BAB III
METODE PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian
1.

Tempat Penelitian
Tempat atau lokasi sangat diperlukan dalam proses penelitian guna

memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang telah diidentifikasi.
Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 1 Surakarta. Pertimbangan
pemilihan SMK Negeri 1 Surakarta untuk menjadi lokasi penelitian, sebagai
berikut:
a.

Terdapat permasalahan terkait kompetensi pedagogik guru, organizational
citizenship behavior (ocb), budaya sekolah, dan komitmen guru yang
diperlukan dalam penelitian ini.

b.

Tersedia data dan informasi yang diperlukan untuk penelitian ini.

c.

Permasalahan yang diambil oleh peneliti belum pernah diangkat
sebelumnya di tempat tersebut.

2.

Waktu Penelitian
Waktu penelitian mencakup seluruh alokasi waktu yang digunakan

sebagai pedoman untuk membantu peneliti. Waktu yang dialokasikan dalam
penelitin ini selama 3 tahun 6 bulan terhitung mulai Februari 2018 hingga Juli
2021. Perhitungan waktu ini dimulai dari proses pengajuan permasalahan,
penyusunan proposal, pengurusan ijin penelitian, penyusunan instrument
penelitian, pengambilan data, analisis data, dan penyusunan laporan. Adapun
alokasi waktu penelitian dapat dilihat dari tabel berikut ini.
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Tabel 3.1 Tabel Waktu Penelitian
2018

2021

Keterangan
Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Jun Jul
1. Tahap Persiapan
penelitian
a. Pengajuan Judul
b. Penyusunan
Proposal dan
revisi
c. Ijin Penelitian
2. Perencanaan
Penelitian
3. Pelaksanaan
Penelitian
4. Penyusunan
Laporan
5. Pelaksanaan
ujian skripsi dan
revisi

B. Desain Penelitian
Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kuantitatif.
Sugiyono (2013:8) menyatakan bahwa penelitian kuantitatif merupakan
penelitian yang digunakan untuk meneliti sebuah fenomena dalam suatu
populasi dengan teknik pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian
serta analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan menguji hipotes
yang telah ditetapkan. Dapat diartikan sebagai proses menemukan pengetahuan
yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan
mengenai apa yang ingin diketahui.
Pada penelitian ini menggunakan kajian analisis jalur (path analysis)
dengan objek penelitian pengaruh budaya sekolah, komitmen guru, dan
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organizational citizenship behavior (ocb) terhadap kompetensi pedagogik
guru. Sebagai variabel endogen X1 adalah budaya sekolah, variabel endogen
X2 adalah komitmen guru, variabel eksogen Y adalah kompetensi pedagogik
guru, dan variabel mediasi Z adalah organizational citizenship behavior (ocb).
Dengan analisis jalur menggunakan software Smart-PLS versi 2.0. Dalam
Latan & Ghozali (2012) PLS dapat menjadi alat ukur jalur konstruk penelitian
dengan jumlah sampel yang sedikit dan sebaran data penelitian tidak harus
terdistribusi secara normal.

C. Populasi dan Sampel
1.

Populasi
Menurut Sugiyono (2013: 80) “Populasi adalah wilayah generalisasi

yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik
tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulannya.”
Karena populasi menjadi sangat beragam Bungin (2010: 141)
membedakan populasi berdasarkan penetuan sumber data yaitu:
a.

Populasi Terbatas. Populasi yang memiliki sumber data yang jelas batasbatasnya secara kuatitatif.

b.

Populasi Tak Terhingga. Populasi yang memilik sumber data yang tidak
dapat ditentukan batas-batasannya secara kuantitatif.
Bedasasrkan definisi tersebut maka populasi dalam penelitian ini

termasuk dalam populasi terbatas yaitu seluruh guru di SMK Negeri 1
Surakarta yang berjumlah 53 guru yang terdiri dari 41 PNS dan 12 Honorer.

2.

