BAB III
METODE PENELITIAN
3.1.Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi dapat memiliki arti keseluruhan dari objek penelitian. Populasi
pada penelitian ini adalah karyawan hotel yang ada di Semarang yang terdaftar
dalam Badan Pusat Statistik. Terdapat 6.250 karyawan perusahaan perhotelan
yang terdaftar dalam data Badan Pusat Statistik pada tahun 2017. Jika jumlah
subyek yang akan diteliti terlalu besar, maka penelitian dapat dilakukan pada
sebagian populasinya saja. Penggunaan sebagian dari populasi untuk penelitian
disebut sebagai sampel. Pengertian dari sampel sendiri adalah sebagian dari
populasi yang dianggap dapat mewakili populasi karena memiliki karakteristik
yang sama.
Peneliti menggunakan sampling dengan metodesimple random sampling.
Teknik simple random sampling adalah teknik yang paling sederhana. Caranya
adalah sampel diambil secara acak, tanpa memperhatikan tingkatan yang ada
dalam populasi. Dalam metode random sampling, peneliti akan menggunakan
rumus Slovin untuk menentukan jumlah sampel. Dari rumus Slovin yang
digunakan, ditentukan jumlah sample untuk penelitian ini adalah 62.54 yang
dibulatkan menjadi 63.
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Rumus Slovin:
𝑁

167

𝑛 = 1+𝑁𝑒 2 = 1+167 0.12 = 62.5 dibulatkan 63
n= jumlah sampel
N= jumlah populasi
e= batas kesalahan/toleransi
Gambar 3.1Jumlah total perusahaan perhotelan di Semarang tahun 2017

3.2. Sumber dan Metode Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer. Data
primer merupakan data yang diperoleh secara langsung tanpa melalui perantara
pihak manapun. Artinya data didapat dari sumber pertama secara langsung.
Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara survei, yaitu menyebarkan
kuesioner ke karyawan hotel yang ada di Semarang yang mau berpatisipasi dalam
penelitian ini. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data penelitian pada
kondisi tertentu dengan memberikan pertanyaan–pertanyaan kepada responden
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yang dalam penelitian ini adalah karyawan yang bekerja di hotel yang ada di
Semarang..
3.3. Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian
3.3.1. Gaya Kepemimpinan Transaksional
Gaya kepemimpinan transaksional merupakan pengukuran yang dilakukan
untuk menilai apakah atasan responden memiliki hubungan timbal balik kepada
bawahan dan melakukan pengukuran apakah atasan responden menetapkan
standar kerja untuk pencapaian target yang disertai dengan pengawasan.
Hubungan timbal balik yang diberikan didasari pada sejauh mana pencapaian
yang dapat diberikan karyawan ke pimpinan. Variabel ini diukur menggunakan 5
item pertanyaan yang dikembangkan oleh Bass & Avolio(1994). Untuk
pengukuran variabel ini, peneliti menggunakan skala likert 5 poin mulai dari
1(sangat tidak setuju) sampai 5 (sangat setuju). Semakin tinggi skor artinya
semakin menunjukkan adanya hubungan timbal balik dan standar kerja yang
diberikan atasan ke bawahan.
3.3.2. Gaya Kepemimpinan Transformasional
Gaya kepemimpinan transformasional merupakan pengukuran yang
dilakukan untuk menilai apakah pemimpin dapat memotivasi dengan cara
memberikan penghargaan yang bersifat

non-material dan menginspirasi

karyawan. Selain itu pemimpin transformasional lebih mementingkan kepentingan
bersama ketimbang kepentingan pribadi. Variabel ini diukur menggunakan 14
item pertanyaan yang dikembangkan oleh Bass & Avolio(1994).Untuk
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pengukuran variabel ini, peneliti menggunakan skala likert 5 poin mulai dari 1
(sangat tidak setuju) sampai 5 (sangat setuju). Semakin tinggi skor artinya
semakin

menunjukkan bahwa atasan dapat

memotivasi karyawan dan

mementingkan kepentingan bersama ketimbang kepentingan pribadi.
3.3.3. Gaya Kepemimpinan Passive-avoidant
Gaya

