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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptifitia 

(Sekaran & Bougie, 2014) penelitian deskriptif bertujuan untuk mengetahui dan 

memberikan gambaran karakteristik yang diteliti dalam suatu situasi tertentu.  

Pendekatan dalam penelitian ini merupakan pendekatan penelitian 

kuantitatif. Hadi (2015) mengatakan bahwa penelitian kuantitatif merupakan 

teknik metodelogi, cara-cara ilmiah yang dipersiapkan untuk mengumpulkan, 

menyusun, menyajikan dan menganalisis data penyelidikan yang berwujud 

angka. 

Sedangkan hubungan yang digunakan dalam penelitian kuantitatif asosiatif 

adalah hubungan kausal. Sekaran (2011) mengatakan bahwa hubungan kausal 

adalah hubungan yang bersifat sebab akibat, yang terdiri dari variabel 

independen (variabel yang mempengaruhi) dan dependen (variabel yang 

dipengaruhi). Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui adanya 

pengaruh antar variabel, yaitu variabel Persepsi Dukungan Organisasional (X1), 

Kemampuan Kerja (X2), terhadap Kinerja Karyawan (Y) dengan Motivasi Kerja 

(Z) sebagai variabel mediasi pada Polres Sleman DI Yogyakarta.
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3.2. Populasi 

Sekaran, (2006) mengatakan bahwa populasi mengacu pada keseluruhan 

kelompok orang, kejadian atau hal lain yang ingin diteliti. Sedangkan sampel 

merupakan sebagian dari populasi yang akan dipilih (Sekaran, 2006). Sekaran & 

Bougie (2010) populasi merupakan sebuah kelompok yang utuh misalnya 

mahasiswa kampus, anggota kepolisian yang memiliki tugas dan tanggung jawab 

tertentu. Dalam hal ini seluruh populasi dijadikan sample karena penelitian 

dilakukan dengan satu kali pengukuran. 

Populasi dalam penelitian ini adalah jajaran anggota SATLANTAS 

(Satuan Lalu Lintas) Polres Sleman. Jumlah keseluruhan populasi jajaran 

anggota SATLANTAS Polres Sleman DI Yogyakarta adalah 150 orang.  

Tabel 3.1. Rincian Populasi/ Responden Penelitian 

NO JABATAN POLRI 

1. KASATLANTAS  

2. KAURBINOPS  

3. KAURMINTU  

  > BAMIN 5 

4. KANIT REGIDENT  

  > SUB UNIT STNK 37 

  > SUB UNIT SIM 19 

  > SUB UNIT BPKB 14 

5. KANIT LAKA  

  > BAMIN  3 

  > PENYIDIK 12 

6. KANIT TURJAWALI  

  > BAMIN 1 

  > BANIT TURJAWALI 55 

7. KANIT DIKYASA  

  > BANIT DIKYASA 4 

JUMLAH 150 
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Atasan dari setiap bagian jajaran anggota SATLANTAS (Satuan Lalu 

Lintas) Polres Sleman yang membawahi langsung anggota dari setiap bagiannya. 

Jumlah keseluruhan penilai kinerja anggota SATLANTAS Polres Sleman DI 

Yogyakarta adalah 5 orang.  

Tabel. 3.2. Rincian Penilai Kinerja 

NO JABATAN POLRI 

1 KASATLANTAS   

2 KAURBINOPS   

3 KAURMINTU 1 

  > BAMIN   

4 KANIT REGIDENT 1 

  > SUB UNIT STNK   

  > SUB UNIT SIM   

  > SUB UNIT BPKB   

5 KANIT LAKA 1 

  > BAMIN    

  > PENYIDIK   

6 KANIT TURJAWALI 1 

  > BAMIN   

  > BANIT TURJAWALI   

7 KANIT DIKYASA 1 

  > BANIT DIKYASA   

JUMLAH 5 
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3.3. Defenisi Oprasional Variabel  

