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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel 

 Menurut Sugiyono (2016:80) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas: obyek/subyek tertentu yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi yang yang digunakan pada penelitian ini adalah 

mahasiswa IBM (International Business Management) angkatan 2013 Universitas 

Ciputra yaitu sebanyak 356 mahasiswa.  

 Menurut Sugiyono (2016:81) sampel adalah bagian dari jumlah 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang digunakan pada 

penelitian ini adalah mahasiswa IBM angkatan 2013 Universitas Ciputra yang 

tidak pernah berganti bisnis. Untuk menentukan ukuran sampel digunakan rumus 

Yamane  yaitu (Sugiyono 2015:182) : 

n = ! N
(1+ Ne!)! 

Keterangan : 

n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

e = error tolerance (sebesar 10%) 

 Berdasarkan rumus diatas diperoleh jumlah sampel untuk penelitian ini 

yaitu 78 responden, mahasiswa IBM angkatan 2013 yang tidak pernah berganti 

bisnis ± 2 tahun (L-C). 

n = ! 356
(1+ 356x10%!) 

n = !78! 

!
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3.2 Metode Pengumpulan Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang 

diambil dari kuesioner. Metode pengumpulan data menggunakan teknik kuesioner 

dimana instrument penelitian yang dipakai adalah skala Likert. Jawaban setiap 

instrument yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif 

sampai sangat negatif, yang dapat berupa kata-kata antara lain (Sugiyono 

2016:93) : 

a. Sangat Setuju ( skor 5) 

b. Setuju (skor 4) 

c. Ragu-Ragu (skor 3) 

d. Tidak Setuju (skor 2) 

e. Sangat Tidak Setuju (skor 1) 

3.3 Definisi Operasional Variabel 

 Variabel yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari tiga macam, yaitu 

variabel bebas, variabel mediasi, dan variabel terikat, Variabel bebas terdiri dari 

variabel motivasi. Menurut Murti dan Srimulyani (2013) Motivasi merupakan 

proses pemberian motif (penggerak) bekerja kepada para pegawai sehingga 

mereka mau bekerja demi tercapainya tujuan perusahaan secara efektif dan 

efisien. Indikator variabel yang digunakan untuk menganalisis motivasi menurut 

Hasibuan (2011:229), motivasi terbagi menjadi dua yaitu motivasi intrinsik dan 

motivasi ekstrinsik, dan dalam penelitian ini indikator motivasi yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah tanggung jawab individual 

(responsibility), pengembangan diri (advancement), gaji (wages), dan hubungan 

antar pribadi (interpersonal relation). 
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Variabel mediasi terdiri dari variabel self efficacy. Menurut Bandura 

(dalam Cherian dan Jacob 2013) self efficacy adalah keyakinan seseorang tentang 

kapasitas yang dimilikinya untuk mengeksekusi sikap yang diperlukan agar dapat 

memproduksi apa yang diperlukan. Dalam penelitian ini indiakator yang 

digunakan untuk menganalisis self efficacy menurut Pepe, et al., (dalam 

Noviawati, 2016) yaitu, kemampuan mengelola kesulitan dalam pekerjaan, 

kemampuan mengelola dan membangun keberanian untuk beruasaha, dan 

keyakinan untuk melaksanakan tugas.  

Variabel terikat terdiri dari variabel kinerja tim bisnis. Menurut Uha 

(2013:212) kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam organisasi. 

Indikator yang digunakan untuk menganalisis kinerja menurut Wirawan (2013) 

meliputi kerja sama dengan anggota tim lannya, partisipasi dalam rapat-rapat 

tim, secara sukarela berpatisipasi dalam projek-projek tim, komunikasi dengan 

para anggota tim dengan cara yang konstruktif, mengembangkan kerja sama 

dalam mencapai tujuan tim, cara menyelesaikan perbedaan pendapat dan 

konflik. 

Tabel 3.1 Definisi Operasional 
Variabel Definisi Indikator 

Motivasi 
(X) 

Menurut Murti dan 
Srimulyani (2013) Motivasi 
merupakan proses 
pemberian motif 
(penggerak) bekerja kepada 
para pegawai sehingga 
mereka mau bekerja demi 
tercapainya tujuan 
perusahaan secara efektif 
dan efisien. 

