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BAB III 
METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian 

Menurut Sugiyono (2013), metodeapenelitian merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuanadan kegunaan tertentu. Ditinjau dari tujuan 

penelitian, penelitian ini termasukake dalam penelitian dasar (Basic Research). 

Penelitian dasar (Basic Research) disebut jugaapenelitian murni (Pure Research) atau 

penelitian pokok (FundamentalaResearch) yang diarahkanapada pengujian teori 

danapengembanganasuatu ilmu pengetahuan sertaadiarahkan pada 

pengembanganateori-teori yang ada maupunayang baru. 

3.2 Objek Penelitian 

3.2.1 Populasi 

Populasiaadalahawilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang 

mempunyai kualitasadan karakteristikatertentu yangaditetapkan peneliti untuk 

dipelajari (Sugiyono, 2016). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

karyawan yang bekerja disalah satu ritel ternama di Batam, yaitu Alfamart, yang 

terletak di beberapaakecamatan yang tersebar di Batam. Alasan dipilihnya ritel 

Alfamart sebagai objek penelitian adalah karena saat ini Alfamart di Batam sedang 

berkembang pesat, hal tersebut dapat dilihat dari semakin tersebarnya ritel Alfamart 

diberbagai pelosok agar mudah dijangkau oleh masyarakat luas. Penelitian 

menggunakan teknik pengambilan sampel non-probabilitas dimana 

pengambilanasampel didasarkan pada kriteria tertentu danasecara tidak acak. Metode 
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pengambilan sampel yang digunakanaadalah purposive sampling yaitu sampel dipilih 

berdasarkan tujuan penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 

semua karyawan Alfamart yang tersebar di lima (5) kecamatan di Batam diantaranya 

kecamatan Batam Kota, kecamatan Sekupang, kecamatan Batu Aji, kecamatan  

Sagulung, dan kecamatan Lubuk Baja. Alasan dipilihnya kecamatan Batam Kota 

karena kecamatan tersebut memiliki jumlah ritel Alfamart terbanyak sejumlah, 

kecamatan kedua yang tertinggi adalah Sekupang, kecamatan Batu Aji dan sagulung 

memiliki jumlah ritel yang tersebar sama jumlah sehingga peneliti mencari apakah 

ada perbedaan dan persamaan mengapa jumlah ritel yang tersebar sama jumlah, 

sedangkan ritel Alfamart yang paling sedikit tersebar di kecamatan Lubuk Baja. 

Karyawan Alfamart dari lima (5) kecamatan tersebut dimaksudkan untuk mewakili 

populasi karyawan yang bekerja di PT.Sumber Alfaria Trijaya yang ada di Batam. 

Jumlah ritel Alfamart pada masing masing kecamatan di Batam pada Tabel 3.1 

berikut ini : 

Tabel 3.1 
Daftar Jumlah Ritel Alfamart Menurut Kecamatan di Batam 

No Kecamatan Jumlah Ritel Alfamart 
1 Batam Kota 32 

2 Sekupang 22 

3 Batu Aji 19 

4 Sagulung 19 

5 Lubuk Baja 9 

Total 101 

Sumber : HRD Alfamart (2018) 
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3.2.2 Sampel 
 
 Menurut Hair et al., (2010), penentuan sampel ditentukan dengan persyaratan. 

Hair menyatakanabahwa jumlah sampel yang diambilaminimal 5 kali dari 

jumlahaparameter yang di gunakan dalamapenelitian. Penelitian iniamenggunakan 36 

parameter yang berupa item-item pertanyaanadalam kuisioner, sehingga jumlah 

sampelaminimal yang diambil adalahasebesar 59 x 5 = 295. Berdasarkan 

persyaratanayang ada, bahwa jumlah sampel dalamaanalisis ini adalah sebesar 100 – 

300, maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini di tentukan 300 orang. 

3.3 Definisi Variabel Operasional 

Pada penelitianaini terdapat 8 macam variabel yang diteliti, yakni variabel 

leadership, organizational justice, compensation & benefits, work policies & 

procedures, training & development sebagai variabel independen, variabel employee 

engagement sebagai variabel intervening, dan job performance dan organizational 

sebagai variabel dependen.  

