner merupakan perumusan yang ditulis dengan beberapa 

pertanyaan untuk mengumpulkan data dari responden, biasanya dalam bentuk 

beberapa alternatif yang mirip (Tjahjono, 2009). Dalam penelitian ini 

menggunakan skala Likert. Menurut Tjahjono (2009), skala Likert adalah skala 

yang dirancang untuk menguji seberapa kuat subjek menyetujui atau tidak 

menyetujui suatu pernyataan pada 5 skala poin.  

Tabel 3.1 

Skala Likert 

Sangat tidak setuju Tidak setuju Netral Setuju Sangat setuju 

1 2 3 4 5 



55 
 

F. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini meliputi kepemimpinan transformasional dan 

manajemen karir berkeadilan sebagai variabel eksogen dan dilihat pengaruhnya 

terhadap kinerja karyawan sebagai variabel endogen melalui employee engagement 

sebagai variabel intervening. 

Tabel 3.2 

Definisi Operasional 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi 

Operasional 

Dimensi Instrumen Skala 

Penguku

ran 

Kinerja 

karyawan 

Kinerja 

merupakan 

perilaku, 

tindakan, dan 

hasil kerja yang 

terukur atas 

keterlibatan 

anggota dalam 

mewujudkan 

tujuan organisasi 

 

 (Viswesvaran, 

1993) 

1. Effort 

2. Job 

Knowledge 

3. Quality 

4. Quantity 

5. Compliance 

with rules 

6. Interpersonal 

competence 

 

(Viswesvaran, 

1993) 

Menggunaka

n kuesioner 

dengan 12 

item 

pernyataan 

 

(Viswesvaran

, 1993) 

Likert 

1-5 

Kepemimpina

n 

transformasio

nal 

Gaya 

kepemimpinan  

transformasional 

adalah tipe  

pemimpin yang 

menginspirasi  

para pengikutnya 

untuk  

mengenyamping

kan kepentingan  

pribagi mereka 

dan memiliki  

kemampuan 

mempengaruhi 

yang luar biasa. 

(Bass & Riggio, 

2006 ) 

1. Kharisma 

2. Motivasi 

Inspiratif 

3. Stimulasi 

Intelektual 

4. Memperhatik

an Individu 

 

(Bass, 1990) 

Menggunaka

n kuesioner 

dengan 45 

peryataan dan 

diringkas 

menjadi 10 

item 

pernyataan 

(hasil diskusi 

bersama Heru 

Kurnianto 

Tjahjono) 

Likert 

1-5 
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Definisi Operasional Variabel 
Variabel Definisi 

Operasional 

Dimensi Instrumen Skala 

Pengukuran 

Manajemen 

karir 

berkeadilan 

Persepsi 

manajemen karir 

berkeadilan adalah 

persepsi mengenai 

alokasi kebijakan 

karir dengan 

mempertimbangkan 

input karyawan 

(Tjahjono, 2019) 

1. Equity 

 

 

(Colquitt, 

2001) 

Menggunakan 

kuesioner dengan 

4 item pernyataan  

 

 

(Colquitt, 2001 

dimodifikasi 

Tjahjono 2007) 

 

Item-item 

keadilan 

distributif 

ditransformasikan 

kedalam konteks 

karir 

Likert 

1-5 

Employee 

engagement 
Karyawan bisa  

dianggap 

memiliki  

employee 

engagement 

ketika ia dapat  

melakukan  

tugas dan 

tanggung 

jawabnya dengan  

penuh semangat,  

antusias dan 

totalitas  

dalam 

menyelesaikan 

pekerjaannya  

 

(Schaufeli et. 

al.,2002). 

