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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek dan Lokasi Penelitian 

 Objek dari penelitian ini merupakan manajer menengah di 

perusahaan manufaktur skal besar di Kota Semarang. Lokasi penelitian 

bertempat di perusahaan manufaktur yang berada di Kota Semarang. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Populasi yang ditentukan dalam penelitian ini adalah manajer 

menegah di perusahaan manufaktur di Kota Semarang. Alasan 

pemilihan perusahaan manufaktur dikarenakan perusahaan manufaktur 

memiliki sistem struktur manajerial yang kompleks. 

 

3.2.2 Sampel 

Sampel merupakan proses yang penting. Proses pengambilan 

sampel harus dapat menghasilkan sampel yang akurat dantepat. 

Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur dengan 

skala besar di Kota Semarang.  Tidak tersedianya data untuk jumlah 

manajer maka penulis akan menentukan jumlah sampel dengan 

menggunakan rumus Slovin.  
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n = sampel 

N = Jumlah Populasi 

e = Batas Toleransi Kesalahan 

 

Penghitungan: 

n = 475 

     1 + (475 x 0,052) 

   = 475 

     1 + (475 x 0,025) 

   = 475 

     12,875 

   = 36,89 = 37 x 5 kuesioner = 185 buah 

 

Jadi, sampel pada penelitian ini adalah 37 perusahaan manufaktur 

di Kota Semarang dengan jumlah per perusahaan 5 buah dan total 

kuesioner yang disebar sebanyak 185 buah. 

     

 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data 

primer, karena data penelitian yang diperoleh langsung dari narasumber 

tanpa melalui pihak perantara. Sumber data dalam  riset ini yaitu 

persepsi manajer menengah di perusahaan manufaktur di Kota 

Semarang.  

Berdasarkan data tersebut, penelitian ini berfokus pada 

perusahaan industri manufaktur besar sedang di Kota Semarang yang 

berjumlah 475 perusahaan.  
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3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan adalah dengan 

komunikasi (secara langsung) yaitu melakukan survey untuk 

mendapatkan opini individu dengan membagikan kuesioner ke 

responden, yaitu manajer menengah pada perusahaan manufaktur skala 

besar di Kota Semarang. 

 

3.3.3 Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kuesioner yang diisi oleh manajer mengah pada perusahaan 

manufaktur skala besar di Kota Semarang. Kuesioner ini terdiri dari tiga 

bagian yaitu instrument pernyataan (8 item) tentang Komunikasi 

Organisasi, instrument pernyataan (8 item) tentang OCB, dan 

instrument pernyataan (12 item) tentang Stres Kerja. 

 

3.3.4 Uji Alat Pengumpulan Data 

3.3.4.1 Uji Validitas 

Uji validitas bertujuan untuk mengetahui tingkat kevalidan 

atau ketepatan sebuah indikator jika memiliki nilai Cronbach 

Alpha if Item Deleted yang lebih kecil dari nilai Cronbach Alpha 

Instrument. Sedangkan indikator yang memiliki nilai lebih besar 

dapat dinyatakan tidak valid. (Murniati, dkk.,2013) 
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3.3.4.2 Uji Reabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk melihat sejauh mana 

tingkat pengukuran tanpa adanya bias (bebas kesalahan). Model 

Pengujian Cronbach Alpha menunjukkan reliabilitas instrument 

yang digunakan. Berikut tabel yang menunjukkan kriteria 

reliabilitas suatu instrument yang digunakan.  

         Tabel 3.1 Kriteria Reliabilitas 

Interval Cronbach Alpha Kriteria 

>0,9 Reliabiltas Sempurna 

0,7 – 0,9 Reliabilitas Tinggi 

0,5 – 0,7 Reliabilitas Moderat 

<0,5 Reliabilitas Rendah 

 

Dari kriteria tersebut terlihat bahwa semakin tinggi nilai 

Cronbach Alpha maka tingkat reliabilitas data semakin baik atau 

dapat dikatakan instrument semakin handal (Murniati, dkk, 2013). 