Sampel
Pengertian sampel menurut Arikunto (2010:131) “Sampel adalah

sebagian atau wakil populasi yang diteliti.” Sedangkan menurut Sugiyono
(2013: 81) “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki
oleh populasi tersebut.” Jadi sampel merupakan bagian dari populasi yang
digunakan untuk mewakili populasi dimana sampel harus memiliki
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karakteristik yang dapat merepresentasikan polpulasi sehingga kesimpulan
yang diambil dapat diberlakukan untuk populasi tersebut.
Sedangkan Arikunto (2010:134) berpendapat bahwa, “Apabila
subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitianya
menjadi penelitian populasi” Berdasarkan pendapat Arikunto, maka penelitian
ini menggunakan sampel dari keseluruhan jumlah populasi yaitu sejumlah 53
sampel.

D. Teknik Pengambilan Sampel
Teknik sampling adalah teknik pengembilan sampel agar memperoleh
sampel yang representatif, untuk untuk mendapatkan data dari suatu penelitian
dalam prosesnya harus sesuai dengan konteks penelitian. Dalam penelitian ini
teknik pengambilan sampel yang sesuai adalah dengan menggunakan sampling
jenuh. Hal ini merujuk pendapat Arikunto (2010: 134) apabila populasi
penelitian kurang dari 100 maka sampel yang diambil adalah semuanya, namun
apabila populasi penelitian berjumlah lebih dari 100 maka sampel yang diambil
antara 10-15% atau 20-25% atau lebih. Sampel dalam penelitian ini adalah
semua populasi dipilih menjadi sampel, karena jumlah populasinya sedikit dan
tidak mencapai 100. Teknik ini menghasilkan data yang representatif yang
akan mewakili populasinya. Maka jumlah sampelnya sesuai dengan jumlah
guru di SMK Negeri 1 Surakarta yaitu 53 guru.

E. Teknik Pengumpulan Data
Menurut Sugiyono (2013:137) kualitas penelitian dipengaruhi oleh
kualitas pengumpulan data dan kualitas instrument penelitian, hal ini
berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk menyusun
instrument dan pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam suatu
penelitian harus tepat karena akan berpengaruh terhadap hasil penelitian.
Dalam sebuah penelitian diperlukan data yang obyektif karena data merupakan
suatu hal yang sangat mendasar yang akan menentukan hasil penelitian.
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Apabila keliru dalam meneliti teknik pengumpulan datanya maka
mengakibatkan hasil penelitian tidak tepat.
1.

Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:
a.

Data primer menurut Sugiyono (2013: 137), yaitu data yang diperoleh
secara langsung dari responden dan langsung diberikan kepada
pengumpul data. Data primer diperoleh dengan memberikan kuesioner dan
wawancara kepada responden terpilih. Data primer dalam penelitian ini
adalah data yang diperoleh langsung dari guru SMK Negeri 1 Surakarta
selaku responden melalui daftar pernyataan mengenai budaya sekolah,
komitmen guru, dan organizational citizenship behavior (ocb), terhadap
kompetensi pedagogik guru SMK Negeri 1 Surakarta.

b.

Data sekunder menurut Sugiyono (2013:137), yaitu data yang tidak
langsung diberikan kepada pengumpul data. Data sekunder bisa didapat
melalui orang lain atau studi dokumentasi dengan mempelajari berbagai
tulisan melalui buku, jurnal, majalah, dan internet untuk mendukung
penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang
mendukung penelitian ini diantaranya: informasi dari website SMK Negeri
1 Surakarta, dan jurnal penelitian terkait SMK Negeri 1 Surakarta.

2.

Teknik Pengumpulan Data
Data dalam penelitian sangat diperlukan untuk memecahkan suatu

permasalahan dalam penelitian. Cara untuk memperoleh data dalam penelitian
dikenal sebagai metode atau teknik pengumpulan data sehingga dapat
diperoleh data yang dapat dipercaya dan obyektif. Penelitian ini menggunakan
teknik pengumpulan data berupa angket atau kuesioner.
a.

