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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1.  Objek dan Lokasi Penelitian 

Objek penelitian ini adalah middle manager  yang bekerja di 

perusahaan manufaktur skala menengah dan besar di kota Semarang.  

Lokasi penelitan ini adalah di kota Semarang, Jawa Tengah. 

3.2.  Populasi dan Sampel 

Populasi dari penelitian ini adalah middle manager yang bekerja 

pada 287 perusahaan manufaktur skala menengah dan besar di kota 

Semarang yang telah terdaftar pada BPS tahun 2015. 

Sampel dari penelitian ini adalah semua middle manager yang 

bekerja di perusahaan manufaktur skala menengah dan besar dan tercatat 

pada BPS tahun 2015.  Teknik pengambilan sampel dari penelitian ini 

menggunakan metode simple random sampling.  Jumlah minimum sampel 

dihitung menggunakan rumus Slovin sebagai berikut: 

  
 

       
 

Dimana : n = jumlah sampel; N = jumlah populasi ; e = tingkat kesalahan 

(10%) dengan menggunakan asumsi bahwa dari perusahaan sebanyak 287,  

tiap perusahaan akan diberikan kuesioner sebanyak 5 sehingga total 

populasi sebanyak 1435 (287x5) 
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3.3.  Metode Pengumpulan Data 

3.3.1.  Jenis dan sumber data 

Penelitian ini menggunakan data primer yang merupakan data 

yang didapat dari sumber pertama dengan pengisian pernyataan 

kuesioner oleh responden individu (Jogiyanto, 2013). Data primer 

yang akan  diperoleh merupakan hasil pengisian kuesioner yang 

akan dibagikan kepada middle manager  yang bekerja pada 

perusahaan manufaktur skala menengah dan besar di kota 

Semarang. 

3.3.2.  Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah teknik survey.  Teknik survey merupakan metode 

pengumpulan yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner yang 

berisi tentang pertanyaan – pertanyaan tertentu, yang diisi langsung 

oleh responden untuk memperoleh data primer langsung dari 

responden (Jogiyanto, 2013). Pembagian kuesioner ini dilakukan 

dengan tujuan untuk memperoleh beberapa informasi yang dapat 

digunakan untuk mendukung penelitian ini. 

3.3.3. Alat pengumpulan data  

 Alat pengumpulan data yang digunakan dalam pada 

penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner dibagikan dan diisi 

langsung oleh responden. Kuesioner ini berisi tentang data 

responden serta pernyataan-pernyataan yang terbagi dalam 5 
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bagian yaitu transformational leadership, transactional leadership, 

knowledge sharing, job performance dan firm performance.  

3.3.4. Pengujian alat pengumpulan data  

3.3.4.1. Uji validitas bertujuan untuk mengukur sah atau valid 

tidaknya suatu kuesioner.  Suatu dikatakan valid apabila 

pertanyaan maupun pernyataan pada kuesioner mampu 

untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut (Ghozali, 2006).  Untuk menentukan 

pola hubungan antara beberapa variabel, dilakukan dengan 

uji factor analysis menggunakan program SPSS.  Nilai 

factor analysis yang akan digunakan yaitu  Kaiser-Meyer-

Olkin (KMO) > 0.5 dan Barlett’s Test signifikan 0,000.  

Jika keduanya terpenuhi, selanjutnya dapat melihat table 

rotated component matrix yang menunjukkan 

pengelompokkan instrument di tiap variabelnya. 

3.3.4.2. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur reliabilitas atau 

kehandalan suatu kuesioner yang merupakan indikator dari 

variabel.  Kuesioner dikatakan reliable apabila jawaban 

seseorang terhadap pernyataan konsisten atau stabil dari 

waktu ke waktu (Ghozali, 2006).  Ukuran dari reliabilitas 

yang baik yaitu jika nilai  Cronbach’s alpha lebih besar 

dari 0,70. 
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3.4. Definisi dan Pengukuran Variabel  

3.4.1. Transformational Leadership 

Transformational leadership merupakan persepsi 

responden mengenai kepemimpinan atasannya mengenai dukungan 

dan kepedulian dari atasan atas kinerja mereka.   

Variabel transformasional leadership ini diukur melalui 8 

pertanyaan kuesioner yang diadaptasi dari Dai et al, (2013).  Skala 

yang digunakan adalah Skala Likert 5 poin dengan skor 1 yang 

menandakan “sangat tidak setuju” dan skor 5 yang menandakan 

“sangat setuju”. 