Tujuan untuk mendefenisikan variabel secara oprasional adalah untuk 

memberikan gambaran bagaimana suatu variabel akan diukur. Sehingga, variabel 

harus memiliki pengertian yang sangat spesifik dan terukur (Mustafa, 2009) 

1. Variabel 

Sekaran, (2011) Variabel merupakan apapun yang dapat membedakan 

atau membawa vairasi pada nilai. Dimana, nilai tersebut dapat berbeda pada 

berbagai waktu yang sama untuk orang atau obyek yang berbeda.  Pada 

umumnya penelitian menggunakan 2 variabel yaitu variabel Independen dan 

variabel Dependen akan tetapi, dalam penelitian ini akan ditambahkan dengan 

variabel mediasi . 

Indikator yang mempunyai nilia yang bervariasi disebut variabel 

(Mustafa, 2009). Dalam penelitian jenis kuantitatif variabel mengacu pada 

karakteristik atau atibut individu seseorang atau instansi/organisasi yang bisa 

diukur serta dilakukan observasi (Ceswell, 2009). 

Dalam penelitian ini menggunakan 3 variabel dengan rincian, 2 variabel 

independen (X) yaitu persepsi dukungan organisasi (X1) dan Kemampuan 

Kerja  (X2) kemudian 1 variabel dependen (Y) yaitu Kinerja Karyawan dan 1 

variabel mediasi (Z) yaitu Motivasi Kerja. Penjelasan secara rinci pada 

defenisi variabel oprasional berikut: 
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1) Variabel Independen (X) 

Sekaran (2011) mengatakan bahawa variabel independen merupakan 

variabel yang menjadi perhatian utama yang menjadi faktor dalam 

penelitian yang dimungkinkan akan menemukan solusi atas masalah yang 

dihadapi.  

Variabel bebas (independen) merupakan suatu variabel yang variasi 

nilainya akan memengaruhi  nilai dari variabel yang lain. Dimana variabel 

bebas diberi notasi/kode X (Mustafa, 2009) 

 

2) Variabel Dependen (Y) 

Variabel terikat (dependen) merupaka suatu variabel yang variasi 

nilainya dipengaruhi atau dijelaskan oleh variasi nilai variabel yang lain. 

Variabel dependen diberi notas Y (Mustafa, 2009) 

Sekaran (2011) mengatakan bahwa, variabel dependen adalah 

variabel yang dipengaruhi varaibel independen baik secara positif ataupun 

negatif.  

 

3)   Variabel Mediasi (Z) 

Variabel mediasi (Antara) mengemukakan antara waktu variabel 

bebas mempengaruhi varaibel terikat. Dimana, variabel mediasi 

merupakan sebuah fungsi variabel bebas yang berlaku dalam situasi 
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apapun, serta membantu dalam mengkonsepkan dan menjelaskan pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat (Sekaran, 2011). 

Variabel mediasi (Intervening) adalah variabel yang menjadi antara 

adanya pengaruh variabel bebas terhadap varaibel terikat (Mustafa, 2009) 

 

2. Pengukuran Variabel Penelitian 

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel dalam penelitian 

ini dibahas secara rinci pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.3.  Instrumen pengukuran variabel penelitian 

Kode Variabel Defenisi Indikator Rujukan 

X1 

Persepsi 

Dukungan 

Organisasional 

Persepsi dukungan 

organisasional adalah 

karyawan 

mempersonifikasikan 

organisais, mereka 

menyimpulkan sejauh 

mana organisasi 

menghargai kontribusi 

dan kepeduliannya 

terhadap kesejahteraan 

karyawan. 

1. Penilaian kinerja adil 

2. Atasan memberi arahan 

3. Gaji yang adil 

4. Kesempatan promosi 

5. Jaminan bekerja 

6. Kepercayaan 

7. Beban kerja  

8. Pelatihan 

9. Menghargai pendapat 

Linda 

Rhoades 

and Robert 

Eisenberger 

(2002) 

X2 
Kemampuan 

Kerja 

kemampuan kerja 

merupakan sebuah 

keadaan karyawan yang 

secara benar-benar 

berguna dan berhasil 

dalam  

1. Kemampuan 

mengoprasikan 

2. Kemampuan memahami 

3. Sesuai prosedur standar 

kerja 

Hersey & 

Blanchard 

(buku 

terjemahan 

oleh Agus  
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Lanjutan Tabel Instrumen 3.3 

  bekerja sesuai dengan 

bidangnya. 