3.3.4.3 Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan pengujian regresi, terlebih dahulu 

dilakukan uji asumsi klasik sehingga jika uji asumsi klasik 

terpenuhi maka baru dapat dilakukan uji regresi. Untuk uji asumsi 

klasik pada pengujian variabel mediasi dilakukan uji: 
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3.3.4.3.1 Uji Linearitas 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji hubungan 

antara variabel. Dalam prakteknya pengujian ini hampir 

tidak pernah bisa dikonfirmasi dan prosedur regresi tidak 

sangat dipengaruhi oleh penyimpangan kecil dari pengujian 

ini (Murniati, 2013). 

3.3.4.3.2 Uji Normalitas 

Pengujian normalitas digunakan untuk mendeteksi 

apakah data yang akan digunakan dalam pengujian hipotesis 

merupakan data empirik yang memenuhi hakikat 

naturalistik (Monika dkk, 2013). Uji normalitas dalam 

penelitian ini dengan pengujian Kolomogorov-Smirnov 

Goodness of Fit Test. Pengambilan keputusan : 

- Jika Probabilitas > 0,05 maka data berdistribusi normal. 

- Jika Probabilitas < 0,05 maka data tidak berdistribusi      

normal. 

3.3.4.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Situasi dimana keragaman variabel independen 

bervariasi pada data yang kita miliki. Pengujian ini 

dilakukan dengan Uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan 

meregresi variabel independen terhadap nilai absolute 

residual (Murniati, 2013). 
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3.3.4.3.4  Uji Autokorelasi 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji korelasi 

antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan 

menurut waktu maka umumnya terjadi pada data time 

series. Pada data cross sectional kadang secara statistic juga 

ditemukan autokorelasi, Namun hasil statistic tidak 

bermakana karena secara teoritis autokorelasi tidak terjadi 

pada data yang tidak runtut waktu (Murniati, 2013). 

3.3.4.3.5 Uji Multikolinearitas 

Pengujian ini digunakan untuk menghitung koefisien 

korelasi sederhana (simple correlation) antara sesame 

variabel bebas serta menghitung nilai VIF (Variance 

Inflation Factor) (Murniati, 2013). 
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3.4 Uji Hipotesis 

3.4.1 Menyatakan Hipotesis 

Penelitian ini menggunakan dua arah atau tidak berarah, dikarenakan 

penelitian ini tidak memiliki arah. Adapun hipotesis yang digunakan 

sebagai berikut: 

Ho = 0 

OCB yang ditinjau dari persepsi kualitas interaksi atasan 

bawahan tidak memediasi Komunikasi Organisasi terhadap Stres kerja. 

Ha ≠ 0 

OCB yang ditinjau dari persepsi kualitas interaksi atasan 

bawahan memediasi Komunikasi Organisasi terhadap Stres kerja. 

 

3.4.2 Memilih Pengujian Statistik 

Peneliti melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan 

analisis regresi linear dengan variabel mediasi yang digunakan untuk 

mengetahui pengaruh dari variabel independen terhadap variabel 

dependen dari perubahan tiap peningkatan atau penurunan variabel 

independen yang akan berpengaruh terhadap variabel terikat. Pengujian 

ini dengan menggunakan pendekatan Causal Steps. Persamaan 

regresinya yaitu sebagai berikut: 
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 PENGARUH LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG 

                                                         c 

 

     

        c’ 

   a         b 

 

 

1) Langkah 1 

Komunikasi Organisasi harus berhubungan signifikan dengan 

Stres Kerja (Mengestimasi dan menguji path c). Langkah ini 

menunjukan adanya hubungan antar dua variable yang 

kemungkinan akan dimediasi. Menggunakan simple regresi 

sederhana Uji pengaruh Komunikasi Organisasi terhadap Stres 

Kerja (tanpa M) hasilnya harus signifikan. Model empiris yang 

dilakukan sebagai berikut: 

Model 1 SK = β01 + c KO + ε1 

2) Langkah 2 

Komunikasi Organisasi harus berhubungan signifikan dengan 

Organizational Citizenship Behavior(OCB)yang ditinjau dari 

persepsi kualitas interaksi atasan-bawahan (mengestimasi dan 

menguji path a). Langkah ini menunjukan kemungkinan adanya 

mediator yang akan mempengaruhi variabel dependen. 