Semakin besar skor yang diberikan responden menandakan 

bahwa semakin transformasional pemimpin mereka karena dapat 

memotivasi, memahami dan membantu mereka dalam rangka 

pencapaian tujuan organisasi.   

3.4.2. Transactional Leadership 

Transactional leadership merupakan persepsi responden 

tentang kepemimpinan atasannya mengenai respon dari atasannya 

ketika mereka melakukan kesalahan dan kesesuaian antara imbalan 

yang diberikan dengan harapan mereka ketika kinerja mereka baik.   

Variabel transactional leadership ini diukur melalui 4 

pertanyaan kuesioner yang diadaptasi dari (Dai et al, 2013).  Skala 

yang digunakan adalah Skala Likert 5 poin dengan skor 1 yang 
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menandakan “sangat tidak setuju” dan skor 5 yang menandakan 

“sangat setuju”. 

Semakin besar skor yang diberikan responden menandakan 

bahwa pemimpin mereka semakin transaksional karena memberi 

imbalan sesuai pekerjaan yang mereka lakukan entah itu baik 

ataupun buruk. 

3.4.3. Knowledge Sharing 

Knowledge sharing merupakan persepsi responden tentang 

manfaat yang diperoleh ketika melakukan knowledge sharing 

dengan orang lain dan perasaan mereka setelah melakukannya serta 

dukungan organisasi dalam melakukan knowledge sharing.   

Variabel knowledge sharing ini diukur melalui 9 

pertanyaan kuesioner yang diadaptasi dari (Vuori & Okkonen, 

2012).  Skala yang digunakan adalah Skala Likert 5 poin dengan 

skor 1 yang menandakan “sangat tidak setuju” dan skor 5 yang 

menandakan “sangat setuju”. 

Semakin besar skor yang diberikan responden, maka 

semakin setuju bahwa dengan melakukan knowledge sharing akan 

memberikan manfaat dan perasaan senang dari responden.  

Responden juga menyetujui bahwa organisasi mereka mendukung 

penerapan knowledge sharing. 
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3.4.4. Job Performance 

Job performance merupakan persepsi responden mengenai 

dampak yang mereka rasakan terhadap kinerja mereka ketika 

melakukan knowledge sharing. 

Variabel  job performance ini diukur melalui 6 pertanyaan 

kuesioner yang diadaptasi dari (Tseng & Huang, 2011).  Skala 

yang digunakan adalah Skala Likert 5 poin dengan skor 1 yang 

menandakan “sangat tidak setuju” dan skor 5 yang menandakan 

“sangat setuju”. 

Semakin besar skor yang diberikan responden, maka 

semakin setuju bahwa ketika mereka melakukan knowledge 

sharing, kinerja mereka semakin meningkat karena dapat 

memperluas pengetahuan mereka dan meningkatkan toleransi 

dengan rekan sesama kerja. 

3.4.5. Firm Performance 

Firm performance merupakan persepsi responden 

mengenai kinerja perusahaan mereka dibandingkan dengan 

kompetitor dalam hal kepuasan pelanggan, pengembangan kualitas 

organisasi, manajemen biaya, kemampuan responsive, 

produktivitas dan manajemen asset. 

Variabel firm performance ini diukur melalui 9 pertanyaan 

kuesioner yang diadaptasi dari (Wang & Wang, 2012).  Skala yang 
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digunakan adalah Skala Likert 5 poin dengan skor 1 yang 

menandakan “sangat tidak setuju” dan skor 5 yang menandakan 

“sangat setuju”. 

Semakin besar skor yang diberikan responden, maka 

responden semakin setuju bahwa organisasi mereka lebih unggul 

dari kompetitor dari segi manajemen ataupun performa.   

3.5. Teknik Analisis Data 

3.5.1. Teknik Analisis  

Teknik analisis yang digunakan untuk pengujian hipotesis 

dalam penelitian ini yaitu Structural Equation Modeling (SEM) 

yang dioperasikan melalui program Analysis of Moment Structure 

21 (AMOS).  

3.5.2. Uji hipotesis 

 Hө1=β1 ≤ 0, artinya bahwa transformational leadership tidak 

berpengaruh positif terhadap job performance. 

 H1=β1 >0, artinya bahwa transformational leadership 

berpengaruh positif terhadap job performance. 

