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BAB III
METODE PENELITIAN

Pada bagian metode penelitian ini diuraikan tentang populasi, sampel,
sampling, jenis sumber dan teknik pengumpulan data, definisi operasional dan
pengukuran variabel, serta metode analisis data untuk menguji hipotesis yang
diajukan dalam penelitian ini.

3.1. Populasi Penelitian
Populasi penelitian ini adalah para Dosen berstatus Pegawai Negeri
Sipil (PNS) yang bekerja pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri
(PTKIN) Kementerian Agama Republik Indonesia di wilayah Jawa Tengah.
Terkait dengan variabel-variabel penelitian ini, dipilih karena di antara
elemen-elemen perguruan tinggi lain, profesi ini adalah yang paling strategis
dan mengemban tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi (pengajaran, penelitian,
dan pengabdian masyarakat). Jika para Dosen bisa menyeimbangkan urusan
pekerjaan dan keluarga (Work-Life Balance), maka diharapkan akan menjadi
dosen yang berkomitmen afektif yang tinggi, khususnya pada PTKIN, tempat
bekerjanya masing-masing.
PTKIN dikelola oleh para Dosen dan Tenaga Kependidikan. Dosen
terdiri dari dosen tetap dan tidak tetap. Dosen tetap dibedakan lagi menjadi
dosen tetap PNS dan dosen tetap Non-PNS.
Penelitian ini membatasi hanya para Dosen Tetap yang berstatus PNS
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saja yang ditetapkan sebagai populasi. Dosen Tetap PNS dari Perguruan
Tinggi Keagamaan Islam Negeri se-Jawa Tengah yang ditetapkan sebagai
populasi tersebut berjumlah 1.001 orang (forlap.dikti.go.id/perguruan tinggi
diunduh tanggal 9 Februari 2016).

3.2. Sampel Penelitian dan Teknik Sampling
Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan purposive sampling,
yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan kriteria atau tujuan tertentu
dari sampel yang akan diteliti (Sekaran dan Bougie, 2016). Alasan
menggunakan metode tersebut agar dapat diperoleh informasi yang benarbenar dibutuhkan dari obyek yang tepat.
Kriteria yang digunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian
ini adalah memiliki keluarga, baik suami dan atau istri, maupun bapak dan
atau ibu. Status ini mengindikasikan bahwa responden telah memiliki beban
menyeimbangkan urusan keluarga, pekerjaan, dan masyarakat.
Penyebaran kabupaten dan kota di Propinsi Jawa Tengah serta
keterbatasan peneliti maka jumlah sampel sebanyak 165 responden yang
terdistribusi di UIN Walisongo Semarang, IAIN Salatiga, IAIN Surakarta,
IAIN Purwokerto, IAIN

Pekalongan,

dan STAIN

Kudus. Setelah

digabungkan, maka keseluruhan Dosen yang dijadikan sampel ini diharapkan
akan menggambarkan populasi secara keseluruhan.
Jumlah populasi yang terdiri dari Dosen, khususnya yang berstatus
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di
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Jawa Tengah dalam penelitian ini berdasarkan Pangkalan Data Perguruan
Tinggi (PDPT) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun
2016 (forlap.dikti.go.id/perguruan tinggi diunduh tanggal 9 Februari 2016).
Berdasarkan data tersebut, jumlah dosen PTKIN di Jawa Tengah adalah
1.001 orang. Adapun rincian jumlah dosen masing-masing PTKIN diuraikan
pada Tabel 3.1
Menurut Hair et al., (2006) ukuran sampel yang sesuai adalah antara
100-200 responden, hal ini agar dapat digunakan estimasi interpretasi dengan
SEM. Akan tetapi menurut Hair et al. (2006) penentuan jumlah sampel
minimum untuk SEM adalah tergantung pada jumlah indikator dikalikan lima
sampai sepuluh. Sehingga jumlah sampel minimum untuk penelitian ini
adalah:
Sampel minimum

= Jumlah indikator X 9
= 17 X 9

= 153 responden

Oleh karena itu mengacu pada perhitungan jumlah sampel minimal
dan pertimbangan jumlah populasi yang ada maka dalam penelitian ini akan
dipilih minimal 153 responden atau 15,8 %

dari populasi (153/1001).

