
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode pengumpulan data untuk mendapatkan data primer, yaitu dengan cara 

pengamatan langsung secara seksama dan sistematis, dengan menggunakan alat indra (indra 

mata, telinga, hidung, tangan dan pikiran). Beberapa prinsip yang harus di penuhi dalam 

observasi adalah data dapat di ukur melalui pengamatan (tanpa berinteraksi langsung dengan 

subyek penelitian), Peristiwa atau kejadian hanya terjadi pada periode tertentu dan dapat di amati 

berulang-ulang, Kapan dan bagaimana pengamatan di lakukan, berapa lama pengamatan harus di 

lakukan (Mustafa, 2009). 

3.1 Desain Penelitian 

Sesuai dengan pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini sekaligus 

mempertimbangkan kerangka pikir dan hipotesis, maka penelitian ini merupakan penelitian 

asosiatif yang ingin memberikan penjelasan mengenai pertautan dari suatu variabel terhadap 

variabel yang lain. 

Sedangkan mempertimbangkan bagaimana data untuk penelitian ini akan 

dikumpulkan, maka penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian survei. Dengan 

demikian dalam penelitian ini tidak memberikan perlakuan khusus pada subyek penelitian, 

sehingga hasilnya tidak perlu di komparasi dengan kelompok kontrolnya.  

Sebagai lokasi penelitian ini dilakukan di Asuransi Asei Kantor Pusat Jakarta. 

3.2 Populasi Penelitian   

Menurut Sugiyono (2010) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah 



 

keseluruhan Pegawai di „‟Asuransi Asei Kantor Pusat Jakarta” dengan kriteria bahwa 

Pegawai tersebut telah bekerja di perusahaan ini minimal selama 1 tahun, tidak dalam masa 

cuti, tidak dalam masa pensiun dan tidak sedang dalam perkara kriminal. Berdasarkan 

kriteria tersebut, diinformasikan oleh Pegawai di „‟Asuransi Asei Kantor Pusat Jakarta” 

bahwa sampai saat penelitian ini dilakukan perusahaan mempunyai 120 Pegawai 

Mempertimbangkan kemampuan atau fisibilitas peneliti, maka dengan populasi 

sebanyak 120 orang masih dapat dijangkau, terlebih masih dalam lingkup satu perusahaan. 

Dengan demikian dilihat dari unit analisisnya adalah individu pegawai dan untuk jumlahnya 

adalah 120 akan di teliti keseluruhan  (semua karyawan menjadi responden). Dengan kata 

lain penelitian ini dilakukan secara sensus. 

Tabel  III.1 Jumlah Responden 

No Unit Kerja Jumlah Laki-Laki Perempuan 

1 
Divisi Penjualan 

 
55 33 22 

2 
Divisi Underwriting 

 
28 19 9 

3 Divisi SDM 37 15 22 

 JUMLAH 120 67 53 

Sumber : Divisi SDM PT. Asuransi Asei Indonesia, 2015 

3.3   Variabel Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian penjelasan (Explanatory research) yang akan 

membuktikan penelitian korelasional yang berusaha untuk melihat apakah antara dua 

variabel atau lebih memiliki hubungan atau tidak, dan seberapa besar hubungan itu serta 

bagaimana arah hubungan tersebut (Supomo dan indriyantoro, 2006). 

 

 



 

3.3.1 Variabel Independent 

Merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahaannya atau timbulnya variabel dependent (terikat). Variabel independent 

dalam penelitian ini adalah Iklim Kerja dan Kesiapan Berubah. 

3.3.2        Variabel Intervening  

Merupakan variabel yang menghubungkan antara variabel independen 

dengan variabel dependen. Variabel intervening dapat pula disebut dengan 

variabel mediator. Kedudukan variabel mediator ini sangat penting ketika secara 

teoritik  diasumsikan bahwa variabel bebas tidak dapat secara langsung 

mempengaruhi variabel terikat, artinya tanpa variabel mediator, maka tidak akan 

terjadi pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel 

intervening/mediator dalam penelitian ini adalah motivasi kerja. 

