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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Obyek dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan pada Universitas Katolik (UNIKA) 

Soegijapranata Semarang. Universitas ini merupakan universitas yang mendapatkan 

peringkat nomor satu di Semarang dan termasuk dalam peringkat 10 besar PTS 

terbaik Tanah Air dan unggulan di Jawa Tengah  (Unika, 2015). Lokasi penelitian ini 

berada di Jalan Pawiyatan Luhur IV/I Bendan Duwur Semarang. Objek dari 

penelitian ini adalah karyawan administrasi Universitas Katolik (UNIKA) 

Soegijapranata Semarang. 

 

3.2. Populasi dan Sampel 

 Menurut Sekaran (2007) populasi merupakan keseluruhan kelompok orang, 

kejadian, atau hal yang ingin diteliti. Sedangkan sampel merupakan sebagian dari 

populasi tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi yaitu seluruh 

karyawan Universitas Katolik (UNIKA) Soegijapranata Semarang yang berjumlah 

189 orang. Sedangkan sampel dari penelitian ini adalah karyawan administrasi yang 

bersifat tetap yang bekerja di Universitas Katolik (UNIKA) Soegijapranata 

Semarang. 

 Penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel berupa teknik 

sampling purposive. Teknik sampling purposive merupakan teknik pengambilan 
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sampel dengan menetapkan kriteria tertentu (Sekaran, 2007). Kriteria yang peneliti 

tetapkan adalah karyawan Universitas Katolik (UNIKA) Soegijapranata Semarang 

yang bersifat tetap dan telah bekerja selama minimal 2 tahun untuk menjadi 

responden dalam penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut terdapat 154 orang, yang 

kemudian dihitung dengan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut. 

 

          
   

             
  = 111,19 

Oleh karena itu minimal sampel dalam penelitian ini sejumlah 112 orang. Peneliti 

melakukan penyebaran kuesioner pada 120 karyawan administratif. Dari 120 

karyawan administratif tersebut sebanyak 115 kuesioner terisi yang kembali sehingga 

jumlah responden dalam penelitian ini 115 responden karyawan administratif dan 20 

pimpinan, dua puluh responden pimpinan ini dilibatkan untuk menilai kinerja 

karyawan yang menjadi bawahannya. 

 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

3.3.1. Jenis dan Sumber Data 

 Penelitian ini menggunakan data primer. Menurut Umar (2001) data primer 

adalah data yang diperoleh dari pihak pertama baik melalui wawancara maupun 

kuesioner. Data primer untuk penelitian ini berasal dari dari hasil kuesioner, yaitu 

jawaban responden atas daftar pertanyaan yang telah disiapkan peneliti mengenai 

perceived organizational support, perceived supervisor support, reward and 

http://3.bp.blogspot.com/-sezFeIm7uys/VDp_XgaK4tI/AAAAAAAAAV0/gbPiYdiTaz0/s1600/Rumus+Slovin.png
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recognition, karakteristik pekerjaan, employee engangement, dan kinerja karyawan. 

Sumber data berasal dari karyawan adminsistrasi yang bekerja di Universitas Katolik 

(UNIKA) Soegijapranata Semarang melalui pemberian kuesioner. Selain itu juga 

dilakukan pertanyaan mendalam kepada para responden untuk menggali informasi 

lebih lanjut. 

 

3.3.2. Alat / Instrumen Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data kepada 

sampel yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Sekaran (2007) kuesioner 

merupakan daftar pertanyaan yang dirumuskan sebelumnya oleh peneliti untuk 

dijawab oleh para responden.  

Kuesioner untuk variabel employee engagement menggunakan kuesioner 

yang dikembangkan oleh Gallup yang memiliki reliabilitas sebesar 0.91 (Gallup. 

2006). Perceived organizational support dan perceived supervisor support 

menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Rhoades dan Eisenberger yang 

memiliki reliabilitas sebesar 0,89 (Saks, 2006). Reward and recognition  

menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Saks (2006) yang memiliki 

reliabilitas sebesar 0,8. Karakteristik pekerjaan menggunakan kuesioner yang 

dikembangkan oleh Hackman dan Oldham yang memiliki reliabilitas sebesar 0,79 

(Saks, 2006). Kinerja karyawan menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh 

Naryanti (2013) dari dimensi Mathis & Jackson yang memiliki reliabilitas sebesar 

0,88. 
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3.4. Proses Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini melalui beberapa proses 

sebagai berikut. Pertama, peneliti mulai melakukan penyebaran kuesioner pada 

responden karyawan admininstratif UNIKA Soegijapranata untuk mendapatkan data 

persepsi akan perceived organizational support, perceived supervisor support, 

reward  and recognition, karakteristik pekerjaan, dan employee engagement. 