3.3.1 Variabel Independent 

3.3.1.1 Leadership 

 Kepemimpinan adalah prosesamempengaruhi atau memberi contoh positif 

oleh pemimpinakepada pengikutnyaadalam upayaamencapai tujuanaorganisasi 

(Feriyanto, S.Triana, 2015). Kepemimpinan yang efektif, mendukungaketerlibatan 

karyawan yang mencerminkan kesadaran diri, meningkatkanakomunikasi, 

keterbukaan antaraapemimpin dan bawahan serta standar perilaku etis dalam 
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organisasi. Kepemimpinan meliputiaproses mempengaruhi dalam menentukanatujuan 

organisasi, memotivasiaperilaku bawahan dan mempengaruhi kelompok kerja untuk 

mencapai tujuanaorganisasi. Variabel ini diukuradengan delapan (8) pertanyaan yang 

menggunakan lima point skalaaLikert, mulai skala 1 (sangat tidak setuju), 2 (tidak 

setuju), 3 (netral), 4 (setuju), 5 (sangat setuju). 

3.3.1.2 Organizational Justice 

 Menurut Gibson (2015), keadilan organisasi sebagai suatu tingkat seorang 

individu merasakan di perlakukan sama dalam organisasi.  Organizational justice 

dapat disebut sebagai bentuk perhatian terhadap pegawai mengenai keadilan, baik itu 

dari apaayang karyawan terima atas hasilakerja maupun keadilan perlakuan dalam 

organisasi. Dalam peraturanakerja, karyawan sering mengukur apakahapenghargaan 

yang diterima sesuai dengan kontribusi yang diberikan terhadap organisasi. Variabel 

iniadiukur dengan sembilan (9) pertanyaan yang menggunakan lima point skala 

Likert, mulaiaskala 1 (sangat tidak setuju), 2 (tidak setuju), 3 (netral), 4 (setuju), 5 

(sangatasetuju). 

3.3.1.3 Compensation & Benefits 

 Menurut Yusuf (2015), kompensasi adalahabentuk balasajasa yang diterima 

oleh karyawab sebagaiabentuk dariapelaksanaan pekerjaan dalam organisasi, baik itu 

dalamabentuk uang yang dapataberupa gaji, upah, bonus, insentif, 

danatunjanganalainnya sepertiatunjangan kesehatan, tunjangan hari raya, 

uangamakan, dan uang cuti. Kompensasi dan tunjangan melibatkan penghargaan 
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finansialadan keuntungan non-moneter seperti program bantuan karyawan. Tingkat 

keterlibatan karyawab tergantung pada daya tarik karyawan atas kompensasi dan 

tunjangan yang diterima. Variabel iniadiukur dengan sembilan (9) pertanyaan yang 

menggunakan lima point skala Likert, mulai skala 1 (sangatatidak setuju), 2 (tidak 

setuju), 3 (netral), 4 (setuju), 5 (sangat setuju). 

3.3.1.4 Work Policies & Procedures 

 Menurut Dewi (2013), kebijakan dan prosedur kerja adalah tata kerja atau tata 

cara kerja seperti rangkaian tindakan, langkah, atau perbuatan yang harusadilakukan 

oleh seseorang untuk mencapai tahap tertentu hingga tahap akhir. Mulai dari proses 

seleksi hingga akhir kontrak perlu memaksimalkan kecocokan karyawan dengan 

pekerjaan untuk menciptakan keterlibatan karyawan yang kuat. Karyawan juga 

menilai kewajaran prosedur pengambilan keputusan yang di gunakan olehawakil 

organisasi untuk melihat apakahaprosedur tersebut konsisten, tidak memihak, akurat 

dan lain-lain. Variabel ini diukuradengan sembilan (9) pertanyaan yang 

menggunakanalima point skala Likert, mulai skala 1 (sangat tidak setuju), 2 (tidak 

setuju), 3 (netral), 4 (setuju), 5 (sangatasetuju). 

3.3.1.5 Training & Development 
  
 Menurut G.Dessler (2015), pelatihan merupakan proses pengajaran kepada 

pegawai baru maupun yang sudah lama bekerja untuk keterampilan dasar yang 

dibutuhkan dalam menjalankan pekerjaannya. Sedangkan pengembanganaadalah 

suatu usaha meningkatkan kemampuanateknis, teotitas, konseptualadan moral 
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karyawan sesuai kebutuha jabatan melaluiapendidikan dan pelatihan (Hasibuan, 

2016). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelatihan mengarah pada 

peningkatanakemampuan danakeahlian SDM organisasiayang berkaitan 

denganajabatan dan tanggungajawab karyawan. Sasaran yangainginadicapai dari 

suatuaprogramapelatihan adalah peningkatanakinerja karyawan dan 

pengembanganalebihacenderung bersifat formal yang menyangkut 

antisipasiakemampuan dan keahlianakaryawan yang harus dipersiapkan. Variabel ini 

diukuradengan delapan (8) pertanyaanayang menggunakan lima point skala Likert, 

mulai skala 1 (sangatatidak setuju), 2 (tidak setuju),a3 (netral), 4 (setuju), 5 

(sangatasetuju). 