4. Memahami kebijakan 

organisasi 

5. Kemampuan 

bekerjasama 

6. Kemampuan 

bersosialisasi 

Dharma 

1995) 

Y Kinerja 

kinerja merupakan suatu 

yang dicapai oleh 

seorang karyawan 

dengan maskimal  

(Sonnetag & Frese, 

2001). 

 

(Kuesioner kinerja akan 

diisi langsung oleh 

atasan masing-masing 

disetiap bagian) 

1. Bersungguh-sungguh 

2. Sesuai target 

3. Tepat waktu 

4. Efisien anggaran 

5. Tanpa pengawasan 

atasan 

6. Menjaga ketertiban 

dalam bertugas 

7. Menjaga nama baik 

organisasi 

8. Bekerjasama dengan 

rekan kerja 

Bernardin 

& Russel 

(1998:383)  

Z 
Motivasi 

Kerja 

Motivasi adalah 

merupakan serangkaian 

proses membangkitkan, 

mengarahkan, dan 

mempertahankan 

perilaku manusia untuk 

mencapai tujuan 

1. Berusaha maksimal 

2. Memberikan pendapat 

3. Meminta saran rekan 

kerja 

4. Semangat lebih 

5. Passion 

6. Abdi Negara 

7. Kepuasan 

8. berkontribusi 

Fredrick 

herzberg, 

Dysvik dan 

Kuvaas 

(2013), 

Ryan dan 

Deci 

(2000) 

 

3.4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

Pada bagian ini penelitia akan menjelaskan metode yang digunakan 

dalam memperoleh dan mengumpulkan data. Dalam penelitian ini metode 

pengumpulan data dengan data primer dan data sekunder. 
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1. Jenis Data  

Pada umumnya jenis data yang digunakan untuk memperoleh data ada 

2, sebagai berikut: 

1) Data Primer 

Merupakan data informasi yang bersumber dari instansi/organisasi 

yang menjadi obyek penelitian (Sekaran, 2014). Data primer merupakan 

data yang diperoleh berdasarkan pengukuran secara langsung yang 

dilakukan oleh peneliti dari sumbernya sebagai obyek penelitian (Mustafa, 

2009). Data primer yang akan diperoleh berupa kuesioner penelitian yang 

diberikan kepada responden yaitu anggota SATLANTAS Polres Sleman. 

2) Data Sekunder 

Merupakan data atau informasi yang dikumpulkan oleh pihak lain 

dan telah terdokumentasikan. Sehingga, peneliti tinggal mengambilnya 

guna kepentingan penelitian (Mustafa, 2009). Data sekunder yang berhasil 

dikumpulkan oleh peneliti berupa data pelanggaran lalu luntas tahun 2014-

2017, struktur organisasi dan jumlah jajaran anggota SATLANTAS Polres 

Sleman. Serta profil organisasi/instansi yang bersumber dari 

internet/website resmi Polres Sleman DI Yogyakarta. 
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3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data dengan 

beberapa cara sebagai berikut: 

1. Studi Lapangan 

Dalam hal ini peneliti melakukan studi lapangan untuk mengumpulkan 

data primer berupa penyebaran kuesioner kepada bagian SATLANTAS Polres 

Sleman (penelitian). Dimana, kuesioner tersebut akan dibagikan kepada 

seluruh bagian SATLANTAS Polres Sleman DI Yogyakarta. 