Kemudian peneliti juga memberikan kepada responden pimpinan untuk menilai 

kinerja dari karyawan administratif tersebut. Pelibatan serta pemilihan pimpinan 

untuk menilai kinerja dikarenakan pimpinan lebih mengetahui kinerja dari karyawan 

administratif yang telah mengisi kuesioner perceived organizational support, 

perceived supervisor support, reward  and recognition, karakteristik pekerjaan, dan 

employee engagement. Kegiatan penyebaran kuesioner ini mulai dilakukan pada 

awal bulan Februari 2017.  

Kedua, peneliti mengumpulkan kuesioner yang telah diisi oleh para 

responden karyawan administratif dan juga responden pimpinan, serta menanyakan 

pertanyaan kepada responden mengenai mengapa engaged dengan perusahaan bagi 

responden yang bersedia untuk ditanyai. Ketiga, peneliti melakukan inputing data 

atas kuesioner yang telah terisi sambil mengambil kembali kuesioner yang telah terisi 

oleh para responden. Proses pengumpulan data penelitian ini selesai pada awal bulan 

Maret 2017.  
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3.5. Proses Pengolahan Data 

 Proses pengolahan data dalam penelitian ini melalui beberapa proses sebagai 

berikut. Pertama, peneliti melakukan penggabungan data kuesioner employee 

engagement, perceived organizational support, perceived supervisor support, reward 

and recognition, dan karakteristik pekerjaan dengan data kuesioner kinerja. 

Penggabungan ini dilakukan dengan mencocokan nama responden dari kedua 

kuesioner tersebut. Kedua, peneliti melakukan uji validitas dan uji reliabilitas pada 

data yang telah dikumpulkan dari hasil kuesioner. Ketiga, peneliti melakukan analisis 

deskriptif atas karakteristik responden (jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan 

lama bekerja). Keempat, peneliti melakukan analisis deskriptif atas tanggapan 

responden mengenai employee engagement, perceived organizational support, 

perceived supervisor support, reward and recognition, karakteristik pekerjaan, dan 

kinerja karyawan.  

 Kelima, peneliti melakukan analisis regresi berganda atas variabel perceived 

organizational support, perceived supervisor support, reward and recognition, 

karakteristik pekerjaan terhadap employee engagement untuk menguji hipotesis 1, 2, 

3, dan 4. Keenam, peneliti melakukan analisis regresi linear atas employee 

engagement terhadap kinerja karyawan untuk menguji hipotesis 5. Ketujuh, peneliti 

melakukan analisis jalur dengan SPSS untuk menghitung pengaruh langsung serta 

pengaruh tidak langsung anteseden employee engagement terhadap kinerja karyawan. 

Kedelapan, peneliti melakukan analisis jalur dengan Lisrel untuk mendapatkan 

ilustrasi model. 
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3.6. Uji Validitas 

 Untuk mengukur validitas, menggunakan teknik correlation product moment 

Karl Pearson. Taraf signifikan yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 5%. Nilai 

r tabel untuk jumlah responden sebanyak 115 adalah 0,1832. Kriteria pengujian 

validitas ditetapkan sebagai berikut.  

a. Jika r hitung > r tabel, maka terdapat korelasi antara variabel X dan variabel 

Y dan dinyatakan valid. 

b. Jika r hitung < r tabel, maka tidak terdapat korelasi antara variabel X dan 

variabel Y dan dinyatakan tidak valid. 

Dalam penelitian ini akan dilakukan uji validitas untuk variabel employee 

engagement, perceived organizational support, perceived supervisor support, reward 

and recognition, karakteristik pekerjaan, dan kinerja karyawan. 