Penyebaran angket dilakukan terhadap 210 orang dosen, baik berupa print
out maupun soft file (Google Form) melalui WhatsApp. Angket yang kembali
sebanyak 194 buah dan dapat diolah sebanyak 165 buah. Hal itu berarti
bahwa jumlah responden yang didapatkan lebih besar dari jumlah minimal
yang ditetapkan sebanyak 153.
Sejalan dengan convenience sampling, maka diusahakan jumlah
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sampel mendekati representasi masing-masing sub-populasi. Hasil terakhir
jumlah sampel setiap PTKIN masing-masing ditunjukkan pada Tabel 3.1.
Tabel 3.1
Jumlah Populasi dan Sampel
NO

UNIT KERJA

JUMLAH

JUMLAH

POPULASI

SAMPEL

1

UIN Semarang

345

53

2

IAIN Surakarta

168

31

3

IAIN Salatiga

121

28

4

IAIN Purwokerto

119

20

5

STAIN Kudus

129

16

6

IAIN Pekalongan

119

17

1.001

165

Jumlah Total

Berdasarkan Tabel 3.1 tentang jumlah populasi dan sampel
menunjukkan bahwa jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini
adalah sebesar 165. Jumlah ini lebih besar dari jumlah minimal sampel dalam
perhitungan sebesar 153.

3.3. Jenis Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
3.3.1. Jenis Sumber Data Penelitian
Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
primer dan data sekunder.

3.3.1.1. Data primer (primary data).
Data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama untuk
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analisis berikutnya untuk menemukan solusi atau masalah yang diteliti
(Sekaran dan Bougie 2016). Menurut Jonathan (2006) dalam pencarian
data primer, ada tiga dimensi penting yang perlu diketahui yaitu
kerahasiaan, struktur, dan metode koleksi. Dalam penelitian ini, data
primer diperoleh dari jawaban responden yang disebar melalui
kuesioner. Data tersebut terdiri dari data deskriptif mengenai
karakteristik responden dan frekuensi jawaban responden yang meliputi:
Keseimbangan

Kehidupan

dan

Pekerjaan

Islami,

Kebanggaan

Organisasional, Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasional.

3.3.1.2. Data sekunder (secondary data)
Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh peneliti,
data yang diterbitkan dalam jurnal statistik dan lainnya, dan informasi
yang tersedia dari sumber publikasi atau non publikasi baik di dalam
atau luar organisasi (Sekaran dan Bougie, 2016). Data yang diperoleh
dari studi pustaka, media cetak (buku, jurnal, media massa), organisasi
tempat dimana penelitian dilakukan maupun dari sumber lain. Data
sekunder dalam penelitian ini terdiri dari artikel berita tentang
Kementerian Agama, data mengenai dosen di Forlap Dikti tahun 2016
(forlap.dikti.go.id/perguruan tinggi diunduh tanggal 9 Februari 2016),
data kepegawaian, dan buku-buku terkait di perpustakaan.

library.uns.ac.id

83
digilib.uns.ac.id

3.4. Metode Pengumpulan data
Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner pada
responden penelitian. Sebelum pengisian kuesioner dilakukan oleh
responden, peneliti menerangkan secukupnya maksud dari angket. Bentuk
pertanyaan dalam kuesioner ini adalah pertanyaan tertutup (closed questions),
yaitu pertanyaan dengan kumpulan alternatif yang disusun dengan jelas yang
membatasi pilihan responden pada salah satu diantaranya (Sekaran dan
Bougie, 2016).
Metode pengumpulan data kuesioner pada penelitian ini adalah dengan
menggunakan metode

personnally administrated questionnaires, yaitu

peneliti menyampaikan sendiri kuesioner kepada responden dan mengambil
sendiri kuesioner yang telah diisi oleh responden, tujuan utamanya supaya
tingkat pengembalian kuesioner dapat terjaga didalam periode waktu yang
relatif pendek (Sekaran dan Bougie, 2016). Di samping dalam bentuk print
out, peneliti juga menyebar kuesioner dengan menggunakan program Google
Form.
Kuesioner terbagi dalam 5 (lima) bagian :
a.

Bagian pertama, mengukur Keseimbangan Kerja dan Pribadi secara
Islami. Dalam hal ini sebuah skala yang terdiri dari 6 butir pertanyaan
yang diturunkan dari konsep Keseimbangan Kehidupan dan Pekerjaan
dalam perspektif Islam karya Abu Emina Elias (2016).

b.

Bagian kedua, mengukur Keseimbangan Kerja dan Masyarakat secara
Islami. Dalam hal ini sebuah skala yang terdiri dari 2 butir pertanyaan
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yang diturunkan dari konsep Keseimbangan Kehidupan dan Pekerjaan
dalam perspektif Islam karya Abu Emina Elias (2016).
c.