1. Vigor 

2. Dedicatio

n 

3. Absorptio

n 

 

 

 

(Schaufeli et. 

al.,2002) 

Menggunakan 

kuesioner dengan 

12 item 

pernyataan  

 

 

(Schaufeli et. 

al.,2002) 

Likert 

1-5 
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G. Uji Kualitas Instrumen dan Data 

1) Uji validitas  

Uji validitas digunakan untuk menguji akurasi serta keandalan 

kuesioner yang akan digunakan dalam penelitian. Keandalan kuesioner ini 

berarti bahwa kuesioner yang diuji dapat menilai apa yang yang diinginkan 

oleh peneliti. Uji validitas dilakukan dengan menghubungkan tiap-tiap item 

pertanyaan dengan jumlah skor tiap-tiap variabel. Peneliti menggunakan 

program AMOS untuk uji validitas dengan melihat output AMOS yaitu 

pada Estimate dengan cara membandingkan factor loading, jika factor 

loading lebih besar dari 0,5 maka dinyatakan valid (Ghozali,2017). 

2) Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas yaitu uji kehandalan suatu alat bisa diandalkan jika 

dapat memberikan hasil yang konsisten ketika dilakukan pengukuran 

kembali. Uji Reliabilitas ini juga dapat diartikan sebagai pengukuran yang 

mengindikasi sejauh mana konsisten dan kestabilan sebuah instrumen 

(Tjahjono, 2009). Suatu alat ukur dapat dikatakan handal (reliabel) jika 

hasil yang diperoleh relatif konsisten. Dikatakan Reliabel dengan ketentuan 

> 0,70 pada cut off value dari Contruct Reliability (CR) untuk mengetahui 

data reliabel atau tidak (Ghozali, 2017). 

H. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik atau 

metode untuk menganalisis data harus berdasarkan dengan model penelitian dan 

variabel yang akan diteliti. Untuk menganalisis data digunakan SEM atau 
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Structural Equation Modeling yang dioperasikan melalui program AMOS. SEM 

adalah teknik modeling stastistika yang telah digunakan secara luas dalam ilmu 

perilaku (behavior science) yang memungkinkan pengujian suatu rangkaian 

hubungan yang cukup kompleks. Dalam penelitian ini, berikut adalah tahapan 

pemodelan dan analisis persamaan struktural menjadi 7 langkah menurut Ghozali 

(2011) yaitu: 

1. Langkah 1: Pengembangan Model berdasarkan teori  

Langkah pertama dalam tahapan pemodelan analisis persamaan struktural 

adalah pengembangan model berdasarkan teori. Kuatnya hubungan kausal 

antara dua variabel yaitu terdapat pada justifikasi (pembenaran) secara teori 

untuk mendukung analisisnya.  

2. Langkah 2 dan 3: Menyusun Diagam Jalur dan Persamaan Struktural  

Langkah berikutnya yaitu menyusun hubungan pengembangan dengan 

diagram jalur dan menyusun persamaan strukturalnya. Pengembangan diagram 

jalur (Path diagram) dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu konstruk endogen 

yang merupakan faktor yang diprediksi oleh beberapa konstruk endogen lainnya 

dan eksogen adalah variabel independent yang tidak diprediksi oleh variabel 

lainnya. Dalam menyusun model persamaan, terdapat dua hal yang perlu 

dilakukan yaitu yang pertama menghubungkan konstruk laten endogen dan 

eksogen dan menyusun measurement model dengan menguhubungkan konstruk 

laten endogen dan eksogen dengan variabel indikator.  
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3. Langkah 4: Memilih jenis input matrik dan estimasi model yang diusulkan 

 Dalam SEM menggunakan data input yaitu matrik korelasi atau matrik 

kovarian/varian (dikenal juga dengan covariance structural analysis). Koefisien 

yang diperoleh dari matrik korelasi dengan koefisien beta pada persamaan 

regresi dan nilainya berkisar antara -1,0 dan +1,0. Jadi disimpulkan bahwa untuk 

menguji teori harus menggunakan input matrix varian/kovarian. Ukuran sampel 

memberikan dasar untuk mengestimasi sampling eror dan ukuran sampel 

memiliki peran penting dalam interprestasi hasil SEM. Ukuran sampel yang 

harus dipenuhi dalam pengukuran model persamaan SEM yaitu minimal 100. 

Besarnya ukuran sampel akan mempengaruhi hasil pengolaan data. Dapat di 

rekomendasikan bahwa ukuran sampel antara 100 — 200 dengan menggunakan 

metode maximun likehood. Teknik estimasi model yang digunakan yaitu dengan 

menggunakan Maximum Likelihood Estimation (ML). Jika model struktural dan 

model pengukuran sudah terspesifikasi dan sudah memilih input matrik maka 

langkah selanjutnya yaitu memilih computer untuk mengestimasi. 