 

3.6.1. Hasil Uji Validitas Employee Engagement 

 Uji validitas pertama dilakukan pada variabel employee engagement. Variabel 

employee engagement memiliki 12 item pernyataan. Hasil pengujian validitasnya 

disajikan dalam tabel sebagai berikut. 

Tabel 3.1 Uji Validitas Employee Engagement 

No Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

1 
Saya mengetahui apa yang saya harapkan 

dari pekerjaan yang saya lakukan 

0,363(**) 0,1832 VALID 

2 

Saya memiliki bahan dan peralatan yang 

dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan 

dengan benar 

0,392(**) 0,1832 VALID 
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No Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

3 

Saya mendapat kesempatan untuk 

melakukan sesuatu yang saya ahli / mahir 

setiap hari 

0,602(**) 0,1832 VALID 

4 

Dalam 7 hari terakhir, saya  menerima 

pengakuan dan apresiasi atas hasil kerja 

yang baik 

0,720(**) 0,1832 VALID 

5 
Atasan atau rekan kerja di tempat kerja  

peduli dengan saya sebagai individu 
0,642(**) 0,1832 VALID 

6 
Ada rekan kerja di tempat kerja yang 

mendorong perkembangan saya 
0,747(**) 0,1832 VALID 

7 Ketika rapat, pendapat saya diperhatikan 0,703(**) 0,1832 VALID 

8 

Misi/ tujuan perusahaan membuat saya 

merasa pekerjaan yang saya lakukan 

penting 

0,655(**) 0,1832 VALID 

9 
Rekan kerja saya berkomitmen untuk 

melakukan pekerjaan yang berkualitas 
0,639(**) 0,1832 VALID 

10 
Saya mempunyai teman baik di tempat 

kerja 
0,572(**) 0,1832 VALID 

11 

Dalam 6 bulan terakhir, ada seseorang 

yang menanyakan perkembangan saya di 

tempat kerja 

0,611(**) 0,1832 VALID 

12 

Dalam tahun lalu, saya memiliki 

kesempatan untuk belajar dan 

berkembang di tempat kerja 

0,672(**) 0,1832 VALID 

Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

 Dari hasil tabel 3.1 di atas terlihat bahwa setelah dilakukan uji validitas 

seluruh item kuesioner dinyatakan valid sehingga item kuesioner di atas dapat 

digunakan untuk analisis lebih lanjut. 
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3.6.2. Hasil Uji Validitas Perceived Organizational Support 

 Uji validitas kedua dilakukan pada variabel perceived organizational support. 

Variabel perceived organizational support memiliki 8 item pernyataan. Hasil 

pengujian validitasnya disajikan dalam tabel sebagai berikut. 

Tabel 3.2. Uji Validitas Perceived Organizational Support 

No Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

1 
Perusahaan sangat memperdulikan 

kesejahteraan saya 

0,527(**) 0,1832 VALID 

2 

Perusahaan sangat mempertimbangkan 

tujuan serta nilai – nilai yang saya 

miliki. 

0,714(**) 0,1832 VALID 

3 
Perusahaan memberikan perhatian yang 

besar kepada saya 

0,724(**) 0,1832 VALID 

4 
Perusahaan kurang peduli dengan 

pendapat yang saya sampaikan 

0,741(**) 0,1832 VALID 

5 

Perusahan bersedia membantu  saya 

jika saya membutuhkan permintaan 

khusus 

0,688(**) 0,1832 VALID 

6 
Bantuan tersedia dari perusahaan ketika 

saya mengalami masalah 

0,768(**) 0,1832 VALID 

7 
Perusahaan memaafkan kesalahan tidak 

sengaja yang saya lakukan 

0,652(**) 0,1832 VALID 

8 
Jika ada kesempatan, perusahaan akan 

mengambil keuntungan dari saya 

0,280(**) 0,1832 VALID 

Sumber : Data primer yang diolah, 2017 
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 Dari hasil tabel 3.2. di atas terlihat bahwa setelah dilakukan uji validitas 

seluruh item kuesioner dinyatakan valid sehingga item kuesioner di atas dapat 

digunakan untuk analisis lebih lanjut. 

 

3.6.3. Hasil Uji Validitas Perceived Supervisor Support 

 Uji validitas ketiga dilakukan pada variabel perceived supervisor support. 

Variabel perceived supervisor support memiliki 4 item pernyataan. Hasil pengujian 

validitasnya disajikan dalam tabel sebagai berikut. 