Kuesioner/angket
Arikunto, S. (2010: 151) kuesioner adalah “sejumlah pertanyaan
tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden
dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang diketahui”.
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Kuesioner dapat dibeda-bedakan menjadi beberapa jenis tergantung pada
sudut pandangya, membedakan angket kedalam kategori berikut ini:
1) Dipandang dari cara menjawab
a) Kuesioner terbuka, yang memberi kesempatan kepada responden
untuk menjawab dengan kalimat sendiri.
b) Kuesioner tertutup yang sudah disediakan jawabannya sehingga
responden tinggal memilih.
2) Dipandang dari jawaban yang diberikan
a) Kuesioner langsung yaitu responden menjawab tentang dirinya.
b) Kuesioner tidak langsung yaitu jika responden menjawab tentang
responden.
3) Dipandang dari bentuknya
a) Kuesioner pilihan ganda sama dengan kuesioner tertutup.
b) Kuesioner lisan sama dengan kuesioner terbuka.
c) Check list ( ) yaitu sebuah daftar dan responden tinggal
membutuhkan tanda check pada kolom yang sesuai.
d) Rating scale (skala bertingkat) yaitu sebuah pertanyaan yang
diikuti oleh kolom-kolom yang menunjukkan tingkatantingkatan, misalnya mulai dari sangat setuju sampai sangat tidak
setuju.
Kuesioner yang peneliti gunakan yaitu kuesioner bentuk langsung
tertutup dengan model rating scale, sedangkan skala penilaian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah Skala Likert. Menurut Sugiyono
(2013: 93) Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan
persepsi seseorang atau sekelompok tentang fenomena sosial.
Jawaban setiap instrument yang menggunakan data likert mempunyai
gradasi penilaian sebagai berikut:
1) Sangat setuju
2) Setuju
3) Netral
4) Tidak setuju
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5) Sangat tidak setuju
Dalam penyusunan angket ini alternatif jawaban netral atau raguragu dapat dihilangkan karena alternatif jawaban tersebut menpunyai arti
ganda dan dapat menimbulkan kecenderungan responden untuk memilih
alternatif jawaban tersebut sehingga membuat hasil menjadi “rancu”.
Skala likert dengan empat alternatif jawaban dirasakan sebagai
hal yang paling tepat. Jika kita menggunakan skala likert dengan lima
alternatif jawaban (sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat
tidak setuju), maka akan membuat hasil menjadi “rancu”. Dalam
kenyataannya

di

lapangan, sebagian

besar responden akan memilih

jawaban “netral”. Dengan demikian, dalam penarikan kesimpulan, hasil
penelitian yang diperoleh menjadi kurang akurat karena sulit memberika
kriteria penilaian pada jawaban netral. Berdasarkan pendapat di atas maka
setiap instrumen mempunyai empat alternatif jawaban, yaitu:
SS

: Sangat Setuju

bobot 4

S

: Setuju

bobot 3

TS

: Tidak Setuju

bobot 2

STS : Sangat Tidak Setuju

bobot 1

b.

Observasi
Menurut Sugiyono (2013: 145), bahwa “Observasi merupakan

suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai
proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah
proses-proses pengamatan”. Wawancara dan kuesioner berkomunikasi
dengan orang, sedangkan observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga
objek objek alam lain. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini
adalah proses pengamatan langsung yang terjadi SMK Negeri 1 Surakarta.

F. Intrumen Penelitian
Instrumen penelitian menurut Arikunto (2010) adalah suatu alat atau
fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian
agar pekerjaannya menjadi lebih mudah dan baik, dalam artian lebih lengkap
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dan sistematis sehingga lebih mudah untuk diolah.

Sedangkan menurut

Sugiyono instrumen penelitian adalah suatu alat untuk mengukur fenomena
alam maupun sosial yang diamati. Dari pengertian tersebut dapat dipahami
bahwa instrument merupakan suatu alat bantu yang digunakan oleh peneliti
dalam menggunakan metode pengumpulan data secara sistematis dan lebih
mudah.
Instrumen penelitian menempati posisi yang sangat penting dalam hal
bagaimana dana apa yang harus dilakukan untuk memperoleh data. Adapun
instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman observasi dan
pedoman angket.
1.

Pedoman Observasi
Alat bantu yang digunakan peneliti ketika mengumpulkan data melalui
pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang terjadi di lapangan.

2.

Pedoman angket
Alat bantu berupa kisi-kisi dan pendoman penskoran untuk menyusun
angket yang akan diberikan kepada sampel untuk mendapatkan skor dari
tiap variable penelitian.