3.3.2 Variabel Moderating 

 Menurut Sugiyono (2013), variabel moderatingaadalah variabel yang 

mempengaruhi (memperkuataatau memperlemah) hubunganaantara 

variabelaindependen dan dependen. Menurut C.Board (2013), menyebutkan 

bahwaaengagement  pada karyawanaadalah sebuah hubunganayang kuat secara 

emosional dan intelektualakaryawanaterhadap pekerjaan, organisasi, manajer atau 

rekan kerja yang pada gilirannya akanamempengaruhi satu sama lain untuk 

memberikan upaya lebih pada pekerjaan. Keterlibatan karyawanaakan 

mengembangkan kreativitas danainovasi sehingga prosesapencapaian tujuan 

organisasiaakan berjalan dengan baik dan lancar. Karyawan yang diberikan sebuah 

kepercayaan, tugas dan tanggung jawab secara alamiah tentu memberikan dan 
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menunjukkan kinerja karena bangga. Hal iniaterlapas dari sikap mental yang rendah 

akan sebuah prestasi sehingga akan menimbulkan ide-ide yang inovatif yangamuncul 

dari pola pikir dan cara pandangakaryawan. Variabel ini diukur dengan tujuh (7) 

pertanyaan yang menggunakan lima point skala Likert, mulai skala 1 (sangat tidak 

setuju), 2 (tidak setuju), 3 (netral), 4 (setuju), 5 (sangat setuju). 

3.3.3 Variabel Dependent 

 Menurut Mangkunegara (2016), mengemukakan bahwa istilah kinerja kerja 

dari employee performance atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi 

sesungguhnya) yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yangadicapai oleh 

seorang pegawai dalamamelaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

di berikan. Variabel ini diukur dengan sembilan (9) pertanyaan yang menggunakan 

lima point skala Likert, mulai skala 1 (sangat tidak setuju), 2 (tidak setuju), 3 (netral), 

4 (setuju), 5 (sangat setuju). 
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Tabel 3.1 
Tabel Definisi Operasional 

 
NO DIMENSI INDIKATOR AUTHOR 

1 Kepemimpinan 

Suportif 

Safaria (2006) 
Direktif 
Partisipatif 
Berorientasi Prestasi 

2 
Keadilan 
Organisasi 

Kewajaran alokasi Sumber 
Daya 

Harris Kristanto 
(2015) 

Keadilan proses pengambilan 
keputusan 
Hubungan Personal 

3 
Kompensasi & 
Manfaat 

Sikap Atasan dan Rekan Kerja 
Hasibuan 

(2013) 
Pengalaman 
Pendidikan 
Prestasi 

4 
Kebijakan & 
Prosedur 

Staff 
Edwar III 

(2006) 
Informasi 
Wewenang 
Fasilitas   

5 
Pelatihan & 
Pengembangan 

Identifikasi 

Kaswan (2011) 
Motivasi 
Lingkungan pembelajaran 
Penerapan 
Motede dan hasil 

6 
Keterlibatan 
Karyawan 

Vigor 
Gallup Inc 

(2007) 
Dedication 
Absorption 

7 
Kinerja 
Karyawan 

Kualitas Kerja 

Harris Kristanto 
(2015) 

Kuantitas Kerja 
Pengetahuan 
Penyesuaian Pekerjaan 
Keandalan 
Hubungan Kerja 
Keselamatan Kerja 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknikapengumpulan data untuk penelitian iniaadalah menggunakan data 

primer dan sekunder. Penelitian yangadilakukan dengan metode secara personal 

(Personally Administered Questionnaire) yaitu melakukan metode pembagian 
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kuisioner secara langsung kepada responden dan memberikan penjelasan sepenuhnya 

jika diperlukan. Data primerasecara khusus diperoleh peneliti untuk menjawab 

pertanyaan peneliti. Dataaprimeradapat berupa opini subyek (orang) secara individual 

atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan 

dan hasil pengujian sedangkanadata sekunder adalah data yang diperoleh atau 

dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah adaaseperti buku, laporan, 

jurnal, dan lain-lain. Kuesioner tersebut berisi pertanyaan-pertanyaanayang 

berhubungan dengan faktor-faktor yangamempengaruhi keterlibatanaserta dampak 

bagi kinerja kerjaadan komitmen organisasi. Data yang akan diteliti dalamapenelitian 

adalah dataayang diperoleh dari hasil jawaban responden pada kuesioner yang telah 

terisi lengkap, tanpa ada pertanyaanayang dikosongkan.  