Tabel 3.3. Uji Validitas Perceived Supervisor Support 

No Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

1 
Atasan saya peduli dengan pendapat 

saya. 

0,859(**) 0,1832 VALID 

2 
Atasan kerja saya sangat 

memperdulikan keadaan saya. 

0,874(**) 0,1832 VALID 

3 
Atasan saya sangat mempertimbangkan 

tujuan dan nilai – nilai saya. 

0,782(**) 0,1832 VALID 

4 
Atasan saya menunjukkan sedikit 

perhatian pada saya  

0,453(**) 0,1832 VALID 

Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

 

 Dari hasil tabel 3.3. di atas terlihat bahwa setelah dilakukan uji validitas 

seluruh item kuesioner dinyatakan valid sehingga item kuesioner di atas dapat 

digunakan untuk analisis lebih lanjut. 
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3.6.4. Hasil Uji Validitas Reward and Recognition 

 Uji validitas keempat dilakukan pada variabel reward and recognition 

Variabel reward and recognition memiliki 10 item pernyataan. Hasil pengujian 

validitasnya disajikan dalam tabel sebagai berikut. 

Tabel 3.4. Uji Validitas Reward and Recognition 

No Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

1 
Ketika berkinerja baik, saya mendapatkan 

kenaikan gaji  

0,609(**) 0,1832 VALID 

2 
Dalam bekerja, saya mendapatkan 

keamanan 

0,321(**) 0,1832 VALID 

3 
Saya mendapatkan promosi jabatan  jika 

berkinerja baik 

0,674(**) 0,1832 VALID 

4 
Jika saya berkinerja baik, saya 

mendapatkan banyak kebebasan  

0,453(**) 0,1832 VALID 

5 
Saya akan dihormati rekan kerja jika 

berkinerja baik 

0,510(**) 0,1832 VALID 

6 
Atasan memberikan saya pujian jika saya 

berkinerja baik 

0,672(**) 0,1832 VALID 

7 

Saya akan mendapatkan kesempatan 

untuk mengikuti pelatihan dan 

pengembangan jika berkinerja baik 

0,682(**) 0,1832 VALID 

8 
Dengan berkinerja baik, tugas yang 

diberikan akan lebih menantang 

0,625(**) 0,1832 VALID 

9 
Saya diberikan pengakuan publik  jika 

berkinerja baik 

0,752(**) 0,1832 VALID 

10 
Jika berkinerja baik, saya bisa 

mendapatkan hadiah dari perusahaan 

0,627(**) 0,1832 VALID 

Sumber : Data primer yang diolah, 2017 
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 Dari hasil tabel 3.4. di atas terlihat bahwa setelah dilakukan uji validitas 

seluruh item kuesioner dinyatakan valid sehingga item kuesioner di atas dapat 

digunakan untuk analisis lebih lanjut. 

 

3.6.5. Hasil Uji Validitas Karakteristik Pekerjaan 

 Uji validitas kelima dilakukan pada variabel karakteristik pekerjaan Variabel 

karakteristik pekerjaan memiliki 6 item pernyataan. Hasil pengujian validitasnya 

disajikan dalam tabel sebagai berikut. 

Tabel 3.5. Uji Validitas Karakteristik Pekerjaan 

No Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

1 

Dalam bekerja saya diperbolehkan untuk 

menentukan sendiri cara untuk melakukan 

pekerjaan tersebut  

0,721(**) 0,1832 VALID 

2 

Jenis pekerjaan yang saya lakukan dapat 

mudah diketahui siapa yang 

menyelesaikannya 

0,641(**) 0,1832 VALID 

3 

Saya memerlukan berbagai macam keahlian 

dan ketrampilan untuk melakukan pekerjaan 

ini 

0,662(**) 0,1832 VALID 

4 

Pekerjaan yang saya lakukan ini tidak 

signifikan berdampak pada orang lain 

maupun perusahaan 

0,583(**) 0,1832 VALID 

5 
Saya dapat mengetahui secara langsung hasil 

kinerja pekerjaan yang saya lakukan 

0,594(**) 0,1832 VALID 

6 

Teman kerja dan atasan memberikan 

informasi jika pekerjaan telah saya lakukan 

dengan baik 

0,631(**) 0,1832 VALID 

Sumber : Data primer yang diolah, 2017 
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 Dari hasil tabel 3.5. di atas terlihat bahwa setelah dilakukan uji validitas 

seluruh item kuesioner dinyatakan valid sehingga item kuesioner di atas dapat 

digunakan untuk analisis lebih lanjut. 