G. Teknik Uji Validitas dan Realibilitas Instrumen
Pada penelitian ini setelah angket disusun, angket tersebut perlu diuji
cobakan untuk mengetahui letak kelemahan atau hal-hal yang akan
menyulitkan responden dalam menjawab pertanyaan. Selain itu uji coba (try
out) ini bertujuan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas dari hasil try out
tersebut. Menurut Suharsimi Arikunto, S. (2010: 160) mengatakan bahwa
“Instrumen yang baik harus memenuhi dua syarat yang penting yaitu valid dan
reliabel”.
1.

Validitas
Sebelum melakukan pengolahan data, terlebih dahulu data yang
dikumpulkan melalui kuesioner diuji melalui pengujian data yaitu uji
validitas dan uji reliabilitas. Pengujian validitas digunakan untuk
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mengukur alat ukur yang digunakan.

Pengertian validitas menurut

(Sugiyono, 2012: 121) adalah sebagai berikut:
“Instrumen yang valid berarti alat ukur
mendapatkan data (mengukur) itu valid.
tersebut dapat digunakan untuk mengukur
ukur”.
Dari definisi diatas validitas dapat

yang digunakan untuk
Valid berarti instrumen
apa yang seharusnya di
diartikan sebagai suatu

karakteristik dari ukuran terkait dengan tingkat pengukuran sebuah alat tes
(kuesioner) dalam mengukur secara benar apa yang diinginkan peneliti
untuk diukur. Suatu alat ukur disebut valid bila ia melakukan apa yang
seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur.
Widyoko (2012: 141) berpendapat, “Intrumen dikatakan valid
apabila instrumen tersebut dapat dengan tepat mengukur apa yang hendak
diukur”. Dalam PLS-SEM validitas konstruk terdiri atas validitas
konvergen dan validitas diskriminan. Validitas konvergen berhubungan
dengan prinsip bahwa pengukur- pengukur dari suatu konstruk seharusnya
berkorelasi tinggi. Parameter untuk melihat validitas konvergen adalah
loading factor dengan rule of thumb> 0.7, average variance extracted
(AVE) > 0.5 dan communality > 0.5. Namun demikian, menurut Chin, 1998
dalam Latan & Ghozali (2012:78) untuk penelitian tahap awal dari
pengembangan skala pengukuran, nilai loading factor 0.5-0.6 masih
dianggap cukup.
Validitas diskriminan berhubungan dengan prinsip bahwa
pengukur-pengukur konstruk yang berbeda seharusnya tidak berkorelasi
dengan tinggi. Cara untuk menguji validitas diskriminan dengan indikator
refleksif yaitu dengan melihat nilai cross loading untuk setiap variabel
harus > 0.7. Cara lain yang dapat digunakan adalah dengan
membandingkan akar kuadrat dari AVE untuk setiap konstruk dengan nilai
korelasi antar konstruk laten dengan rule of thumb akar kuadrat AVE >
korelasi antar konstruk laten.
Untuk uji prasyarat instrument mengambil pada guru di SMK N
1 Surakarta. Pemilihan lokasi uji prasyarat ini dikarenakan dengan
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pemilihan sekolah yang sama akan mendapatkan data yang lebih valid dan
representative.

2.

Reliabilitas
Uji

reliabilitas

dimaksudkan

untuk

mengetahui

tingkat

konsistensi terhadap instrumen-instrumen yang mengukur konsep.
Sugiyono (2013: 121) “Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila
digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan
menghasikan data yang sama.”

Reliabilitas merupakan syarat untuk

tercapainya validitas suatu kuesioner dengan tujuan tertentu sehingga
dapat menghasilkan data yang reliabel/konsisten.
Dalam PLS-SEM, untuk menguji reliabilitas suatu konstruk dapat
dilakukan dengan dua cara yaitu dengan Cronbach Alpha dan Composite
Reliability sering disebut Dillon-Goldstein’s. Rule of thumb yang biasa
digunakan untuk menilai reliabilitas suatu konstruk yaitu nilai Composite
Reliability > 0.7 untuk penelitian yang bersifat confirmatory dan nilai 0.60.7 masih dapat diterima untuk penelitian yang bersifat exploratory.

H. Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan salah satu cara yang digunakan
untuk mengetahui sejauh mana variabel mempengaruhi variabel lain, agar data
yang dikumpulkan tersebut dapat bermanfaat maka harus diolah atau dianalisis
terlebih dahulu sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan
keputusan. Teknik analisis data dalam penelitian ini deskriptif kuantitatif
menggunakan Analisis Jalur (Path Analisys) dengan pendekatan Partial Least
Square (PLS) yang menggunakan software SmartPLS 2.0M3. Alasan
menggunakan model SEM berbasiskan kompenen atau varian (PLS) adalah
sebagai berikut:
1.

PLS dapat digunakan untuk mengkorfirmasi teori, tetapi dapat juga
digunakan untuk menjelaskan ada atau tidaknya pengaruh antar variabel
laten, bahkan dengan PLS dapat menggunakan model persamaan
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struktural untuk menguji teori atau pengembangan teori untuk tujuan
prediksi.
2.

PLS merupakan metode analisis yang powerfull karena tidak didasarkan
banyak asumsi.

3.

Penggunaan data dengan PLS, tidak harus berdistribusi normal
multivariate (indikator dengan skala kategori sampai ratio dapat digunakan
pada model yang sama).

4.

Keterbatasan peneliti dalam mencari sampel yang besar yakni guru di
SMK Negeri 1 Surakarta, sehingga peneliti menggunakan analisis PLS
sebagai solusinya. Hal tersebut dikarenakan penggunaan sample pada
PLS, tidaklah harus besar melainkan bisa kecil minimal 30 sampel.
Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menggunakan

model persamaan struktural PLS adalah sebagai berikut:
1.

Merancang model struktural (inner model)
Inner model, merupakan model yang menspesifikasikan hubungan atau
pengaruh antar variabel laten atau juga bisa dikatakan inner model
menggambarkan hubungan antar variabel laten berdasarkan substantive
teori.

2.

Merancang model pengukuran (outer model)
Model pengukuran adalah mendefinisikan hubungann antara variabel laten
dengan variabel manifesnya. Dalam penelitian ini hanya terdapat konstruk
reflektif.

3.

Mengkonstruksi diagram jalur
Menyusun diagram jalur dari pemodelan yaitu menyusun model struktual
dengan menghubungkan variabel endogen dan variabel eksogen dan
variable mediasi.

Dan

menyusun

model

pengukuran

dengan

menghubungkan indikator dan variabel laten.
4.

Diagram Jalur ke Dalam Persamaan
Mengkonversikan diagram jalur kedalam persamaan yang spesifik,
sehingga dapat diketahui berapakan nilai dari besar pengaruh diantara
variabel laten dan indikatornya.
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5.

Pendugaan Parameter
Setelah model dispesifikasikan secara lengkap kedalam persamaan,
langkah berikutnya adalah melakukan pendugaan terhadap parameter dari
variabel endogen (y), variable eksogen (x), dan variabel intervening (z)
karena penelitian ini akan menguji hubungan keterkaitan diantara variabel
latennya pada operasi PLS, dan uji keterkaitan hubungan variabelnya
antara lain.
a.

Uji signifikasi outer weight
Outer weight fungsinya untuk melihat pengaruh yang paling dominan
dari hubungan antar indikator dengan variabel latennya (technoware,
humanware, infoware, orgaware) dengan menciptakan skor nilai
untuk variabel laten tersebut berdasarkan bobot dari indikatornya
yang sudah dibandingkan dengan indikator lain.

b.

Uji signifikasi outer loading
Outer loading fungsinya untuk melihat hubungan yang paling
dominan berdasarkan nilai dari diagram jalur antara indikator dengan
variabel laten endogen.

6.

Evaluasi Kriteria Goodness of Fit
a.