 Hө2=β2 ≤ 0, artinya bahwa transformational leadership tidak 

berpengaruh positif terhadap knowledge sharing. 

 H2=β2 >0, artinya bahwa transformational leadership 

berpengaruh positif terhadap knowledge sharing. 

 Hө3=β3 ≤ 0,  artinya bahwa transactional leadership tidak 

berpengaruh positif terhadap knowledge sharing. 
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 H3=β3 >0, artinya bahwa transactional leadership  

berpengaruh positif terhadap knowledge sharing. 

 Hө4=β4 ≤ 0,  artinya bahwa transactional leadership tidak 

berpengaruh positif terhadap job performance. 

 H4=β4 >0, artinya bahwa transactional leadership  

berpengaruh positif terhadap job performance. 

 Hө5=β5 ≤ 0,  artinya bahwa knowledge sharing  tidak 

berpengaruh positif terhadap job performance. 

 H5=β5 >0,  artinya bahwa knowledge sharing  berpengaruh 

positif terhadap job performance. 

 Hө6=β6 ≤ 0, artinya bahwa job performance  tidak berpengaruh 

positif terhadap firm performance. 

 H6=β6 >0, artinya bahwa job performance berpengaruh positif 

terhadap firm performance. 

3.5.3. Pengujian Statistik 

Dalam pengujian Structural Equation Modelling (SEM), 

ada uji prasyarat yang harus dilewati untuk dapat melihat apakah 

model structural telah memenuhi asumsi yang harus dipenuhi SEM 

dan menetapkan kesesuaian hubungan perspektif dengan 

menggunakan kriteria goodness of fit tertentu.  Beberapa uji 

kesesuaian model tersebut yaitu : 
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a. Uji Chi-square 

Uji ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan dan 

menguji apakah sebuah model yang diuji sesuai dengan model 

yang diestimasi.  Chi-square sensitive terhadap sampel yang 

terlalu besar maupun terlalu kecil.  Data empiris dikatakan 

identic dengan model atau nilai signifikansi tinggi apabila nilai 

probability Chi-square > 0.05.  semakin kecil nilai χ
2 

 maka 

semakin baik model itu dan diterima berdasarkan probabilitas 

dengan cut-off value sebesar p > 0.05 atau p > 0.010. 

b. Goodness of Fit Index (GFI) 

Goodness of Fit Index (GFI) merupakan ukuran non statistical 

yang memiliki rentang nilai antara 0 sampai dengan 1.  Nilai 

yang tinggi dalam indeks ini menunjukkan sebuat “better fit”.  

Model yang diuji dikatakan fit atau dapat diterima apabila nilai 

GFI > 0.90. 

c. Comparative Fit Index (CFI) 

Comparative Fit Index (CFI) merupakan ukuran kriteria yang 

sangat dianjurkan karena indeks CFI relative tidak sensitive 

terhadap besarnya sampel (Ferdinan, 2002).  Rentang indeks ini 

sebesar 0-1, dimana semakin mendekati 1, mengindikasikan 

tingkat ”fit ” yang paling tinggi.  Namun indeks ini belum 

menemukan standar yang layak dalam menilai model. 
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d. Parsimonius Goodness of Fit Index (PGFI) 

Parsimonius Goodness of Fit Index (PGFI) memodifikasi nilai 

GFI atas parsimony estimated model.  Uji ini dilakukan dengan 

tujuan untuk melihat apakah model fit telah tercapai.  PGFI 

memiliki kisaran nilai dari 0 sampai 1.  Tidak ada ketentuan 

khusus dari PGFI untuk melihat seberapa fit model.  

3.5.4. Tingkat Keyakinan 

Tingkat keyakinan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebesar 10%, artinya peneliti menggunakan tingkat error 

yang dapat ditoleransi sebesar 10%.   

3.5.5. Interpretasi Hasil 

Setelah mendapatkan hasil maka interpretasinya adalah 

sebagai berikut : hipotesis diterima jika nilai t-hitungnya lebih 

besar dari t-tabel.  Hipotesis pada penelitian ini merupakan 

hipotesis berarah, maka dapat menggunakan pengujian satu sisi 

dengan t-kritis.  Hө dikatakan ditolak jika nilai t-hitung lebih besar 

daripada t-tabel dan sebaliknya, Hө dikatakan diterima jika nilai t-

hitung lebih kecil dari t-tabel. 

 

 

 

 