4. Langkah 5: Menilai identifikasi model struktural 

Langkah selanjutnya yaitu jika saat proses estimasi terdapat estimasi yang 

tidak logis karena masalah identifikasi model struktural yang mana identifikasi 

masalah tersebut adalah ketidakmampuan proposed model untuk menghasilkan 

unique estimate. Langkah yang dapat dilakukan adalah menetapkan lebih banyak 

konstrain (menghapus path dari diagram path) dalam model sampai masalah yang 

ada hilang. 
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5. Langkah 6: Menilai kriteria GoodneSS-of-Fit 

Goodness of fit Model bertujuan untuk mengukur kesesuaian input 

sesungguhnya atau observasi (matrik korelasi atau kovarian) dengan prediksi dari 

model yang diajukan. Tindakan pertama yang dilakukan yaitu mengevaluasi apakah 

data yang digunakan sudah memenuhi asumsi-asumsi SEM yaitu ukuran sampel, 

normalitas dan linearitas, outliers, multikolinierity. Beberapa indeks kesesuaian dan 

cut off value yang digunakan untuk menguji apakah sebuah model diterima atau 

ditolak yaitu: 

a. Likelihood-Ratio Chi-square statistic 

Model yang di uji terbilang baik atau memuaskan apabila nilai Chi-

square-nya (X2) rendah. Semakin kecil X2 maka semakin baik model yang 

digunakan dan diterima berdasarkan probabilitas dengan cut off value 

sebesar p>0,005 atau p>0,01. 

b. CMIN/DF 

CMIN/DF merupakan the minimun sample discrepancy function 

yang dibagi tingkat kebebasannya. CMIN/DF adalah statistic chi-square, 

X2, dibagi degree of freedom-nya sehingga X2-relatif, nilai X2-relatif 

kurang dari 2,0 atau 3,0 adalah indikasi dari acceptable fit antara model dan 

data. 

c. GFI (Goodness of fit Index) 

GFI adalah ukuran non statistikal yang memiliki rentang nilai antara 

0 (poor fit) sampai dengan 1,0 (perfect fit). 
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d. RMSEA (The Root Mean Square Eror Of Approximation) 

RMSEA merupakan suatu indeks yang dapat digunakan dengan 

mengkompensasi Chi-square statistic dalam sampel yang besar. Nilai 

RMSEA yaitu 0,05 sampai 0,08 merupakan indeks untuk dapat diterimanya 

model yang menunjukkan sebuah close fit dari model tersebut berdasarkan 

defreSS of freedom. Nilai RMSEA menunjukkan nilai goodness of fit yang 

dapat diharapkan bila model estimasi dalam populasi (Ghozali, 2011).  

e. AGFI (Adjusted Goodness of fit Indeks) 

Tingkat penerimaan yang Goodness of fit Indeks. dapat 

direkomendasikan adalah bila AGFI memiliki nilai sama dengan atau lebih 

besar dari 0,90. 

f. TLI (Tucker Lewis Indeks) 

TLI digunakan dengan membandingkan sebuah model yang di uji 

terhadap sebuah baseline model, dimana nilai yang direkomendasikan 

sebagai acuan diterimanya sebuah model adalah ≥ 0,90 dan nilai yang 

mendekati 1 menunjukkan α very good fit. 

6. Langkah 7: Interpretasi dan modifikasi model  

Jika model dinyatakan diterima maka selanjutnya dilakukan modifikasi 

model untuk memperbaiki penjelasan teoritis atau goodness of fit. Seperti pada tabel 

berikut: 
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Tabel 3.3 

Goodness-of-Fit 

 

 

 

 

 

 

                    Sumber: (Ghozali, 2011) 

 

 

Goodness of fit Model Cut-off Value 

Chi-square (X2) Diharapkan Kecil 

Probability 0,05 

CMIN/DF 2,00 

GFI 0,90 

AGFI 0,90 

TLI 0,90 

CFI 0,90 

RMSEA 0,08 