Bagian ketiga, mengukur Komitmen Afektif dengan menggunakan 8
butir kuesioner Komitmen Organisasional yang dikembangkan oleh
Allen dan Meyer (1990).

d.

Bagian ketiga untuk mengukur Kepuasan Kerja digunakan Minnesota
Satisfaction Questionnaire - Short-form scale hasil penyesuaian
terjemahan dalam bahasa Malaysia, yang berisi 20 butir pertanyaan
(bahasa_malaysia_msq_1977_short_pdf).

e.

Bagian keempat, mengukur Kebanggaan Organisasional yang diukur
dengan menggunakan skala“attitudinal organizational pride” karya
Gouthier and Rhein (2011). Kuesioner ini terdiri dari 2 butir
pertanyaan.
Pilihan tanggapan-tanggapan mencakup: Sangat Setuju hingga Sangat

Tidak Setuju; mengumpulkan nilai 1 sampai 10.

Peneliti cenderung

menggunakan skala 1-10, mengingat orang atau masyarakat Indonesia
sudah sejak lama dan terbiasa dengan penilaian 1 hingga 10. Ini sejalan
dengan teknik agree-diagree scale (Ferdinand, 2014).

3.5. Definisi Operasional Variabel
3.5.1. Keseimbangan Kehidupan dan Pekerjaan Islami
Keseimbangan Kehidupan dan Pekerjaan Islami dalam penelitian ini
menyesuaikan Keseimbangan Kehidupan dan Pekerjaan Islami (Islamic
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Work-Life Balance) karya Abu Emina Elias (2016). Keseimbangan
Kehidupan dan Pekerjaan Islami adalah keseimbangan pekerjaan, keluarga
dan masyarakat yang dikaji dari pemikiran Abu Emina Elias yang
diturunkan dari kajian ayat-ayat Al-Qur’an dan perilaku serta sikap Nabi
Muhammad SAW.
Faktor pertama dari Keseimbangan Kehidupan dan Pekerjaan Islami
ini diberi nama “Keseimbangan Kerja dan Pribadi secara Islami”
berdasarkan nilai loading factor dan Focus Group Discussion dengan
pakar di bidangnya dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Sebelas
Maret Surakarta (UNS), yakni Prof. Dr. Salamah Wahyuni, SU dan Dr.
Mugi Harsono, M.Si. Alasan yang mendasari penamaan variabel menjadi
“Keseimbangan Kerja dan Pribadi secara Islami” dan “Keseimbangan
Kerja dan Masyarakat secara Islami” adalah berdasarkan indikatorindikator yang mengelompok dari uji EFA. Indikator-indikator tersebut,
sebagaimana disebutkan di atas, setelah diamati, tampak mencerminkan
keseimbangan antara urusan pekerjaan dan pribadi secara Islami dan juga
keseimbangan antara urusan pekerjaan dan masyarakat secara Islami..

Indikator Keseimbangan Kehidupan dan Masyarakat Islami terdiri dari 8
butir sebagai berikut (Elias, 2016):
1. Istiqamah (berada di jalan lurus).
2. Seimbang dalam tugas agama dan duniawi.
3. Moderat dalam berkomunikasi.
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4. Luwes dalam memimpin.
5. Membatasi ibadah sunah (tambahan).
6. Moderat dalam mencintai dan membenci manusia
7. Moderat dengan non-Muslim.
8. Menyeimbangkan urusan diri dan ummat.
Berdasarkan hasil Exploratory Factor Analysis, maka variabel
Keseimbangan Kehidupan dan Pekerjaan Islami (Islamic Work-Life
Balance) dapat dipecah menjadi 2 (dua), yakni:
1. Keseimbangan Kerja dan Pribadi secara Islami
2. Keseimbangan Kerja dan Masyarakat secara Islami.

3.5.1.1. Keseimbangan Kerja dan Pribadi secara Islami
Keseimbangan Kerja dan Pribadi secara Islami dapat didefinisikan
sebagai kemampuan pekerja untuk menyeimbangkan urusan pekerjaan
dan urusan pribadinya.

Berdasarkan hasil Exploratory Factor Analysis (EFA), indikator
dari Keseimbangan Kerja dan Pribadi secara Islami terdiri dari:

1. Istiqamah (berada di jalan lurus).
2. Seimbang dalam tugas agama dan duniawi.
3. Moderat dalam berkomunikasi.
4. Luwes dalam memimpin.
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5. Moderat dalam mencintai dan membenci manusia
6. Menyeimbangkan urusan diri dan ummat.

