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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan 

penemuan-penemuan yang dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur 

statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi / pengukuran (Sujarweni, 2014:6). 

Menurut Grove et al. (2015:257), dalam penelitian kuantitatif dapat menggunakan 

teknik probability sampling maupun non-probability sampling. Penelitian ini 

menggunakan metode non-probability sampling. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

Menurut Sujarweni (2014:65), populasi adalah keseluruhan jumlah yang 

terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Populasi dalam penelitian ini adalah 1.408 mahasiswa Universitas Ciputra jurusan 

International Business Management yang saat ini sedang menjalankan business 

project-nya. Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi yang digunakan untuk penelitian (Sujarweni, 2014:65). Penelitian ini 

menggunakan teknik non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel 

yang tidak memberi peluang / kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota 

populasi untuk dipillih menjadi sampel (Sujarweni, 2014:71). Sampel yang 
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digunakan pada penelitian ini menggunakan metode non-probability sampling yaitu 

convinience sampling. Menurut Jogiyanto (2014:308), convinience sampling 

dilakukan dengan memilih sampel berdasar kehendak perisetnya.  

Roscoe dalam Mustikarini et al. (2013) menjelaskan bahwa rule of thumb 

dalam menentukan jumlah sampel harus lebih besar dari 30 dan kurang dari 500 

responden, serta menurut Barclay et al. dalam Hair et al. (2014), jumlah sampel 

adalah 10 kali jumlah hipotesis, sehingga peneliti menggunakan 110 responden 

dalam penelitian ini. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer 

adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan 

panel. Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, majalah berupa 

laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku 

sebagai teori, majalah dan lain sebagainya (Sujarweni, 2014:74-74). Penelitian ini 

menggunakan kuesioner sebagai data primer dan sumber-sumber lain sebagai data 

sekunder. Skala likert digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur respon 

subjek ke dalam 5 poin atau 7 poin skala dengan interval yang sama (Jogiyanto, 

2014:184). Peneliti menggunakan skala likert 7 poin dikarenakan menghasilkan 

kesalahan pengukuran yang lebih rendah dan hasil yang lebih presisi (Munshi, 

2014). Skala likert yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) sangat tidak 

setuju, (2) tidak setuju, (3) cukup tidak setuju, (4) netral, (5) cukup setuju, (6) setuju, 

(7) sangat setuju. 
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3.4 Definisi Operasional Variabel 

Tabel 3.1 Operasional Variabel 

VARIABEL INDIKATOR 

Consistenly Working (X1) 

Menurut Bangun dalam Wijaya (2015), indikator 

kinerja individual meliputi : 

- Jumlah pekerjaan yang dihasilkan individu 

- Kualitas pekerjaan yang harus dipenuhi 

- Ketepatan waktu yang harus dipenuhi 

- Kehadiran yang harus dipenuhi 

- Kemampuan kerja sama individu 

Acceptance of Setback (X2) 

Menurut Berger dalam Ulina et al. (2013), indikator 

penerimaan diri meliputi : 

- Sikap dan perilakunya lebih berdasarkan nilai-

nilai dan standar yang ada pada dirinya 

- Mempunyai keyakinan  akan kemampuan 

dalam menghadapi kehidupan 

- Berani memikul tanggung jawab terhadap 

perilakunya 

- Menerima pujian dan kritik secara objektif 

- Tidak mencoba untuk menyangkal dirinya 

- Menganggap dirinya orang yang layak pada 

bidang yang sama dengan orang lain 

- Tidak mengharapkan orang lain menolak 

apakah dia memberi mereka alasan untuk 

menolaknya atau tidak 

- Tidak menganggap dirinya sebagai benar-benar 

berbeda dari orang lain 

- Tidak malu atau rendah diri 

Swiftness of Work (X3) 

Menurut Simanungkalit (2013), indikator efisiensi 

kerja meliputi : 

- Tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan 

- Tidak menunda-nunda pekerjaan 

- Dapat menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dari 

waktu yang ditentukan 

- Menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dari 

yang semestinya 

- Dapat menangani pekerjaan dengan  cara yang 

lebih mudah   

Tolerance of Mistake (X4) 

Menurut Wiyartimi et al. dalam Tuiyo dan Kaluku 

(2015), indikator kesalahan meliputi : 

- Kesalahan konsep pada pekerjaan 

- Kesalahan prinsip pada pekerjaan 

- Kesalahan operasi pada pekerjaan 

- Kesalahan karena kecerobohan pada pekerjaan 

Out of Office Work (X5) 

Menurut Moore dalam Fuller et al. (2015), indikator 

profesionalisme meliputi : 

- Waktu penuh untuk pekerjaan 

- Komitmen pada sebuah panggilan pekerjaan 

- Bekerja dalam sebuah organisasi formal 

- Telah mengikuti pendidikan atau pelatihan 

khusus 

- Berorientasi pada pelayanan 

- Memiliki otonomi / kemandirian 

Tabel dilanjutkan di halaman berikutnya. 
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Lanjutan Tabel 3.1 Operasional Variabel 

Preference Office Work (X6) 

Menurut Basset dan Todd (1994), indikator prioritas 

kerja meliputi : 