3.5 Metode Analisis Data 

 Penelitian ini dianalisis menggunakan model persamaan struktural atau 

Structural Equation Modelling (SEM). SEM adalah suatu cara analisis multivariat 

generasi kedua yang menggabungkan analisis faktor (Factor Analysis) danaanalisis 

jalur (Patch Analysis). Secara umum model persamaan struktural dibagi menjadi dua 

bentuk, yaitu covariance-based structural equation modelling (CB-SEM) dan partial 

least square path modelling (PLS-PM, PLS-SEM). PLS-SEM 

digunakanauntukamemprediksi dan menganalisis teori yang masih dikatakan lemah 

atau indikator yang tersedia tidak memenuhiamodel pengukuran refleksif. (Ghozali, 
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dalam Ricardo 2012).  Penelitian iniamenggunakan partialaleast square path 

modellinga(PLS-SEM) karenaapeneliti menguji modelapenelitian terdahulu 

3.5.1 Metode Analisis Deskriptif 

 Menurut Sugiyono (2014), metodeadeskriptif adalah suatu rumusanamasalah 

yang berkenan dengan pertanyan terhadap keberadaanavariabel mandiri, baikahanya 

pada suatu variabel atau lebih. Alat analisis data yangadigunakan untuk mengetahui 

kuantitas dan presentasi dari karakteristik demografiarespondn dalam penelitian. 

Demografi responden dalam penelitian ini ditinjau dari jenis kelamin, umur, 

pendidikan terakhir. 

3.5.2 Evaluasi Model 

 PLS-SEM  bersifat rekursif yang berhubungan dengan ukuran sampel. 

Analisis terbagi dari dua sub model yaituamodel pengukuran (measurement model) 

yang sering disebut outer model dan model struktural (structural model)  yang sering 

disebut inner model. Model struktural menggambarkan hubungan antara 

variabelalaten independen (eksogen) dengan variabel laten dependen (endogen) 

sedangkan model pengukuran adalah bagian dari suatu model persamaan struktural 

yang menggambarkan hubungan variabel laten dengan indikator-indikatornya. Model 

struktural menunjukkan kekuatan estimasi antar variabel konstruk atau laten, model 

PLS sering dilakukan dengan menilai outer model dan inner model (Ghozali, Latan, 

2012). 
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3.5.3 Common Method Biases (CMB) 

 Common Method Biases (CMB) merupakan suatu masalah dalam penelitian 

karena dapat menyebabkan error dalamapengukuran atau pengujian data (Podsakoff 

et al., 2003). Salah satu teknik yang paling sering digunakanaolehapeneliti terdahulu 

untuk menunjukkan common method biases adalah Harman’s single factor test. 

Prinsip Harman’s single factor test adalah memasukkan semua konstruk penelitian 

dalam sebuah analisis faktor untuk menentukan apakah mayoritas varian 

dapatadijelaskan oleh satu faktor umum (Juneman, 2013). Penelitian ini menyarankan 

agar tidakaada satupun single factor yang menjelaskan varian lebih dari 50% agar 

tidak terjadi common method biases (Harman, 1967: Podsakoff dan Organ, 1986). 

3.6 Uji Kualitas Model Pengukuran (Outer Model) 

Outer Model berfungsi menentukan spesifikasi hubungan antara konstak dan 

indikator-indikator. Outer model mendefinisikanabagaimana setap indikator 

berhubungan dengan variabel latennya. Evaluasi mode pengukuran atau outer model 

dilakukan untuk menilai validasi dan reliabilitas model. Model pengukuran 

atauaouter model dengan indikatorareflektif dievaluasi dengan convergent validity 

denganasyarat nilai loading >70 dan discriminant validity dengan syarat nilai 

AVE>0,5 dari indikatornya dan composite realibilty (cronbach alpha .0,70) untuk 

blok indikator (Ghozali dan Latan, 2015). 
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3.6.1 Uji Validitas 

Mengukur uji validitas dilakukan dengan menggunakan analisa faktor dan 

menilai apakah data yang dikumpulkan itu valid atau tidak. Kuisioner dianggapavalid 

apabila nilai faktor analysis ≥ 0,5, Hair et al., (2012). Dalamapenelitian ini semua 

variabel berbentuk undimensional, dalam validitas konvergen semua variabel 

akanadiujiamenggunakan first oreder confirmatory factor analysis (Ghozali dan 

Latan, 2012). Menurut Ghozali, Latan (2012), penelitian iniamerupakan konstruk 

dengan indikator refleksif, dikarenakan kriteria pengujian validitas konvergen dengan 

indikator refleksif dapat dilihat dari avarage variance extracted (AVE). untuk setiap 

konstuk. Suatu indikator dikatakan valid dan layak digunakan untuk diuji selanjutnya 

jika nilai AVE lebih besar dari 0,50 (Hair et al., 2011). 