3.5.1.2. Keseimbangan Kerja dan Masyarakat secara Islami
Keseimbangan Kerja dan Masyarakat secara Islami dapat
didefinisikan sebagai kemampuan pekerja untuk menyeimbangkan
urusan pekerjaan dan urusan dengan masyarakatnya.
Adapun indikator dari Keseimbangan Kerja dan Masyarakat secara
Islami terdiri dari:
1. Membatasi ibadah sunah (tambahan).
2. Moderat dengan non-Muslim.

3.5.2.Variabel Terpengaruh
3.5.2.1. Komitmen Afektif
Allen dan Meyer (1990) menyatakan bahwa komitmen dapat
muncul dalam bentuk yang berbeda-beda sehingga tiap-tiap individu
dapat merasakan komitmen yang berbeda terhadap organisasi, pekerjaan,
atasan, dan atau terhadap kelompok kerjanya. Allen dan Meyer, 1996
telah mendefinisikan Komitmen Organisasional sebagai kontrak
psikologis antara karyawan dan atau organisasinya yang membuatnya
lebih sedikit kemungkinan

bagi karyawan akan meninggalkan

organisasinya secara suka rela.
Berdasarkan kajian sebelumnya, Komitmen Organisasional bersifat
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unidimensional (Porter, Richard, Mowday, dan Paul, 1974) dan
multidimensi

(Allen

dan

Meyer,

1990).

Penelitian

ini

hanya

menggunakan salah satu dari tiga model komponen tersebut, yakni
Komitmen Afektif (Affective Commitment) karya Allen dan Meyer
(1990). Hal tersebut beralasan bahwa Komitmen Afektif dianggap lebih
efektif mengukur komitmen organisasi karena secara tidak langsung
mempengaruhi dua dimensi lain dari komitmen organisasional (Boles et
al., 2007) dan lebih konsisten dengan definisi konseptual dan
operasional dari sikap (Iverson dan Buttigieg, 1999).
Menurut Allen dan Meyer (1990) adalah ketertarikan emosional
karyawan, identifikasi, dan keterlibatan dalam organisasi. Atau dengan
kalimat lain, komitmen afektif adalah suatu keadaan psikologis yang
mempunyai

kekuatan

untuk

mengikatkan

seseorang

dengan

organisasinya.
Indikator Komitmen Afektif terdiri-dari :
1. Keterikatan emosional,
2. Pengidentifikasian diri dengan organisasi, dan
3. Keterlibatan dengan organisasi.

3.5.2.2. Variabel Terpengaruh 2: Kepuasan Kerja
Kepuasan Kerja adalah keseluruhan perasaan individu mengenai
pekerjaannya dan sikap mereka terhadap berbagai aspek terhadap
pekerjaan, juga sikap dan persepsi yang dapat mempengaruhi tingkat
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kekuatan pengaruh individu terhadap organisasinya.
Indikator Kepuasan Kerja
Stephen Robbins mengajukan empat variabel yang mampu
mempengaruhi kepuasan kerja seseorang yaitu (Jex, 2002):
(1) Pekerjaan menantang secara mental;
(2) Reward memadai;
(3) Kondisi kerja mendukung; dan
(4) Kolega mendukung.

3.5.3. Variabel Pemediasi:
3.5.3.1. Kebanggaan Organisasional
Kebanggaan Organisasional adalah keyakinan seseorang bahwa
organisasinya bernilai positif, dihormati, bermakna baginya merasa
gembira menjadi bagian darinya. Definisi ini sesuai dengan Tyler dan
Blader (2002); Tracy, Robins dan Tangney (2007); Boezeman dan
Ellemers (2008).
Kebanggaan Organisasi diukur dengan menggunakan "attitudinal
organizational pride”, sebuah skala yang dikembangkan oleh Gouthier
dan Rhein (2011).
Indikator Kebanggaan Organisasional (Gouthier dan Rhein, 2011) :
1.

Bangga,

2.