Menurut Hasibuan (2011:229) 
yaitu : 
1. Tanggung jawab, yaitu 

kesadaran akan perbuatan 
baik sengaja mamupun tidak 
sengaja dalam setiap aktivitas 

2. Pengembangan diri, yaitu 
proses pembentukan diri 
untuk menjadi lebih baik 
berdasarkan kemampuan 
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yang dimiliki 
3. Gaji, yaitu honor atau upah 

yang di dapat dari hasil 
pekerjaan atau penjualan  

4. Hubungan antar pribadi, 
yaitu hasil komunikasi antar 
pribadi 

Self Efficacy 
(Y) 

Menurut Bandura (dalam 
Cherian dan Jacob 2013) self 
efficacy adalah keyakinan 
seseorang tentang kapasitas 
yang dimilikinya untuk 
mengeksekusi sikap yang 
diperlukan agar dapat 
memproduksi apa yang 
diperlukan. 

Menurut Pepe, et al., (dalam 
Noviawati 2016) yaitu : 
1. Kemampuan mengelola 

kesulitan dalam pekerjaan  
2. Kemampuan mengelola dan 

membangun keberanian 
untuk beruasaha 

3. Keyakinan untuk 
melaksanakan tugas 

Kinerja Tim Bisnis 
(Z) 

Menurut Uha (2013:212) 
kinerja pegawai adalah hasil 
kerja perseorangan dalam 
organisasi. 

Menurut Wirawan (2013) yaitu: 
1. Kerja sama dengan anggota 

tim lainnya 
2. Partisipasi dalam rapat-

rapat tim 
3. Secara sukarela 

berpatisispasi dalam projek 
- projek tim. 

4. Komunikasi dengan para 
anggota tim dengan cara 
yang konstruktif 

5. Mengembangkan kerjasama 
dalam mencapai tujuan tim 

6. Cara penyelesaikan 
perbedaan pendapat dan 
konflik. 

 
Sumber : Data diolah peneliti 

3.4 Validitas dan Reliabilitas 

 Analisis stastik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

Structural Equation Modeling (SEM). Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan 

untuk menguji ketepatan item-item pernyataan kuesioner dalam mengukur 

penelitian variabel. Program yang akan digunakan dalam uji validitas penelitian 

ini adalah software SmartPLS. Menurut Abdillah dan Jogiyanto (2015:206) 

mengatakan pengujian model pengukuran digunakan untuk memvalidasi model 
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penelitian yang dibangun, dan dua parameter utama yang dibangun adalah 

pengujian validitas konstruk (validitas konvergen dan diskriminan) dan pengujian 

konsistensi internal (reliabilitas) konstruk, seperti penjelasan berikut : 

1. Uji validitas konstruk  terdiri dari (Menurut Abdillah dan Jogiyanto 

2015) : 

a. Uji validitas konvergen : parameter uji validitas konvergen 

dapat dilihat dari skor AVE dan Communality, masing-masing 

harus bernilai > 0,5 agar dapat dinyatakan valid. Menurut 

Solimun (2015) uji validitas konvergen dapat pula dilihat dari 

nilai outer loading, untuk hal ini loading 0,5 sampai 0,6 

dianggap cukup valid. 

b. Uji validitas diskriminan : parameter yang diukur adalah 

dengan membandingkan nilai akar AVE harus lebih tinggi 

dibandingkan dengan korelasi antara variabel laten tertentu, 

Direkomendasikan nilai pengukuran > 0,5 agar dapat 

dinyatakan valid. Pengukuran indkator refleksif berdasarkan 

cross loading dengan variabel latennya. Nilai cross loading 

setiap indikator pada variabel bersangkutan terbesar 

dibandingkan dengan cross loading pada variabel laten lainnya 

maka dikatakan valid. 