 

3.6.6. Hasil Uji Validitas Kinerja 

 Uji validitas keenam dilakukan pada variabel kinerja karyawan. Variabel 

kinerja karyawan memiliki 8 item pernyataan. Hasil pengujian validitasnya disajikan 

dalam tabel sebagai berikut. 

Tabel 3.6. Uji Validitas Kinerja 

No Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

1 

Karyawan tersebut mampu 

menyelesaikan pekerjaan sesuai standar 

yang ditetapkan perusahaan 

0,728(**) 0,1832 VALID 

2 

Dalam kondisi tertentu karyawan tersebut 

bersedia bekerja melebihi dari jam 

operasional  perusahaan untuk membantu 

pelayanan perusahaan agar tetap berjalan 

normal 

0,585(**) 0,1832 VALID 

3 

Anda sebagai atasan tidak pernah 

menegur karyawan tersebut atas hasil 

kerja yang dia lakukan 

0,531(**) 0,1832 VALID 

4 
Tugas karyawan tersebut diselesaikan 

lebih awal dari deadline yang ditentukan 

0,746(**) 0,1832 VALID 

5 

Karyawan tersebut mampu menggunakan 

dengan baik fasilitas dan peralatan yang 

diberikan perusahaan untuk 

menyelesaikan pekerjaan 

0,585(**) 0,1832 VALID 
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No Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

6 

Sebelum jam kerja dimulai, karyawan 

tersebut jarang datang kerja lebih awal 

untuk persiapan sebelum bekerja 

0,475(**) 0,1832 VALID 

7 

Karyawan tersebut pulang dari tempat 

kerja sesuai dengan jam yang telah 

ditentukan oleh perusahaan 

0,475(**) 0,1832 VALID 

8 

Saat jam operasional perusahaan, 

karyawan tersebut pernah keluar tanpa 

izin 

0,463(**) 0,1832 VALID 

Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

 

 Dari hasil tabel 3.6. di atas terlihat bahwa setelah dilakukan uji validitas 

seluruh item kuesioner dinyatakan valid sehingga item kuesioner di atas dapat 

digunakan untuk analisis lebih lanjut. 

 

3.7. Uji Reliabilitas 

Pengujian Reliabilitas dilakukan dengan cara One Shot yaitu dengan 

melakukan pengukuran sekali saja kemudian hasilnya dibandingkan dengan 

pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan (Ghozali, 2011). 

Pengukuran realibilitas menggunakan Cronbach Alpha. Jika nilai Cronbach Alpha > 

0,60 maka dapat dikatakan reliabel (Sugiyono, 2010). 

 Data dari hasil kuesioner perlu untuk dilakukan uji reliablitas terlebih dahulu 

untuk mengetahui kereliabilitasan data yang diperoleh dari kuesioner. Dalam 

penelitian ini akan dilakukan uji reliabilitas untuk variabel employee engagement, 

perceived organizational support, perceived supervisor support, reward and 
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recognition, karakteristik pekerjaan, dan kinerja karyawan. Hasil pengujiannya 

disajikan dalam tabel 3.7 berikut ini  

Tabel 3.7. Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Nilai Cronbach Alpha Keterangan 

Employee Engagement 0,851 RELIABEL 

Perceived Organizational 

Support 

0,792 RELIABEL 

Perceived Supervisor Support 0,721 RELIABEL 

Reward and Recognition 0,797 RELIABEL 

Karakteristik Pekerjaan 0,706 RELIABEL 

Kinerja 0,703 RELIABEL 

Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

 

 Dari hasil tabel 3.7. di atas terlihat bahwa untuk semua variabel setelah 

dilakukan uji reliabilitas memiliki nilai Cronbach Alpha di atas 0,6 sehingga semua 

variabelnya reliabel. 

 

3.8. Alat Analisis 

 Dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa alat analisis sebagai 

berikut. 