3.6.2 Uji Reliabilitas 

Menurut Ghozali (dalam Dahri, 2015), reliabilitas adalah ketetapan yang 

ditujukan oleh instrumen pengukuran dengan pengujian secara internal, yaitu 

pengujian dengan menganalisis setiap pertanyaan dalam kuisioner. Uji reliabilitas 

digunakan untuk konsistensi instrument dalam mengukur suatu data 

denganamengunakan Cronbach’s Alpha. Suatu kuisioner dikatakan reliabel atau 

handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsistenaatau stabil dari 

waktu kewaktu. Kuisioner yang stabil atau reliabelajika memberikan nilai cronbach’s 

Alpha >0,6 (Ghozali, 2013). 
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3.7 Uji Kualitas Model Struktural (Inner Model) 

 Inner Model menentukan spesifikasi hubungan antara konstrak dengan 

konstrak lainnya yang dilakukan dengan uji model struktural tanpa mediasi dan 

dapatadilakukan dengan analisis jalu (Path Analysis) serta uji koefision determinasi 

(R Square).  

3.7.1 Uji Model Struktural Tanpa Mediasi 

 Analisis model strutural tanpa mediasi dilakukan untuk melihat nilai 

signifikan dari hubungan antara variabel independen dan variabel dependen secara 

langsung tanpa peran variabel mediasi. Korelasi antar variabel independen ke 

variabel dependen dapat dilihat dari tabel path coefficients yaitu pada kolom original 

sample. Signifikasi dari hubunga tersebut dapat dilihat pada tabel path coefficient 

yaitu pada kolom T-statistics (Ghozali, Latan, 2012). Suatu hubungan dikatakan 

signifikan jika memilika tingkat 5% pada nilai T-statistics lebihdari 1,96 (Hair et al., 

2012).  

3.7.2 Uji Model Struktural Dengan Mediasi 

 Pada uji model struktural dengan peran mediasi ini, pengujian dilakukan 

secara simultan dengan program Smart PLS versi 3.0 untuk melihat pengaruh mediasi 

dari employee engagement terhadap hubungan diantara lima variabel dependen dan 

employee performance sebagai variabel dependen. Menurut Klarner et al., (2013), 

pengujian model dengan adanya variabel mediasi dapat dilakukan dengan dua 

tahapan, meliputi pengujian hubungan variabel independen secara langsung terhadap 
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variabel dependen tanpa peran mediasi dan pengujian hubungan variabel independen 

dan variabel dependen dengan peran mediasi. Nilai signifikan dari hubungan antara 

variabel independen dan dependen tanpa peran mediasi menunjukkan hasil yang 

signifikan sedangkan jika dengan peran mediasi hubungan keduanya berubah menjadi 

tidak signifikan mengindikasikan variabel mediasi secara penuh (full mediation) 

hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Apabila hubungan 

antara varuabel independen dan variabel dependen tanpa mediasi dan dengan peran 

mediasi menunjukkan hasil yang sama-sama signifikan akan tetapi mengalami 

penurunan nilai signifikan pada pengujian dengan peran mediasi mengindikasikan 

bahwa variabel   mediasi perantarakan secara (partial mediation)) dalam hubungan 

antara variabel independen dan variabel dependen. 

3.8 Uji Koefisien Adjusted (R Square)  

 Uji koefisien Adjusted (R Square) di gunakan untuk mengukur seberapa jauh 

model dalam menafsirkan variabel dependen atau korelasi antara variabel dependen 

dengan variabel dependen. nilai R square berada diantara 0 dan 1, jika hasil ni R 

square kecil artinya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel 

dependen sangat terbatas, jika nilai R square  mendekati 1 berarti variabel 

independen dapat memberikan hampir keseluruhan informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variabel terikat. Menurut Hair et al., (dalam Ghozali dan Latan, 2015), 

nilai R-Square 0,75 (kuat) 0,50 (moderat) dan 0,25 (lemah). 
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