2. Desain Kuesioner 

Pada penelitian ini, peneliti merancang desain kuesioner dengan 

kuesioner tipe pilihan (Hadi, 2015) mengatakan bahwa peneliti hanya 

meminta responden memberikan salah satu jawaban dari beberapa alternatif 

jawaban yang telah disediakan peneliti. Dimana, sebagain dari jawaban 

tersebut merupakan pilihan ganda yaitu bentuk pilihan dengan tiga atau empat 

jawaban alternatif atau bahkan lebih misalnya “setuju, setuju sekali atau tidak 

tidak setuju ” desain kuesinoer ini terbagi menjadi 2 bagian. Pertama berisikan 

biodata diri responden sebagai subyek penelitian. Kedua, berisikan pertanyaan 

yang berupa peryataan penilaian responden sebagai subyek penelitian 

terhadap Dukungan Organisasi, Kemampuan Kerja, Motivasi Kerja dan 

Kinerja Karyawan. 
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3.6. Skala Pengukuran 

Dalam penelitian yang akan dilakukan, peneliti menggunakan skala likert 

yang sudah didesain untuk menelaah seberapa kuat subyek setuju atau tidak 

setuju terhadap pernyataan yang diajukan dalam kuesioner penelitian (Sekaran, 

2006). Skala likert dengan bobot nilai 1 sampai dengan 5 (Pilihan jawaban) 

dengan susunan sebagai berikut: 

Tabel 3.4. Skala Likert 

No Skala Pernyataan Singkatan 

1 5 Sangat Setuju SS 

2 4 Setuju S 

3 3 Tidak Berpendapat TB 

4 2 Tidak Setuju TS 

5 1 Sangat Tidak Setuju STS 

 

Untuk meminimalkan central tendency error atau kecenderungan 

jawaban responden yang netral sehingga menyulitkan pada saat proses analisis 

maka, peneliti memodifikasi skala Likert menjadi 6 bobot nilai sebagai berikut: 

Bobot skala likert untuk menjawab kuesioner X1, X2 dan Z adalah 

sebagai berikut; 
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Tabel. 3.5. skala likert dimodifikasi peneliti 

No Skala Pernyataan Singkatan 

1 6 Sangat Bagus SB 

2 5 Bagus B 

3 4 Cukup Bagus CB 

4 3 Agak Buruk AB 

5 2 Buruk B 

6 1 Sangat Buruk SB 

 

Sedangkan Bobot skala likert untuk penilaian kinerja adalah sebagai 

berikut; 

Tabel. 3.6. skala likert dimodifikasi peneliti 

No Skala Pernyataan Singkatan 

1 6 Sangat Tinggi ST 

2 5 Tinggi T 

3 4 Agak Tinggi AT 

4 3 Kurang Tinggi KT 

5 2 Tidak Tinggi TT 

6 1 Sangat Tidak Tinggi STT 

 

3.7. Uji Instrumen Penelitian 

Dalam tahapan uji instrumen penelitian ini terdiri dari uji validitas dan uji 

reliabilitas. Hal ini dilakukan agar hasil dari penelitian ini sejalan dengan tujuan 

yang ingin dicapai. 

1. Uji Validitas 

Validitas bertujuan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu 

kuesioner. Dimana, kuesioner dapat dikatakan valid apabila pertanyaan dalam 
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kuesioner mampu mengukur sesuatu yang akan diukur (variabel penelitian) 

tersebut (Ghozali, 2018).  Jenis validitas yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah (construk validity) validitas konstruk yang bertujuan 

menguji kecocokkan antara jawaban dalam kuesioner dengan teori yang 

mendasari konsturk yang akan diukur (Mustafa, 2009). Uji validitas dilakukan 

dengan menggunakan uji korelasi produk moment pearson. Dasar 

pengambilan keputusan jika signifikansi < 0.05 maka, kuesioner dianggap 

valid dan sebaliknya jika signifikansi > 0.05 maka, kuesioner dianggap tidak 

valid 

 

2. Uji Reliabilitas 

Ghozali (2001) menyatakan bahwa uji reliabilitas merupakan proses 

untuk mengukur sebuah kuesioner. Sebuah kuesioner dapat dikatakan reliabel 

apabila jawaban responden terhadap pertanyaan dalam kuesioner tersebut 

konsisten atau stabil.  