3.8.1. Analisis Deskriptif 

 Menurut Sugiyono (2010) analisis deskriptif merupakan susunan hasil – hasil 

data yang diisi responden kemudian diolah dan dianalisis untuk memberikan 
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gambaran terhadap suatu masalah. Pada penelitian ini akan digunakan mean untuk 

menjelaskan kategori dari hasil kuesioner variabel tertentu.  

 

3.8.2. Analisis Regresi Linear 

 Analisis regresi linear digunakan untuk melihat bagaimana pengaruh satu 

variabel independen pada variabel dependen (Sugiyono, 2010). Analisis regresi 

linear dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan bantuan software 

SPSS.  

 

3.8.3. Analisis Regresi Linear Berganda  

 Analisis regresi linear berganda digunakan untuk melihat bagaimana 

pengaruh beberapa variabel independen pada variabel dependen (Sugiyono, 2010). 

Analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini akan dilakukan dengan 

menggunakan bantuan software SPSS.  
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3.8.4. Analisis Jalur  

 

Gambar 3.1. Model Analisis Jalur Anteseden Employee Engagement  Terhadap 

Kinerja Karyawan 

 

pengaruh langsung POS ke KK   = a1  

pengaruh langsung PSS ke KK   = b1  

pengaruh langsung RR ke KK   = c1  

pengaruh langsung KP ke KK   = d1  

pengaruh tidak langsung POS ke KK  = a2 x a3  

pengaruh tidak langsung PSS ke KK   = b2 x b3  

pengaruh tidak langsung RR ke KK   = c2 x c3   

pengaruh tidak langsung KP ke KK   = d2 x d3  

 

Persamaannya sebagai berikut : 

EE = α + a2 . POS 

EE = α + b2 . PSS 

a/b/c/d 1 

 

a/b/c/d 2 
a/b/c/d 3 

 

Kinerja Karyawan 
 Perceived Organizational 

Support 

 Perceived Supervisor 

Support 

 Reward and Recognition 

 Karakteristik Pekerjaan 

 

 

 

Employee  

Engagement 
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EE = α + c2 . RR 

EE = α + d2 . KP 

 

KK =  α +a3. EE + a1 . POS 

KK =  α +b3. EE + b1 . PSS 

KK =  α +c3. EE + c1 . RR 

KK =  α +d3. EE + d1 . KP 

 

3.9. Pengujian Hipotesis 

Pengujian untuk hipotesis penelitian sebagai berikut : 

1. Uji Hipotesis pertama (H1) : 

a. Hipotesis 

H10 : µ = 0, artinya  perceived organizational support tidak berpengaruh positif 

terhadap employee engagement karyawan. 

H1A : µ ≠ 0, artinya  perceived organizational support berpengaruh positif terhadap 

employee engagement karyawan. 

b. Kriteria keputusan 

Apabila α   <   0,05, maka H1A diterima (H10 ditolak) 

Apabila α   >   0,05, maka H10 diterima (H1A ditolak) 

c. Kesimpulan 

Jika α < 0,05 maka H10 ditolak, artinya perceived organizational support 

,berpengaruh positif terhadap employee engagement karyawan. 
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Jika α   >  0,05 maka H10 diterima, artinya  artinya perceived organizational support 

tidak berpengaruh positif terhadap employee engagement karyawan. 

 

2. Uji Hipotesis kedua (H2) : 

a. Hipotesis 

H20 : µ = 0, artinya  perceived supervisor support tidak berpengaruh positif terhadap 

employee engagement karyawan. 

H2A : µ ≠ 0, artinya  perceived supervisor support berpengaruh positif terhadap 

employee engagement karyawan. 

b. Kriteria keputusan 

Apabila α   <   0,05, maka H2A diterima (H20 ditolak) 

Apabila α   >   0,05, maka H20 diterima (H2A ditolak) 

c. Kesimpulan 

Jika α < 0,05 maka H20 ditolak, artinya perceived supervisor support berpengaruh 

positif terhadap employee engagement karyawan. 

Jika α   >  0,05 maka H20 diterima, artinya  artinya perceived supervisor support 

tidak berpengaruh positif terhadap employee engagement karyawan. 

