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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Objek dan Lokasi Penelitian 

Objek dari penelitian ini adalah manajer menengah perusahan 

manufaktur di kota Semarang. Lokasi penelitian ini bertempat di perusahaan-

perusaan manufaktur kota Semarang. 

 

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan gejala atau satuan yang ingin diteliti. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajer menengah 

perusahan-perusahaan manufaktur di kota Semarang. Sementara itu, sampel 

merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti. Metode penyampelan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengambilan sampel 

secara acak atau random sampling. Random sampling merupakan teknik 

sampling yang dilakukan dengan memberikan peluang atau kesempatan 

kepada seluruh anggota populasi untuk menjadi  sampel. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah manajer menengah perusahan-

perusahaan manufaktur di kota Semarang yang bersedia mengisi kuesioner 

dengan lengkap. 
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Alasan pemilihan manajer menengah perusahan karena manajer 

menengah merupakan kunci penting dalam sebuah komunikasi organisasi. 

Dari empat bentuk komunikasi organisasi yaitu komunikasi ke bawah, 

komunikasi ke atas, komunikasi horizontal dan komunikasi lintas saluran, 

keempatnya melewati manajemen menengah sebagai perantara antara atasan 

dan bawahan. Penulis hanya menggunakan satu jenis bidang perusahaan 

yaitu perusahaan manufaktur di kota Semarang karena penulis ingin melihat 

fenomena yang berfokus pada perusahaan manufaktur sehingga bisa 

diperbandingkan karena kinerja operasionalnya yang hampir sama. 

 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

3.3.1. Sumber dan Jenis Data 

Sumber data diperoleh dari manajer menengah perusahan-perusahaan 

manufaktur di kota Semarang. Jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang didapat 

dari sumber pertama dengan cara survey. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi data mengenai komunikasi organisasi, stres 

kerja, dukungan sosial dan kinerja karyawan. 

3.3.2. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode survei. Metode 

survei merupakan metode pengumpulan data primer yang 

menggunakan pertanyaan lisan atau tertulis. Penulis menggunakan 
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kuisioner personal (personally administered quistionnaries) sebagai 

metode survei untuk memperoleh data. 

3.3.3. Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data adalah berupa dari data kuesioner. Kuisioner 

ditujukan kepada manajer menengah perusahan-perusahaan 

manufaktur di kota Semarang. Isi dari kuisioner berkaitan dengan 

tingkat komunikasi organisasi, dukungan sosial, stres kerja, serta 

kinerja karyawan. 

 

3.4. Pengujian Alat Pengumpulan Data 

3.4.1. Uji Validitas Internal 

Validitas yang diuji dalam PLS adalah validitas konstruk. validitas 

konstruk merujuk pada seberapa benar indikator yang digunakan 

dalam suatu pengukuran sesuai dengan teori yang digunakan untuk 

mendefinisikan konstruk. Validitas konstruk terdiri dari validitas 

konvergen dan validitas diskriminan. Validitas konvergen merujuk 

pada konvergensi antar indikator yang digunakan untuk mengukur 

konstruk yang sama. Indikator validitas konvergen adalah loading 

factor, Average Variance Extracted (AVE), dan Communality. 

Validitas diskriminan merujuk pada diskriminasi indikator ketika 

mengukur konstruk yang berbeda. Indikator validitas diskriminan 

adalah nilai cross loading (Monika Palupi,dkk, 2013). 
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3.4.2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji apakah indikator yang 

digunakan untuk mengukur konstruk mempunyai konsistensi. 

Indikator untuk mengukur reliabilitas adalah nilai cronbach’s alpha 

dan composite reliability (Monika Palupi,dkk, 2013). 

 

3.5. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis penelitian ini dilakukan dengan tahap-tahap sebagai 

berikut: 

3.5.1. Merumuskan Hipotesis Penelitian 

Ha1 :  dukungan sosial dapat memoderasi efek komunikasi organisasi 

terhadap stres kerja. 

Ha2 : stres kerja dapat memediasi efek komunikasi organisasi  

terhadapkinerja karyawan. 

3.5.2. Memilih Pengujian Statistik 

Teknik analisis yang digunakan adalah Structural Equation Modeling 

(SEM) dengan software Partial Least Square (PLS). Sebagai salah 

satu teknik analisis multivariat, SEM memungkinkan dilakukannya 

analisis terhadap serangkaian hubungan secara simultan sehingga 

memberikan efisiensi secara statistik (Hair et al.1992 dalam Kesuma, 

2009). 
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3.5.3. Menentukan Kriteria Pengujian 

Uji hipotesis dalam PLS dapat diketahui dengan melakukan pengujian 

dengan model struktural. Model struktural digunakan untuk 

memprediksi hubungan kausal antar variabel yang diuji dalam model. 

Dalam model struktural akan diperoleh nilai T Statistik yang terdapat 

pada Path Coefficients dan Total Effect. Path Coefficients menyajikan 

hasil pengujian per path sedangangkan Total Effect menyajikan hasil 

pengujian baik yang sifatnya pengujian langsung (direct) maupun 

(indirect) (Monika Palupi,dkk, 2013). Hipotesis diterima apabila thitung 

> ttabel yaitu sebesar 1,96. 

 

Pengujian selanjutnya menggunakan Sobel test untuk menentukan 

apakah indirect effect tersebut signifikan atau tidak. 

Indirect effect dapat dikatakan signifikan apabila : 

a. P-value Sobel test ≤ α, di mana α = 5%. 

b. P-value Aroian test ≤ α, di mana α = 5%. 

c. P-value Goodman test ≤ α, di mana α = 5%. 

 

Ha1 diterima:  dukungan sosial dapat memoderasi efek komunikasi 

organisasi  terhadap stres kerja. 
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Ha2 diterima: stres kerja dapat memediasi efek komunikasi 

organisasi terhadap kinerja karyawan. 

Ha2 ditolak: stres kerja dapat memediasi efek komunikasi 

organisasi terhadap kinerja karyawan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