Dalam hal ini pengukuran dilakukan dengan One Shot atau pengukuran 

sekali. Dimana, untuk mengukuran reliabilitas dilakukan dengan uji statistik 

Cronbach Alpha (𝑎) > 0.6 Nunally (1994) dalam Ghozali (2001). Dasar 

pengangambilan keputusan apabila Cronbach Alpha (𝑎) > 0.6 maka, item 

pertanyaan dianggap reliabel dan sebaliknya apabila Cronbach Alpha (𝑎) < 

0.6 maka, item pertanyaan dianggap tidak reliabel. 
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3.8. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik merupakan sebuah persyaratan statistik yang harus 

dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis Ordinary Least 

Square (OLS) untuk meminimalkan jumlah kesalahan (error). Dimana pada 

proses uji asumsi klasik menggunakan Uji Normalitas, Uji Liniearitas, Uji 

Multikolenieritas dan Uji Heterokedastisitas. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi, ada 

variabel pengganggu atau residual berdistribusi dengan normal. Hasil Uji 

normalitas yang baik adalah data residual berdistribusi normal agar model 

dapat dianalisis dengan analisis regresi. Jenis uji normailitas adalah analisis 

statistik. Uji normalitas yang digunakan adalah Kolmogorov-Smirnov (K-S) 

dengan membuat hipotesis; 

H0 : data residual berdistribusi tidak normal 

HA : data residual berdistribusi normal 

Apabila nilai residual berdistribusi normal maka data penelitian 

dianggap normal sedangkan nilai berdistribusi tidak normal maka data 

penelitian dianggap tidak normal. 

Dasar pengambilan keputusannya, jika nilai signifikansi > 0.05 maka, 

nilai residual berdistribusi normal. Sedangnkan, nilai signifikansi < 0.05 

maka, nilai residual berdistribusi tidak normal. 

 



75 

 

 
 

2. Uji Multikoloniearitas 

Proses uji multikoloniearitas bertujuan untuk menguji model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi multikoloniearitas. Proses pengujian yang 

dipergunakan adalah nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). 

Tolerace mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak 

dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Sehingga, nilai tolerance yang 

rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (VIF = 1/Tolerance). Nilai yang 

menjadi patokan pada umumnya dipakai untuk menunjukkan adalanya 

multikolonieriotas adalah nilai tolerance ≤ 0.10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 

10 (Ghozali, 2018). Dasar pengambilan keputusan untuk menujukkan adanya 

multikolonieritas jika nilai tolerance ≤ 0.10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10. 

Sebaliknya, untuk menujukkan tidak adanya multikolonieritas jika nilai 

tolerance ≥ 0.10 atau sama dengan nilai VIF ≤ 10. 

 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokedasitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah 

dalam model terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan 

kepengamatan yang lain. Sedangkan model regresi yang baik adalah tidak 

terjadi Heteroskedastisitas atau model regresi yang baik adalah terjadi 

Homoskedasitas. 
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Uji heterokedasitas dilakukan dengan uji Glejser. Uji Glejser diusulkan 

untuk meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen dengan 

dasar pengambilan keputusan, jika nilai signifikansi > 0.05 maka tidak terjadi 

heterokedasitas (Ghozali, 2012). Sebaliknya, jika nilai signifikansi < 0.05 

maka terjadi heteroskedasitas. 

 

3.9. Teknik Analisis Data 

Dalam Teknik analisis jenis penelitian kuantitatif dengan variabel matrik 

yaitu dengan menggunakan regresi berganda. Dimana tujuan Teknik analisi data 

menurut (Sekaran, 2006) adalah melakukan analisis deskriptif dan menguji 

hipotesis.   