Mengajak orang lain.
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3.6. Metode Analisis Data
Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan untuk
menunjukkan aktivitas ilmiah yang sistematis (Sugiyono, 2000). Metode ini
dilakukan dengan jalan memberikan daftar pertanyaan, kemudian daftar
pertanyaan tersebut ditarik kembali oleh peneliti untuk dijadikan data primer
bagi penelitian ini. Data untuk keperluan itu disaring melalui daftar
pertanyaan yang disajikan dengan menggunakan skala 1-10. Skor 1 = Sangat
Tidak Setuju (STS) hingga 10 = Sangat Setuju (SS).
Untuk menguji ketepatan pertanyaan yang disusun agar data yang
terkumpul mengarah tepat pada model, maka dilakukan uji reliabilitas dan uji
validitas. Setelah Uji validitas dan reliabilitas, dilanjutkan analisis data.

3.6.1. Uji Validitas dan Reliabilitas
Selain itu untuk mendapatkan data yang sifatnya primer dilakukan
dengan uji validitas dan uji realibilitas dilakukan untuk mengukur kualitas
data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian yang selanjutnya
digunakan dalam penelitian (Ferdinand, 2014). Validitas mempunyai arti
seberapa besar ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan
fungsi ukurnya. Suatu instrumen pengukur dapat dikatakan mempunyai
validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau
memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya
pengukuran tersebut. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui butir-butir
pertanyaan mana yang layak untuk digunakan mewakili variabel-variabel
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bebas dalam penelitian.
Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik
Confirmatory Factor Analysis (CFA) dengan bantuan software IBM SPSS
22 for windows.

Pengujian validitas dilakukan pada 5 variabel dalam

penelitian ini, yaitu Kepuasan Kerja, Komitmen Afektif, Kebanggaan
Organisasional, Keseimbangan Kerja dan Keluarga, dan Keseimbangan
Kerja dan Masyarakat secara Islami. Jumlah item pernyataan sebanyak 54
item pernyataan akan dikatakan valid jika memenuhi kriteria sebagai
berikut:
a. Nilai KMO dan Barlett’s Test di atas 0,5
b. Nilai Factor loading di atas 0,4
c. Ter-ekstrak sempurna, atau tidak memiliki nilai factor loading
ganda pada kelompok yang berbeda.
Sementara itu, uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur tingkat
konsistensi instrumen yang digunakan, sehingga instrumen tersebut dapat
dipakai dengan aman karena dapat bekerja dengan baik pada waktu yang
berbeda dari kondisi yang berbeda.
Perhitungan ini akan dilakukan dengan bantuan komputer program
SPSS (Statistical Package for Social Science). Kriteria penilaian uji
validitas, adalah (1) apabila r hitung > r tabel (pada taraf signifikansi 5%),
atau nilai signifikansi <0,005, maka dapat dikatakan item kuesioner
tersebut valid dan (2) apabila r hitung < r tabel (pada taraf signifikansi 5%),
atau nilai signifikansi > 0,5 maka dapat dikatakan item kuesioner tersebut
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tidak valid.
Reliabilitas adalah suatu indeks yang menunjukkan sejauh mana hasil
suatu pengukuran dapat dipercaya (Ghozali, 2005). Hasil pengukuran dapat
dipercaya atau reliabel hanya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan
pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil yang
relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum
berubah (Ghozali, 2005).
Cara yang digunakan untuk menguji reliabilitas kuesioner adalah
dengan menggunakan Rumus Koefisien Cronbach Alpha: (Ghozali, 2005)

dimana :
α = Koefisien Cronbach Alpha
k = Jumlah item valid
r = Rerata korelasi antar item
1 = Konstanta.
Pengujian reliabilitas terhadap seluruh item atau pertanyaan pada
penelitian ini akan menggunakan rumus koefisien Cronbach Alpha. Nilai
Cronbach Alpha pada penelitian ini akan digunakan nilai 0.6 dengan
asumsi bahwa daftar pertanyaan yang diuji akan dikatakan reliabel bila
nilai Cronbach Alpha ≥ 0.6 (Nunally, 1996 dalam Ghozali, 2005).
Syarat suatu alat ukur menunjukkan kehandalan yang semakin tinggi
adalah

apabila koefisien reliabilitas (α) yang mendekati angka satu.
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Apabila koefisien alpha (α) lebih besar dari 0.6 maka alat ukur dianggap
handal atau terdapat internal consistency reliability dan sebaliknya bila
alpha lebih kecil dari 0.2 maka dianggap kurang handal atau tidak terdapat
internal consistency reliability.