Menggunakan regresi sederhana Uji pengaruh Komunikasi 

Organisasi tehadap Organizational Citizenship 

KO (X) SK (Y) 

OCB (M) 



36 

 

 

Behavior(OCB)yang ditinjau dari persepsi kualitas interaksi 

atasan-bawahan (tanpa Stres Kerja) hasilnya harus signifikan. 

Model empiris yang dilakukan sebagai berikut: 

Model 2 OCB = β02 + a KO + ε2 

 

3) Langkah 3 

Organizational Citizenship Behavior(OCB)yang ditinjau dari 

persepsi kualitas interaksi atasan-bawahan harus berhubungan 

signifikan dengan Stres Kerja dengan tetap memasukan 

Komunikasi Organisasi dalam pengujian hubungan 

Organizational Citizenship Behavior(OCB)yang ditinjau dari 

persepsi kualitas interaksi atasan-bawahan dan Stres Kerja 

(mengestimasi dan menguji path b). Hal ini dilakukan untuk 

menunjukan bahwa pengaruh Organizational Citizenship 

Behavior(OCB)yang ditinjau dari persepsi kualitas interaksi 

atasan-bawahan terhadap Stres Kerja juga dipengaruhi adanya 

Komunikasi Organisasi sebagai variabel independen karena 

kedua variabel tersebut dipengaruhi secara langsung oleh 

Komunikasi Organisasi. Menggunakan regresi berganda 

(multiple regression analysis), Uji pengaruh Komunikasi 

Organisasi dan Organizational Citizenship 

Behavior(OCB)yang ditinjau dari persepsi kualitas interaksi 

atasan-bawahan terhadap Stres Kerja. Pengaruh parsial 
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Organizational Citizenship Behavior(OCB)yang ditinjau dari 

persepsi kualitas interaksi atasan-bawahan (yang mengontrol 

pengaruh Komunikasi Organisasi) harus signifikan. Model 

empiris yang dilakukan sebagai berikut: 

Model 3 SK = β03 + β01KO +b OCB+  ε3 

 

Pengujian selanjutnya adalah menguji Indirect Effect 

menggunakan sobel test pada 

http://quantpsy.org/sobel/sobel.htm . Tabel yang muncul 

nantinya merupakan uji mediasi dengan melihat hasil sobel 

test, aroian test, dan goodman test. 

 

3.4.3 Memilih Tingkat Keyakinan 

Tingkat keyakinan yang digunakan dalam riset ini yaitu sebesar 

95%, berarti penelitian ini menggunakan tingkat error yang dapat 

ditoleransi sebesar 5%. 

 

3.4.4 Menghitung Nilai Statistik 

Penelitian ini menggunakan SPSS (Statistical Package For Social 

Science) sebagai program komputer dalam perhitungan nilai statistik dari 

semua data yang telah diperoleh. 

 

http://quantpsy.org/sobel/sobel.htm


38 

 

 

3.4.5 Mendapat Nilai Uji Kritis 

Peneliti akan menggunakan SPSS 16 untuk mendapatkan nilai uji 

sebagai program yang akan membantu peneliti dalam menganalisis. 

Peneliti jugamenggunakan pengujian dua arah (two-tailed) untuk menguji 

hipotesis karena hipotesis dalam penelitian ini tidak berarah. 

 

3.4.6 Intepretasi Hasil 

Interpretasi dari hasil yang didapat berupa penerimaanhipotesis  

apabila: 

1) Complete mediation 

Pada saat Komunikasi Organisasi tidak lagi mempengaruhi Stres 

Kerja setelah hubungan keduanya dikontrol oleh Organizational 

Citizenship Behavior(OCB) yang ditinjau dari persepsi kualitas 

interaksi atasan-bawahan dan path c’ = 0 (nol) (not significally 

different from zero). 

2) Partial mediation 

Saat hubungan Komunikasi Organisasi dan Stres Kerja  menurun 

(c’< c), namun tetap signifikan (significantly different from zero) 

ketika variable mediator mengontrol hubungan keduanya. 