 

3. Uji Hipotesis ketiga (H3) : 

a. Hipotesis 

H30 : µ = 0, artinya  reward and recognition tidak berpengaruh positif terhadap 

employee engagement karyawan.  
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H3A : µ = 0, artinya reward and recognition berpengaruh positif terhadap employee 

engagement karyawan. 

b. Kriteria keputusan 

Apabila α   <   0,05, maka H3A diterima (H30 ditolak) 

Apabila α   >   0,05, maka H30 diterima (H3A ditolak) 

c. Kesimpulan 

Jika α < 0,05 maka H30 ditolak, artinya reward and recognition berpengaruh positif 

terhadap employee engagement karyawan. 

Jika α   >  0,05 maka H30 diterima, artinya  artinya reward and recognition tidak 

berpengaruh positif terhadap employee engagement karyawan. 

 

4. Uji Hipotesis keempat (H4) : 

a. Hipotesis 

H40 : µ = 0, artinya  karakteristik pekerjaan tidak berpengaruh positif terhadap 

employee engagement karyawan. 

H4A : µ ≠ 0, artinya  karakteristik pekerjaan berpengaruh positif terhadap employee 

engagement karyawan. 

b. Kriteria keputusan 

Apabila α   <   0,05, maka H4A diterima (H40 ditolak) 

Apabila α   >   0,05, maka H40 diterima (H4A ditolak) 

c. Kesimpulan 

Jika α < 0,05 maka H40 ditolak, artinya karakteristik pekerjaan berpengaruh positif 

terhadap employee engagement karyawan. 
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Jika α   >  0,05 maka H40 diterima, artinya  artinya karakteristik pekerjaan tidak 

berpengaruh positif terhadap employee engagement karyawan. 

 

5. Uji  Hipotesis ketiga (H5): 

H50 : µ = 0, artinya Employee engagement tidak berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan. 

H5A : µ ≠ 0, artinya Employee engagement berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan 

b. Kriteria keputusan 

Apabila α <  0,05, maka H5A diterima H50 ditolak 

Apabila α  >  0,05, maka H50 diterima H5A ditolak 

c. Kesimpulan 

Jika α < 0,05 maka H50  ditolak, artinya employee engagement berpengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan. 

Jika α  >  0,05 maka  H50  diterima, artinya  employee engagement tidak berpengaruh 

positif terhadap kinerja karyawan. 

 

6. Uji  Hipotesis keenam (H6): 

a. Hipotesis 

H60 : µ = 0, artinya employee engagement tidak memediasi atas antesedennya 

terhadap kinerja karyawan. 

H6A : µ ≠ 0, artinya employee engagement memediasi atas antesedennya terhadap 

kinerja karyawan. 
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b. Kriteria keputusan 

Diterima 

H6(a)A diterima jika nilai masing – masing koefisien pengaruh tidak langsung 

perceived organizational support, perceived supervisor support, reward and 

recognition, dan karakteristik pekerjaan terhadap  kinerja karyawan > nilai total 

koefisien pengaruh langsung perceived organizational support, perceived supervisor 

support, reward and recognition, dan karakteristik pekerjaan ke kinerja karyawan. 

Ditolak 

H6(a)A ditolak jika nilai total masing – masing koefisien pengaruh tidak langsung  

perceived organizational support, perceived supervisor support, reward and 

recognition, dan karakteristik pekerjaan terhadap  kinerja karyawan < nilai total 

koefisien pengaruh langsung perceived organizational support, perceived supervisor 

support, reward and recognition, dan karakteristik pekerjaan ke kinerja karyawan. 

c. Kesimpulan 

Jika nilai total koefisien pengaruh tidak langsung perceived organizational support, 

perceived supervisor support, reward and recognition, dan karakteristik pekerjaan ke 

kinerja karyawan > nilai total koefisien pengaruh langsung perceived organizational 

support, perceived supervisor support, reward and recognition, dan karakteristik 

pekerjaan ke kinerja karyawan maka employee engagement menjadi variabel 

mediasi. 

Jika nilai total koefisien pengaruh tidak langsung perceived organizational support, 

perceived supervisor support, reward and recognition, dan karakteristik pekerjaan ke 

kinerja karyawan < nilai total koefisien pengaruh langsung perceived organizational 
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support, perceived supervisor support, reward and recognition, dan karakteristik 

pekerjaan ke kinerja karyawan maka employee engagement tidak menjadi variabel 

mediasi. 
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