3.6.2. Analisis Faktor Eksploratori (Exploratory Factor Analysis)
Penelitian ini menggunakan análisis faktor untuk menguji variabel
baru bernama Keseimbangan Kehidupan dan Pekerjaan Islami (Islamic
Work-Life Balance). Di samping Keseimbangan Kehidupan dan Pekerjaan
Islami (Islamic Work-Life Balance), penelitian ini juga melibatkan
Kepuasan

Kerja,

Komitmen

Organisasional,

dan

Kebanggaan

Organisasional sebagai variabel mediasi dan variabel terikat. Disebabkan
variabel mediator maupun terikat bukan merupakan variabel baru, maka
tidak diuji menggunakan EFA (Exploratory Factor Analysis). Sedangkan
Keseimbangan Kehidupan dan Pekerjaan Islami (Islamic Work-Life
Balance) dalam penelitian ini merupakan variabel baru yang indikatornya
belum ada dalam penelitian sebelumnya, sehingga diuji dengan EFA
(Exploratory Factor Analysis).
Analisis faktor adalah prosedur untuk mengidentifikasi item atau
variabel berdasarkan kemiripannya. Kemiripan tersebut ditunjukkan dengan
nilai korelasi yang tinggi. Item-item yang memiliki korelasi yang tinggi
akan membentuk satu kerumunan faktor. Dalam analisis faktor dikenal
istilah konstruk empirik dan konstruk laten. Item adalah konstruk empirik
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karena didapatkan langsung dari skor empirik. Faktor merupakan konstruk
yang bersifat laten karena tidak ada data empirik yang menunjukkan
besarnya faktor tersebut. Faktor adalah konstruk buatan peneliti
berdasarkan item-item dalam faktor tersebut. Karena faktor didapatkan dari
seperangkat item yang memiliki interkorelasi yang tinggi, peneliti
kemudian harus merasionalisasi seperangkat item kemudian memberi label
untuk menggambarkan seperangkat item tersebut.
3.6.3. Analisis Deskriptif
Untuk memberikan gambaran atau diskiptif empiris atas data yang
dikumpulkan dalam penelitian ini, digunakan angka indeks yang
dikembangkan untuk mengetahui persepsi responden mengenai variabel
yang diteliti (Ferdinand, 2014). Analisis ini dilakukan untuk semua variabel
penelitian yaitu Keseimbangan Kerja dan Pribadi secara Islami,
Keseimbangan Kerja dan Masyarakat secara Islami,

Kebanggaan

Organisasional, Komitmen Afektif dan kepuasan Kerja. Sebagaimana
disampaikan oleh Ferdinand (2014), teknik scoring yang dilakukan dalam
penelitian ini adalah minimum 1 dan 10, sehingga perhitungan jawaban
responden dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:
Nilai indeks = (((F1/n)X100)1)+( (F2/n)X100)2)+...+( (F2/n)X100)10))/10
Dimana:
F1 = Frekuensi responden yang menjawab pertanyaan 1.
F2 = Frekuensi responden yang menjawab pertanyaan 2.
F10 = Frekuensi responden yang menjawab pertanyaan 10.
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n

= Jumlah responden
Oleh karena itu, angka responden tidak dimulai dari angka 0, tetapi

dimulai dari angka 1 sampai dengan 10, sehingga angka indeks yang
dihasilkan akan dimulai dari 10 sampai dengan 100. Dengan demikian akan
diperoleh rentang sebesar 90. Selanjutnya dengan menggunakan kriteria
tiga kotak (three box method), rentang sebesar 90 tersebut akan dibagi tiga,
sehingga menghasilkan rentang 30.
Kriteria tiga kotak (three box method) digunakan sebagai dasar
untuk melakukan interpretasi atas indeks nilai mean sebagai berikut
(Ferdinand, 2014):
10,00 – 40,00 = Rendah
40,01 – 70,00 = Sedang
70,01 – 100,00= Tinggi
Dengan

melakukan

analisis

deskriptif

jawaban

responden

penelitian ini, maka diharapkan diperoleh gambaran karakterisitik atas
masing-masing variabel penelitian.