- Rata-rata waktu pengerjaan 

- Rata-rata waktu untuk pekerjaan yang belum 

selesai 

- Rata-rata persentase penggunaan waktu dalam 

proses pekerjaan yang terhambat 

Feedback of Work (X7) 

Menurut Gichuhi et al. (2013) dan Sudirman (2014), 

indikator timbal balik dalam pekerjaan meliputi : 

- Hubungan individual dengan manajemen 

- Suasana kerja yang menyenangkan 

- Aktualisasi diri diperhatikan oleh rekan dan 

atasan 

Coadaption with Team (X8) 

Menurut Poernono dalam Situmorang (2014), 

indikator kerja sama tim meliputi : 

- Pemikiran dari 2 orang atau lebih cenderung 

lebih baik daripada pemikiran 1 orang saja 

- Hasil keseluruhan tim jauh lebih baik dari pada 

jumlah bagiannya (konsep sinergi) 

- Saling mengenal, saling percaya, dan saling 

membantu 

- Komunikasi terbina dengan baik 

Difficulty Level of Assigned Task (X9) 

Menurut Adhani (2013), indikator beban kerja 

meliputi : 

- Banyaknya pekerjaan yang diberikan 

- Tingkat kesulitan pekerjaan yang diberikan 

- Ketercukupan waktu yang diberikan 

Belief of Success (X10) 

Menurut Bandura dalam Gunawan (2013), indikator 

self efficacy meliputi : 

- Keyakinan untuk dapat memecahkan beragam 

permasalahan 

- Keyakinan untuk dapat menyelesaikan masalah 

berkaitan dengan orang lain 

- Kemampuan untuk menyelesaikan masalah 

dengan solusi yang benar 

Compensation  (X11) 

Menurut Wijaya (2015), Lina (2014), dan Zenah 

(2014), indikator kompensasi meliputi : 

- Puas terhadap gaji yang diterima  

- Puas terhadap fasilitas yang diterima 

- Intrinsic reward 

- Extrinsic reward 

- Insentif material (uang) 

- Insentif non material (promosi atau pujian) 

Sumber: Data diolah dari Wijaya (2015), Ulina et al. (2013), Simanungkalit (2013), Tuiyo dan 

Kaluku (2015), Fuller et al. (2013), Basset dan Todd (1994), Gichuhi et al.(2013), Sudirman (2014), 

Situmorang (2014), Adhani (2013), Gunawan (2013), Wijaya (2015), Lina (2014), dan Zenah 

(2014). 
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3.5 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan analisis faktor. Analisis faktor adalah salah satu teknik 

analisis yang digunakan untuk meringkas dan mereduksi sejumlah besar variabel 

yang ada ke dalam jumlah yang lebih kecil (Aprilia dan Ghozali, 2013). Analisis 

faktor yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis faktor konfirmatori 

dengan second order confirmatory factor analysis menggunakan software 

SMARTPLS. Menurut Ghozali dan Latan (2015), metode tersebut digunakan 

dengan 2 tahap, yaitu tahap pertama yang dilakukan dengan menguji kontruk laten 

dimensi ke indikatornya dan tahap kedua yang dilakukan dengan menguji konstruk 

laten ke konstruk dimensi.  

 

3.5.1 First Order Construct 

Pada first order construct dilakukan uji model pengukuran dari konstruk 

laten dimensi ke indikatornya. Menurut Abdillah dan Jogiyanto (2015), terdapat 

beberapa langkah yang harus dilakukan untuk first order construct, yaitu: 

1. Penentuan validitas convergent dan discriminant. Pada validitas convergent 

terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu: 

a. Nilai loading factor, dimana nilai yang disarankan untuk analisis faktor 

konfirmatori adalah di atas 0,70. 

b. Nilai average variance extracted, dimana nilai yang disarankan untuk analisis 

faktor konfirmatori adalah di atas 0,50. 
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Pada validitas discriminant, terdapat hal yang harus diperhatikan yaitu nilai cross 

loading, dimana nilai yang disarankan untuk analisis faktor adalah di atas 0,70 

untuk setiap variabel. 

2. Pada saat melakukan pengujian reabilitas, terdapat beberapa hal yang harus 

diperhatikan: 

a. Nilai cronbach alpha, dimana nilai yang disarankan bagi analisis faktor 

konfirmatori adalah di atas 0,70. 

b. Nilai composite reliability, dimana nilai yang disarankan bagi analisis faktor 

konfirmatori adalah di atas 0,70. 

 

3.5.2 Second Order Construct 

Pada second order construct, dilakukan uji model pengukuran dari konstruk 

laten ke konstruk dimensinya (Abdillah dan Jogiyanto, 2015). Pada uji validitas dan 

reliabilitas dari konstruk laten ke dimensinya, parameter dan batas nilai sama 

dengan first order construct. Ada penambahan pada second order construct yaitu 

evaluasi konstruk terikat menggunakan koefisien determinasi (R2) dan nilai t-

statistik untuk uji signifikansi antar konstruk. Semakin tinggi koefisien determinasi 

(R2), semakin baik model prediksi dari model penelitian yang sedang diajukan. 

Nilai t-statistik yang baik adalah disarankan lebih dari 1,96. 