Evaluasi Model Pengukuran Refleksif (Outer model)
Evaluasi yang dilakukan pada model ini tujuannya untuk mengukur
skor yang dinilai berdasarkan korelasi yang dihitung dengan
covergent validity, discriminant validity, dan composite reliability.
1) Validitas konvergen berhubungan dengan prinsip bahwa
pengukur- pengukur

dari

suatu

konstruk

seharusnya

berkorelasi tinggi. Parameter untuk melihat validitas konvergen
adalah loading factor dengan rule of thumb> 0.7, average
variance extracted (AVE) > 0.5 dan communality > 0.5. Namun
demikian, Latan & Ghozali (2012: 78)

untuk penelitian tahap

awal dari pengembangan skala pengukuran, nilai loading factor
0.5-0.6 masih dianggap cukup.
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2) Validitas diskriminan berhubungan dengan prinsip bahwa
pengukur- pengukur konstruk yang berbeda seharusnya tidak
berkorelasi dengan tinggi. Cara untuk menguji validitas
diskriminan dengan indikator refleksif yaitu dengan melihat nilai
cross loading untuk setiap variabel harus > 0.7. Cara lain yang
dapat digunakan adalah dengan membandingkan akar kuadrat
dari AVE untuk setiap konstruk dengan nilai korelasi antar
konstruk laten dengan rule of thumb akar kuadrat AVE > korelasi
antar konstruk laten.
3) Uji reliabilitas dilakukan dengan dua cara yaitu dengan Cronbach
Alpha dan Composite Reliability sering disebut DillonGoldstein’s.Rule of thumb yang biasa digunakan untuk menilai
reliabilitas suatu konstruk yaitu nilai Composite Reliability>
0.7 untuk penelitian yang bersifat confirmatory dan nilai 0.6-0.7
masih dapat diterima untuk penelitian yang bersifat exploratory.
b.

Evaluasi Model Pengukuran Struktual (Inner model)
Evaluasi pada model ini fungsinya adalah melihat nilai signifikansi
dari variabel laten dengan menggunakan R-squares (R²). Menurut
Latan & Ghozali (2012:82): Perubahan niali R-squares dapat
digunakan untuk menjelaskan variabel laten eksogen tertentu terhadap
variabel endogen apakah mempunyai pengaruh yang substantive.
Nilai R-squares 0.75, 0.50, dan 0.25 dapat disimpulkan bahwa model
kuat, moderate, dan lemah.

7.

Pengujian Hipotesis
Pengujian hipotesis statistik dalam permodelan PLS yang
digunakan dengan menggunakan metode bootstrapping, fungsi dari
metode bootstrapping adalah untuk pengambilan sampel dari setiap
indikator, data yang diambil merupakan data rata-rata yang nilainya tidak
jauh dari data awal. Menurut Latan & Ghozali (2012) bahwa semua
variabel dikatakan signifikan apabila T-Statistic yang dihasilkan >1,96.
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Pengujian hipotesis penelitian dengan variabel pemediasi
(intervening). Proses pengujian hipotesis dengan model yang menyertakan
variabel pemediasi (intervening) sebenarnya tidak jauh berbeda dengan
proses pengujian hipotesis dengan model sederhana, seperti yang
dijelaskan pada bagian sebelumnya. Proses yang dimaksud yaitu:
a.

Menyiapkan data dalam file Microsoft excel dengan format CSV
(comma delimited).

b.

Membuka program (software) SmartPLS 3

c.

Membuat new project

d.

Meng-import data yang sudah disiapkan (poin 1)

e.

Menggambar model penelitian yang terdiri dari beberapa variabel

f.

Memasukkan data kuesioner (indikator) ke dalam variabel

g.

Melakukan pengujian kualitas model pengukuran (PLS algoritm)

h.

Melakukan pengujian hipotesis (bootstrapping)
Yang membedakan antara model sederhana dengan model