3.6.4. Pengujian Hipotesis
Sebagaimana penelitian pada umumnya, penelitian ini membutuhkan
suatu analisis data dan interprestasi yang akan digunakan untuk menjawab
pertanyaan-pertanyaan penelitian untuk mengungkap fenomena sosial
tertentu. Sehingga analisis data adalah proses penyederhanaan data ke
dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterprestasikan.
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Adapun model yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah
model kausalitas atau hubungan atau pengaruh dan untuk menguji
hipotesis yang diajukan, maka teknik analisis
path

analysis. Penggunaan

penelitian

terdiri

dari

path

variabel

yang

digunakan

analysis dikarenakan
independen,

adalah
model

variabel intervening

dan variabel dependen sehingga dengan menggunakan path analisis model
tersebut dapat diuji secara bersama-sama.
Dalam pengujian hipotesis menggunakan path analysis, pendekatan
yang dilakukan

dengan tahapan-tapahan sebagai berikut (Hair et al.,

2006):
1. Pengembangan Model Teoritis
Tahap pertama yang harus dilakukan dalam mengembangkan
sebuah model penelitian dilakukan dengan mencari dukungan teori
yang kuat melalui serangkaian eksplorasi ilmiah melalui telaah pustaka
guna mendapatkan justifikasi
dikembangkan.

atas

model

teoritis

yang

akan

Path analysis digunakan untuk menguji kausalitas

yang ada teorinya dan bukan untuk membentuk teori kausalitas. Oleh
karenanya pengembangan sebuah teori yang berjustifikasi ilmiah
merupakan syarat utama menggunakan path analysis.
2. Meneliti Munculnya Masalah Identifikasi
Problem identifikasi pada prinsipnya adalah kondisi dimana
model yang sedang

dikembangkan

tidak

mampu

menghasilkan

estimasi yang unik. Masalah identifikasi dapat diketahui dengan
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melakukan langkah-langkah sebagai berikut (Kline, 2004):
a. Dengan starting value yang berbeda dilakukan estimasi model
berulang kali. Apabila model tidak dapat konvergen pada titik yang
sama setiap kali estimasi dilakukan maka ada indikasi telah terjadi
masalah indentifikasi.
b. Model diestimasi dan

angka koefisien dari salah satu variabel

dicatat. Koefisien tersebut ditentukan sebagai sesuatu yang fix pada
variabel itu kemudian dilakukan estimasi ulang. Apabil overall fit
index berubah total dan jauh berbeda dari sebelumnya,
dapat diduga

adanya

masalah identifikasi. Untuk

maka

mengatasi

masalah identifikasi adalah dengan memberikan lebih banyak
konstrain

pada model

yang dianalisis,

yang berarti

adalah

mengeliminasi jumlah estimated coeficients. Dan hasilnya adalah
sebuah model yang overidentified. Sehingga apabila setiap kali
estimasi dilakukan muncul
perlu

dipertimbangkan

masalah identifikasi,

kembali, yaitu

antara

maka
lain

model
dengan

mengembangkan lebih banyak konstruk (Kline, 2004).
3. Evaluasi Kriteria Goodness-of-fit
Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap berbagai
kriteria goodness of fit. Hal pertama yang dilakukan adalah
bahwa data yang digunakan
seperti (Hooper, 2008) :

harus memenuhi asumsi-asumsi
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a. Sebaran data harus dianalisis untuk melihat apakah memenuhi
asumsi normalitas.

Pengujian

normalitas

melalui

gambar

histogram data. Untuk menguji linearitas melalui scatterplots
dari data melalui pemilihan pasangan data dan dilihat pola
penyebarannya untuk menduga ada tidaknya Linearitas.
b. Mendeteksi
singularitas

kemunculan

multikolinearitas

dari determinan

matrik

atau

kovarians.

Nilai

determinan matriks kovarians yang sangat kecil memberikan
indikasi adanya problem multikolinearitas

atau singularitas.

Sehingga hal yang perlu dilakukan adalah mengeluarkan
variabel yang menyebabkan hal tersebut.
Untuk

melakukan

uji

kesesuaian

dan

uji

statistik

diperlukan beberapa indeks kesesuaian dan cut-off value-nya untuk
digunakan dalam pengujian sebuah model:
Chi-Square,

Sebuah

model

dianggap

baik

atau

memuaskan apabila memiliki nilai chi-square yang rendah. Semakin
kecil nilai chi-square semakin baik model tersebut dan dapat diterima
berdasarkan probabilitas dengan cut off value sebesar p > 0.005
atau p > 0.10 (Hulland, dalam Ferdinand, 2014).
GFI (Goodness of Fit Index), merupakan pengukuran nonstatistikal yang memiliki nilai berkisar antara 0 (poor fit) sampai
dengan 1.0 (perfect fit). Sehingga nilai yang tinggi menandakan
fit yang baik (better fit) (Ferdinand, 2014).
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AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index), adalah tingkat
penerimaan yang disarankan apabila AGFI memiliki nilai yang
sama dengan atau lebih besar dari 0.90 (Ferdinand, 2014).
CMIN/ DF, merupakan The Minimum Sample Discrepacy
Function yang dibagi dengan degree of freedom. CMIN / DF tidak
lain adalah statistik chi square, X2 dibagi DF disebut X2 relatif.
Bila nilai X2 relatif kurang dari 2.0 atau 3.0 menunjukkan indikasi
dari acceptable