2. Uji reliabilitas dalam penelitian ini untuk menguji kehandalan 

kuesioner dalam mengukur variabel penelitian dengan menghasilkan 

pengukuran yang konsisten. Program yang akan digunakan dalam uji 
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validitas penelitian ini adalah software SmartPLS. Menurut Abdillah 

dan Jogiyanto (2015), uji reliabilitas dapat dilihat dari nilai Cronbach’s 

Alpha > 0,6 dan nilai composite reliability > 0,7 agar dapat 

dinyatakankan reliable. 

3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1 Konstruksi Diagram Jalur dan Sistem Persamaan 

 Tahap mengkontruksi diagram jalur dan mengkonversikan diagram jalur 

ke sistem persamaan merupakan tahapan selanjutnya setelah peneliti merancang 

model struktural (inner model) yaitu berupa hipotesis dan merancang model 

pengukuran (outer model) yaitu berupa uji validitas dan uji reliabilitas (Solimun, 

2015). 

3.5.2 Goodness of Fit 

 Goodness of fit model diukur menggunakan R-Square variabel laten 

dependen dengan interpretasi yang sama dengan regresi; Q-Square predictive 

relevance untuk model struktural. Nilai Q-square > 0 menunjukan model memiliki 

predictive relevance, sebaliknya jika nilai Q-square ≤ 0 menunjukan model 

kurang memiliki predictice relevance. Rumus Q-Square sebagai berikut : 

Q2 = 1 – (1 – R1
2) x (1 – R2

2) x …. (1 – Rp
2) 

  Pada rumus tersebut, R1
2, R2

2,… Rp
2 merupakan R-square variabel 

endogen dalam model persamaan. Besaran Q2 memiliki nilai rentang 0 < Q2 < 1, 

dimana semakin medekati 1 artinya model semakin baik (Solimun, 2015). 
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3.5.3 Uji Efek Mediasi  

 Menurut Baron dan Kenny dalam Ghozali dan Latan (2015), terdapat tiga 

tahapan model untuk menguji efek mediasi yaitu : 

1. Model pertama, menguji pengaruh variabel eksogen (X) terhadap 

variabel endogen (Y) dan harus signifikan pada T-statistic > 1,96. 

2. Model kedua, menguji pengaruh variabel eksogen (X) terhadap 

variabel mediasi (M) dan harus signifikan pada T-statistic > 1,96. 

3. Model ketiga, menguji secara stimulant pengaruh variabel eksogen (X) 

dan mediasi (M) terhadap variabel endogen (Y), pada tahap pengujian 

ini diharapkan pengaruh variabel X terhadap M tidak signifikan 

sedangkan pengaruh variabel M terhadap Z harus signifikan pada T-

statistics >1,96. 

Menurut Baron dan Kenny (dalam Mustikarini, 2013), menyatakan bahwa 

variabel mediasi dapat dinyatakan apabila dapat memenuhi kondisi sebagi berikut: 

1. Varians dari variabel independent secara signifikan mempengaruhi 

variabel mediasi ( jalur a). 

2. Varians dari variabel mediasi secara siginifikan mempengaruhi varians 

dari variabel terikat (jalur b). 

3. Ketika hubungan antara pertama (jalur a) dan hubungan antara kedua 

(jalur b) terkontrol, hubungan antara variabel independent dan  

variabel dependent (jalur c) pada pertama memiliki hubungan 

signifikan menjadi tidak signifikan atau nol. 
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Direct dan indirect effect merupakan uji untuk mengetahui pengaruh 

langsung dan pengaruh tidak langsung satu variabel ke variabel lainnya. Direct 

effect adalah pengaruh langsung yang dapat dilihat dari koefisien jalur sari satu 

variabel ke variabel lainnya, sedangkan indirect effect dapat dilihat melalui satu 

atau lebih variabel perantara. Cara menghitung direct dan indirect effect jika 

dibentuk dalam SEM sebagai berikut : 
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Tabel 3.2 Cara Hitung Direct dan Indirect Effect 

Keterangan 

Direct Effect A ke C  Adalah sebesar c 

Indirect Effect A ke C Adalah sebesar a x b 

Sumber : Data diolah peneliti 

 

 

 

 

A 

B 

C 

a 

c 

b!

Gambar 3.1  Contoh Model Analisis 
Sumber : Data diolah 