1. Analisis Deskriptif 

Dalam hal ini peneliti mendeskripsikan ringkasan data profil responden  

yang meliputi jenis, kelamin, usia/tahun, gaji, Pendidikan terakhri, dan masa 

kerja. Kemudian menyajikannya dalam bentuk table. Analisis deskriptif tidak 

dimaksudkan untuk menerangkan hubungan, menguji hipotesis atau bahkan 

penarikan kesimpulan. 

 

2. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian 

Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui skor jawaban masing-

masing pertanyaan untuk setiap variabel dalam penelitian. Selanjutnya akan 

diperoleh nilai rata-rata yang akan dikategorikan dalam beberapa kelompok. 
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Dimana, nilai rata-rata yang diperoleh akan digunakan untuk mendeskripsikan 

persepsi responden terhadap variabel yang diukur dalam penelitian ini.  

Kategorisasi dari skor dari jawaban yang diperoleh dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

1) Untuk jawaban responden 

Skor 6 : Sangat Bagus/ Sangat Tinggi 

Skor 5 : Bagus/ Tinggi 

Skor 4 : Cukup Bagus/Cukup Tinggi 

Skor 3 : Agak Buruk/Kurang Rendah 

Skor 2 : Buruk/Rendah 

Skor 1 : Sangat Buruk/Sangat Rendah 

2) Untuk rata-rata jawaban responden  

Rata-rata skor  > 5.00 – 6.00 : Sangat Bagus/ Sangat Tinggi 

Rata-rata skor  > 4.00 – 5.00 : Bagus/Tinggi 

Rata-rata skor  > 3.00 – 4.00 : Cukup Bagus/Cukup Tinggi 

Rata-rata skor  > 2.00 – 3.00 : Agak Buruk/Agak Rendah 

Rata-rata skor  > 1.00 – 2.00 : Buruk/Rendah 

Rata-rata skor  > 0.99 – 1.00 : Sangat Buruk/Sangat Rendah 
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3. Analisis Regresi Berganda 

Tujuan dilakukan analisis regresi berganda untuk mengetahui hubungan 

antar variabel independen dan dependen. Pengukuran pengaruh yang 

melibatkan lebih dari satu variabel bebas. Dengan persamaan regresi sebagai 

berikut: 

Persamaan 1 pengaruh X1 dan X2 terhadap Z 

Z = b1X1 + b2X2 + e 

 

 

Persamaan 1 dipergunakan untuk memperoleh nilai varibel mediasi Z 

yang dipengaruh oleh variabel independen X1 dan X2. 

Persamaan 2 pengaruh X1 dan X2 terhadap Y       

 

Y = b4X1  + b5X2  + b3Z + e  

 

Persamaan 2 dipergunakan untuk memperoleh nilai varabel dependen Y 

yang dipengaruhi oleh variabel independen X1, X2 dan variabel mediasi Z. 

keterangan :  

Y  : Variabel dependen (kinerja karyawan) 

 b : Koefisien Regresi masing-masing variabel independen 

X1 : Variabel independen (Persepsi dukungan Organisasi) 

X2 : Variabel independen (Kemampuan Kerja) 

Z  : Variabel Mediasi (Motivasi kerja) 

e  : Error 
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4. Uji t 

Uji t sering dikenal dengan uji parsial yang bertujuan untuk menguji 

pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen 

dengan nilai signifikansi < 0.05 (Anderson, 2014). Dasar pengambilan 

keputusannya, apabila nilai signifikansi < 0.05 maka, dapat dikatakan variabel 

independen memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. 

Sebaliknya, apabila nilai signifikansi > 0.05 maka, variabel independen tidak 

memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. 