kepemimpinan

passive-avoidantmerupakan

pengukuran

yang

dilakukan untuk menilai apakah atasan responden kerap menghindari masalah dan
memiliki sifat kurang bertanggung jawab . Variabel ini diukur menggunakan 2
item pertanyaan yang dikembangkan oleh Bass & Avolio (1995). Untuk
pengukuran variabel ini, peneliti menggunakan skala likert 5 poin mulai dari
1(sangat tidak setuju) sampai 5 (sangat setuju). Semakin tinggi skor artinya
semakin menunjukkan bahwa atasan responden kerap menghindari masalah dan
memiliki sifat tidak bertanggung jawab.
3.3.4.Manajemen Kinerja
Manajemen kinerja merupakan suatu persepsi responden mengenai cara
sistem manajemen kinerja yang diimplementasikandi perusahaan. Variabel ini
diukur menggunakan 5 item pertanyaan yang dikembangkan oleh De Jager, 2017).
Untuk pengukuran variabel ini, peneliti menggunakan skala likert 5 poin mulai
dari 1 (sangat tidak setuju) sampai 5 (sangat setuju). Semakin tinggi skor
menunjukkan semakin baik sistem manajemen kinerja yang telah diterapkan pada
perusahaan.
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3.3.5 Keterlibatan karyawan
Keterlibatan karyawan merupakan pengukuran dan persepsi dari
responden mengenai apayang dirasakan karyawan pada saat bekerja.Apabila
karyawan merasa nyaman saat bekerja maka dipastikan keterlibatan karyawan di
perusahaan aktif. Variabel ini diukur menggunakan 9 item pertanyaan yang
dikembangkan oleh Schaufeli et al., (2006). Untuk pengukuran variabel ini,
peneliti menggunakan skala likert 5 poin mulai dari 1 (sangat tidak setuju) sampai
5 (sangat setuju). Semakin tinggi skor artinya menunjukkan semakin baik dan
nyaman perasaan karyawan ketika bekerja.
3.4. Pengujian Alat Pengumpulan Data
3.4.1 Uji Validitas
Pengujian ini bertujuan untuk mengukur apakah kuesioner yang berisi
pertanyaan mampu untuk mengukur variabel yang akan diuji. Dilakukannya
pengujian ini untuk mengetahui dan mengukur ketepatan dari setiap pertanyaan
melalui kuesioner yang diberikan peneliti terhadap responden.
Ketentuan dalam pengujian validitas data ini adalah sebagai berikut:
a. Kuesioner dinyatakan valid apabila nilai nilai Cronbach Alpha if Item
Deletedlebih kecil dari nilai Cronbach’s Alpha.
b. Kuesioner dinyatakan tidak valid apabila nilai nilai Cronbach Alpha if
Item Deletedlebih besar dari nilai Cronbach’s Alpha.
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3.4.2. Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat
kebebasan pengukuran terhadap bias yang mungkin saja dapat terjadi. Jadi
pengujian ini memiliki tujuan untuk mengukur ketetapan atau konsistensi data
dari keseluruhan kuesioner atau instrument penelitian yang diberikan ke
responden yang digunakan dalam penelitian ini. Kuesioner dapat dikatakan tepat
atau konsisten jika mampu memiliki ketetapan dari waktu ke waktu. Bertujuan
agar jika dilakukan penelitian dengan orang dan waktu yang berbeda, hasilnya
tetap sama. Pengujian ini diukur dengan melihat Cronbach’s Coefficient Alpha,
dengan ketentuan:
a. Kuesioner memiliki reliabilitas sempurna apabila nilai Cronbach Alpha (a)
lebih besar dari 0,9.
b. Kuesioner memiliki reliabilitas tinggi apabila nilai Cronbach Alpha (a) 0,7
hingga 0,9.
c. Kuesioner memiliki reliabilitas moderat apabila nilai Cronbach Alpha (a)
0,5 hingga 0,7.
d. Kuesioner memiliki reliabilitas rendah apabila nilai Cronbach Alpha (a) <
0,5.
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3.5 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas
Pengujian normalitas bertujuan untuk menentukan apakah jenis pengujian
yang sebaiknya digunakan, apakah data termasuk data parametrik ataukah
termasuk data nonparametrik dan apakah data tersebut berlangsung secara wajar
yang memilki kecendurungan berpola.

b. Uji Heterokedastisitas
Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah saat melakukan regresi
terdapat ketidaksamaan varian. Data yang diperoleh dapat dikatakan bebas dari
heterokedastisitas apabila varians yang terjadi bersifat konstan. Pengujian ini
dilakukan dengan uji Glejser yang dilakukan dengan cara meregresi variabel
independent terhadap nilai absolut residual.
c. Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi
kolerasi antar variabel independen. Pengujian ini dilakukan dengan cara melihat
nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Nilai tolerance berfungsi untuk
mengukur variabilitas dari variabel independen yang tidak dijelaskan oleh variabel
independen lainnya. Nilai cutoff ini akan menunjukkan adanya multikolinearitas
adalah dengan nilai tolerance < 0,1 atau VIF > 10.
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3.6. Uji Hipotesis
3.6.1. Uji Hipotesis 1
Hipotesis 1: Gaya kepemimpinan transaksional berpengaruh positif
terhadap keterlibatan karyawan
Kriteria Penerimaan H1:
Apabila nilai koefisien regresi gaya kepemimpinan transaksional (β1) bernilai
positif dan nilai signifikansi β1 < α 0,1 maka hipotesis diterima.
Model Penelitian:
Gambar 3.2 Persamaan Regresi Hipotesis 1
Gaya Kepemimpinan Transaksional

Keterlibatan Karyawan

Persamaan untuk menguji hipotesis 1:
KK = β01 + β1.1Gaya Kepemimpinan Transaksional
Keterangan:

KK: Keterlibatan Karyawan
β

: koefisien
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3.6.2. Uji Hipotesis 2
Hipotesis 2: Gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh positif
terhadap keterlibatan karyawan
Kriteria Penerimaan H2:
Apabila nilai koefisien regresi gaya kepemimpinan transformasional (β 1) bernilai
positif dan nilai signifikansi β1 < α 0,1 maka hipotesis diterima.
Model Penelitian:
Gambar 3.3 Persamaan Regresi Hipotesis 2
Gaya Kepemimpinan
Transformasional

Keterlibatan Karyawan

Persamaan untuk menguji hipotesis 2:
KK = β01 + β1.1Gaya Kepemimpinan Transformasional
Keterangan:

KK: Keterlibatan Karyawan
β

: koefisien
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3.6.3 Uji Hipotesis 3
Hipotesis 3: Gaya kepemimpinan passive-avoidant berpengaruh negatif
terhadap keterlibatan karyawan
Kriteria Penerimaan H3:
Apabila nilai koefisien regresi gaya kepemimpinan passive-avoidant (β1) bernilai
negatif dan nilai signifikansi β1 < α 0,1 maka hipotesis diterima.
Model Penelitian:
Gambar 3.4 Persamaan Regresi Hipotesis 3
Gaya Kepemimpinan Passiveavoidant

Keterlibatan Karyawan

Persamaan untuk menguji hipotesis 3:
KK = β01 + β1.1Gaya Kepemimpinan Passive-avoidant
Keterangan:

KK: Keterlibatan Karyawan
β

: koefisien

3.6.4 Uji Hipotesis 4
Peneliti menggunakan analisis regresi berganda untuk menguji pengaruh langsung
antara variabel independen dan variabel dependen, dan untuk menguji hubungan
tidak langsung variabel independen ke variabel dependen melalui variabel
intervening. Persamaan analisis regresi berganda dapat dilihat sebagai berikut:
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H4a: Manajemen kinerja akan memediasi pengaruh gaya kepemimpinan
transaksional terhadap keterlibatan karyawan
Model Penelitian:
Gambar 3.5 Persamaan Regresi Hipotesis 4a
Manajamen Kinerja
(Variabel Intervening)
M

β1.2

β2.3

Gaya Kepemimpinan
Transaksional (Variabel
Independen)
X1

β1.3

Keterlibatan Karyawan
(Variabel Dependen)
Y

β1.1

Model 1:

KK = β01 + β1.1Gaya Kepemimpinan Transaksional

Model 2:

MK = β02 + β1.2 Gaya Kepemimpinan Transaksional

Model 3:

KK = β03 + β1.3 Gaya Kepemimpinan Transaksional + β2.3 MK
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H4b: Manajemen kinerja akan memediasi pengaruh gaya kepemimpinan
transformasional terhadap keterlibatan karyawan
Model Penelitian:
Gambar 3.6 Persamaan Regresi Hipotesis 4b

Manajamen Kinerja
(Variabel Intervening)

β1.2

M

Gaya Kepemimpinan
Transformasional
(Variabel Independen)

β1.3

X2

β1.1

β2.3

Keterlibatan Karyawan
(Variabel Dependen)
Y

Model 1:

KK = β01 + β1.1Gaya Kepemimpinan Transformasional

Model 2:

MK = β02 + β1.2 Gaya Kepemimpinan Transformasional

Model 3:

KK = β03 + β1.3 Gaya Kepemimpinan Transformasional + β2.3 MK

Model 1 digunakan untuk melakukan langkah 1 yaitu dimana
dilakukannya penelitian untuk menguji apakah variabel independen berhubungan
dengan variabel dependen tanpa variabel intervening. Model 2 digunakan untuk
melakukan langkah 2 yaitu untuk menguji apakah variabel independen
berhubungan dengan variabel intervening tanpa variabel dependen. Model 3
digunakan untuk melakukan langkah ke 3 dimana dilakukan pengujian untuk
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menguji apakah variabel intervening berhubungan secara signifikan dengan
variabel dependen, dengan tetap memasukkan variabel independen dalam
pengujian hubungan variabel intervening dan variabel dependen. Setelah
dilakukan 3 langkah tersebut, langkah selanjutnya adalah melakukan sobel test.
Sobel test merupakan pengujian signifikansi indirect effect. Tujuan dilakukannya
sobel test adalah untuk menentukan apakah indirect effect tersebut signifikan.
Pengujian sobel test pada penelitian ini menggunakan webpage yang dimiliki oleh
Kristopher

J.

Preacher

dan

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

Geoffrey
Program

J.
dalam

Leonardelli
webpage

yaitu
tersebut

menggunakan rumus sobel. Apabila p-value pengujian Sobel, Aroian, dan
Goodman menunjukkan angka lebih besar dari 0,01 maka dikatakan indirect effect
tidak signifikan. Sebaliknya apabila p-value pengujian Sobel, Aroian, dan
Goodman menunjukkan angka lebih kecil dari 0,01 maka dikatakan indirect effect
signifikan.
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