dengan memasukkan variabel pemediasi adalah letak (posisi) susunan
variabel yang harus dibuat atau digambar dalam program SmartPLS.
Pertama-tama, buatlah gambar model penelitian sesuai dengan yang
dirumuskan pada proposal penelitian. Model yang dibuat berdasrkan pada
hipotesis penelitian.
H1: pengaruh langsung budaya sekolah (X1) terhadap kompetensi
pedagogik guru (Y).
H2: pengaruh langsung komitmen guru (X2) terhadap kompetensi
pedagogik guru (Y).
H3: pengaruh langsung organizational citizenship behavior (Z) terhadap
kompetensi pedagogik guru (Y).
H4: pengaruh langsung budaya sekolah (X1) terhadap organizational
citizenship behavior (Z).
H5: pengaruh langsung komiutmen guru (X2) terhadap organizational
citizenship behavior (Z).
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H6: pengaruh tidak langsung budaya sekolah (X1) terhadap kompetensi
pedagogik guru (Y) melalui organizational citizenship behavior (Z).
H7: pengaruh tidak langsung komitmen guru (X2) terhadap kompetensi
pedagogik guru (Y) melalui organizational citizenship behavior (Z).
Hipotesis 1, 2, 3, 4 dan 5 adalah pengaruh langsung variabel
endogen terhadap variabel eksogen / efek utama, sedangkan Hipotesis 6,
7, adalah hubungan tidak langsung variabel endogen terhadap variabel
eksogen/ indirect effect/ efek mediasi. Hartono dan Abdillah (2014),
pengujian efek dari variabel pemediasi dapat dilakukan jika efek utama
variabel endogen terhadap variabel eksogen adalah signifikan. Jika hal
tersebut tidak terpenuhi, maka pengujian efek mediasi tidak perlu
dilanjutkan karena biasanya hasilnya pasti tidak signifikan. Asumsi ini
juga berlaku untuk pengujian pada model yang terdapat variabel
pemoderasi (moderating) di dalamnya.
Setelah model penelitian selesai digambar, masukkan indikatorindikator pengukuran variabel. Setelah model selesai dibuat dengan
sempurna (sebagaimana gambar di atas), maka langkah selanjutnya adalah
melakukan uji kualitas model pengukuran (instrumen) penelitian dengan
cara:
a.

Klik menu Calculate -> PLS Algoritm -> Start Calculation
Kemudian lihat kualitas validitas konvergen, validitas diskriminan,
dan reliabilitas pada menu-menu yang ada pada hasil uji model
pengukuran sebagaimana contoh kasus pengujian hipotesis pada
model sederhana yang dijelaskan di pembahasan sebelumnya. Pada
contoh kasus berikut, diasumsikan model pengukuran memenuhi
syarat validitas dan reliabilitas.

b.

Klik menu Calculate -> Bootstrapping -> Start Calculation

c.

Untuk melihat hasil uji hipotesis efek utama, dapat dilakukan dengan
mengklik menu “Path Coefficients”.

d.

Untuk melihat hasil uji hipotesis efek mediasi, dapat dilakukan
dengan mengklik menu “Inderect Effects”.
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e.

Untuk mengetahui apakah mediasi ini bersifat mediasi semu (quasimeadiating) or penuh (fully mediating), dapat dilakukan dengan
mengklik menu “Total Effects”.

I.

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah yang ditemput saat
penelitian. Prosedur dilakukan dari awal penelitian hingga akhir penelitian agar
berjalan dengan runtut dan terarah hingga memperoleh hasil yang dapat
dipertanggungjawabkan.
1.

Mengidentifikasi masalah yang akan diteliti. Tahap ini peneliti
mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan dan
mengamati permasalahan yang sering muncul.

2.

Merumuskan dan membatasi masalah. Membatasi masalah untuk
menentukan permaslahan yang akan dikaji supaya ruang lingkupnya jelas.

3.

Melakukan tinjauan pustaka. Mencari kajian pustaka yang sesuai agar
dengan maslah suapaya masalah yang diambil mempunyai dukungan
literatur

4.

Merumuskan hipotesis. Merumuskan hipotesis penelitian berdasarkan
kesimpulan sementara dari tinjauan literatur.

5.

Menentukan populasi, sampel, dan teknik pengumpulan data. Menetukan
sampel, populasi, dan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan desain
penelitian

6.

Menentukan

Instrumen.

Menentukan instrumen penelitian untuk

mendapatkan data yang diinginkan.
7.

Teknik pengumpulan data. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data
penelitian yang diinginkan sesuai dengan jenis penelitian yang diambil.

8.

Analisis Data. Analisis data merupakan cara yang digunkan untuk
mengolah hasil yang didapat dari penelitian yang lakukan untuk
mendapatkan hasilnya.
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9.

Penyusunan Laporan. Langkah terakhir setelah semua terpenuhi adalah
dengan menyusun menjadi laporan yang sistematis sehingga mudah
membaca dan memahami.
Untuk memudahkan proses penelitian, maka dibuat skema sebagai

berikut:

Bagan 3.1 Bagan Prosedur Penelitian

Teknik
pengumpulan data

Analisis Data

Penyusunan Laporan