H0 : variabel independen tidak memiliki pengaruhn secara parsial 

terhadap variabel dependen 

H1 : variabel independen memiliki pengaruh secara parsial terhadap 

variabel dependen 

 

5. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi merupakan perbandingan variasi variabel 

dependen yang dijelaskan secara bersama-sama oleh variabel independen 

(Ghozali, 2011). Dimana, nilai koefisien determinasi (R2) adalah 0 (nol) 

sampa dengan 1 (satu) (Zain, 2006). Semakin besar nilai R2 maka, semakin 

besar pula variabel independen menjelaskan variabel dependen. Misal, apabila 

nilai R2 adalah 0.6 maka, dapat dikatakan bahwa varaibel independen mampu 

menjelaskan varaiabel dependen sebesar 60% sedangkan 0.4 atau 40% sisanya 

ditentukan oleh variabel lain diluar variabel penelitian. 
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6. Uji F 

Uji F sering dikenal dengan uji simultan yang bertujuan untuk menguji 

pengaruh secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel 

dependen dengan nilai signifikansi < 0.05 (Anderson, 2014). Dasar 

pengambilan keputusannya, apabila nilai signifikansi < 0.05 maka, variabel 

independen memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. 

Sebaliknya, apabila nilai signifikansi > 0.05 maka, variabel independen tidak 

memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.  

 

7. Analisis Jalur (Path Analysis) 

Merupakan suatu teknik pengembangan dari regresi liniear berganda. 

Dimana, pada tahap ini digunakan untuk menguji besaranya kontribusi yang 

ditunjukkan oleh koefisien jalur dari hubungan kausalitas antar variabel. 

Analisis jalur merupakan model regresi yang digunakan untuk menguji 

korelasi dua atau lebih variabel pada model (Ghozali, 2011). Dalam penelitan 

ini menggunakan analisi jalur dikarenakan pada model penelitian terdapat 

variabel mediasi (Motivasi Kerja). Sebuah variabel disebut variabel 

mediasi/intervening apabila variabel tersebut dapat mempengaruhi hubungan 

antara variabel independent terhadap dependen. Adapun alat analisis yang 

digunakan adalah SPSS.  

 



81 

 

 
 

Baron dan Kenny (1987) mengatakan bahwa suatu variabel mediasi 

berfungis apabila memenuhi kondisi persamaan sebagai berikut: 

1. Variabel independen berpengaruh terhadap variabel medias. 

2. Variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. 

3. Variabel mediasi harus mempengaruhi variabel dependen 

 

 

Gambar 3.1. Konsep Kerangka Penelitian 

 

Persamaan 1. Analisis jalur  digunakan untuk memperoleh hasil bahwa 

Persepsi Dukungan Organisasi sebagai variabel independen X1  berpengaruh 

terhadap Kinerja sebagai variabel Y melalui Motivasi Kerja sebagai variabel 

mediasi Z. persamaan rumus sebagai berikut (Ghozali, 2018); 

Pengaruh langsung X1        Z         = b1     

Pengaruh langsung Z        Y     = b3 

Pengaruh langsung X1          Y    = b4 
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Pengaruh tidak langsung X1         Z         Y    = b1 x b3 

Total pengaruh tidak langsung    = b4 +  (b1 x b3) 

 

Persamaan 2. Analisis jalur  digunakan untuk memperoleh hasil bahwa 

Kemampuan Kerja sebagai variabel independen X2  berpengaruh terhadap 

Kinerja sebagai variabel Y melalui Motivasi Kerja sebagai variabel mediasi 

Z. persamaan rumus sebagai berikut (Ghozali, 2018); 

 

Pengaruh langsung X2        Z          = b2    

Pengaruh langsung Z         Y    = b3 

Pengaruh langsung X2          Y    = b5 

Pengaruh tidak langsung X2         Z          Y  = b2 x b3 

Total pengaruh tidak langsung    = b5 +  (b2 x b3) 

 

Untuk dapat dikatakan Motivasi Kerja memediasi hubungan antara 

Persepsi Dukungan Organisasi terhadap Kinerja ketika pengaruh tidak 

langsung (X1      Z      Y) > pengaruh langsung (X1       Y). Kemudian, 

dikatakan Motivasi Kerja memediasi hubungan antara Kemampuan Kerja 

terhadap Kinerja ketika pengaruh tidak langsung (X2       Z      Y) > pengaruh 

langsung (X2      Y).



 

 
 

  