fit antara model dan data (Arbuckle, dalam

Ferdinand, 2014).
RMSEA

(Root

Square

Error

of

Aproximation),

menunjukkan goodness of fit yang dapat diharapkan bila model
diestimasi dalam populasi (Hair et al., 1995). Nilai RMSEA yang
lebih kecil atau sama dengan 0.08 merupakan indeks untuk dapat
diterima model yang menunjukkan close fit dari
berdasar

degree

of

freedom

(Browne

dan

model

tersbeut

Cudeck, dalam

Ferdinand, 2014).
Tucker

Lewis

Index

(TLI)

adalah

sebuah

alternatif

incremental fit index yang membandingkan sebuah model yang diuji
terhadap sebuah baseline model.

Nilai

yang

direkomendasikan

sebagai acuan untuk diterimanya sebuah model adalah penerimaan ≥
0,95 (Hair et al.,1995).
CFI (Comparative

Fit Index).

CFI yang mendekati

1
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mengindikasikan tingkat fit yang paling tinggi (Arbuckle, dalam
Ferdinand, 2014. Nilai yang direkomendasikan bagi CFI adalah ≥
0.95.
Secara ringkas indeks tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.2
Tabel 3.2
Goodness of Fit Index
Goodness of Fit Index
X2-Chi-square
Significance Probability
RMSEA
FI
GFI
TLI
CMIN / DF
CFI
Sumber: Hooper, 2008

Cut-off value
< chi-Square tabel
≥ 0,05
≤ 0,08
≥ 0,90
≥0,90
≥0,95
≤ 2,00
≥ 0,95

3.6.5. Uji Asumsi Analisis Jalur (Path Analysis)
Menurut Olobatuyi (2006) menyatakan, “the assumptions for path
analysis include: linearity, interval level of measurement, normality, and
autocorrelation”.

Dengan demikian, dalam Analisis Jalur harus

memenuhi asumsi yang ditetapkan, yakni:
1. Hubungan antar variabel dalam model adalah linier, aditif dan kausal,
2. Error tidak saling berkorelasi dan tidak berkorelasi dengan variabel
dalam model.
3. Hanya ada hubungan kausal satu arah dalam model
4. Variabel endogen minimal diukur dalam skala interval
5. Variabel-variabel yang diamati diasumsikan diukur tanpa kesalahan

library.uns.ac.id

101
digilib.uns.ac.id

6. Model yang digunakan diasumsikan dispesifikasikan secara tepat,
yaitu semua variabel penyebab dimasukkan ke dalam model.
Pernyataan di atas mengindikasikan bahwa data bagi path analysis
mensyarakatkan minimal diukur dalam skala interval. Hal tersebut sesuai
dengan data penelitian ini yang juga telah diukur dengan skala interval 1-10.
Dengan demikian tidak terdapat masalah dalam masalah data penelitian ini.

3.6.6. Persamaan Model Penelitian
Berdasarkan uraian di atas, maka persamaan model dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut :

I. Model I:
KA

KKP

KA = a * KKP + ᶓ

KO

KA = b * KKP + c * KO + ᶓ

II. Model II:
KA

KKM

KO
KA = d * KKM + ᶓ
KA = e * KKM + f * KO + ᶓ
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III.

Model III:
KKP

KK

KO

KK = g * KKP + ᶓ
KK = h* KKP + i * KO + ᶓ

IV.

Model IV:
KKM

KK

KO

KK = g * KKM + ᶓ
KK = h* KKM + i * KO + ᶓ

Keterangan :
KK

=

Kepuasan Kerja

KA

=

Komitmen Afektif

KO

=

Kebanggaan Organisasional

KKP =

Keseimbangan Kerja dan Pribadi secara Islami

KKM =

Keseimbangan Kerja dan Masyarakat secara Islami

a, d

konstanta

=
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=

koefisien regresi Keseimbangan Kerja dan Pribadi secara

=

koefisien regresi Keseimbangan Kerja dan Masyarakat

Islami
e

secara Islami
c, f

=

koefisien regresi Kebanggaan Organisasional.

ᶓ

=

standard error