  3.3.3      Variabel dependent 

Merupakan variabel yang dipengaruhi atau akibat, karena adanya variabel   

bebas. Variabel dependent dalam penelitian ini adalah kinerja. 

3.4 Definisi Operasional 

Definisi operasional penelitian adalah kegiatan mengelaborasi teori atau variabel 

penelitian sampai pada indikator-indikator dan unsur penelitian yang memberikan 

penjelasan atau keterangan tentang variable-variabel operasional sehingga dapat diamati 

atau diukur.Selanjutnya masing-masing variabel tersebut mempunyai definisi operasional 

sebagai berikut: 

 

 



 

3.4.1 Variabel Independent: Iklim Kerja (X1) dan Kesiapan Berubah  (X2)  

Iklim kerja adalah seperangkat karakteristik yang menggambarkan sebuah 

organisasi dan membedakannya dengan organisasi lainnya, mempengaruhi perilaku 

individu didalamnya (Haritha dan Subrahmanyam, 2013). Indikator yang digunakan 

untuk mengukur iklim kerja menurut Purohit dan Wadhwa (2012) yaitu:  

1) Pengakuan atas hak. 

2) Sistem pengawasan kerja yang dilakukan. 

3) Hubungan antara atasan dengan bawahan. 

4) Hubungan interpersonal antar/sesama karyawan. 

5) Intensitas kerja sama dalam penyelesaian tugas. 

Kesiapan Untuk Berubah  didapat diperoleh indikator-indikator dari 

variabel Kesiapan sebagai berikut: 

1. Pemahaman terhadap perubahan  

2. Persepsi (sejauh mana perubahan akan menuntungkan individu tersebut) 

3. Sikap (menyikapi perubahan) 

4. Personal benefit (Manfaat bagi individu) 

5. Komitmen Perusahaan 

3.4.2.   Variabel Intervening: Motivasi Kerja (Y1) 

Menurut (Amstrong, 1994) Motivasi kerja dalam penelitian ini menggunakan 

salah satu dimensi dari teori motivasi McClelland, yaitu motivasi kerja dalam 

mencapai kesuksesan/prestasi (need for achievement). Indikator yang digunakan 

untuk mengukur tinggi rendahnya motivasi kerja ini adalah : 

 



 

1. Kemauan untuk berusaha keras (etos kerja) 

2. Kesiapan menghadapi tantangan yang sulit dalam pekerjaan. 

3. Kemauan menghasilkan yang terbaik. 

4. Upaya untuk terus mencapai tujuan hidup yang realistis. 

5. Keingintahuan tentang pekerjaannya. 

3.4.3      Variabel dependent: Kinerja (Y2)  

Menurut (Mangkunegara, 2000) kinerja merupakan hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan 

tugasnya. Indikator yang di ukur sebagai berikut adalah sebagai berikut: 

1. Kualitas pekerjaan berdasarkan standar yang ditetapkan 

2. Jumlah pekerjaan yang diselesaikan sesuai dengan yang ditetapkan 

3. Penggunaan waktu luang secara efektif 

4. Kemampuan dalam berinovasi 

5. Ketelitian dalam pekerjaan 

3.5  Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1) Kuisioner (angket) 

Kuesioner yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pernyataan 

yang tersusun secara sistematis untuk diisi oleh pegawai secara langsung.  Dalam hal ini 

responden diminta untuk menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap setiap pernyataan. 

Seluruh kuisioner berupa pernyataan disebar kepada seluruh responden di dalam instansi 

dan ditunggu untuk jawaban mereka selama satu minggu. 



 

Alternatif Jawaban Skor 

STS   =  Sangat Tidak Setuju 1 

TS     =  Tidak Setuju 2 

ATS  =  Agak Tidak Setuju 3 

AS    =  Agak Setuju 4 

S       =  Setuju 5 

SS     =  Sangat Setuju 6 

 

Menurut (Sekaran, 2003) Berkenaan dangan skala pengukuran yang digunakan 

dalam penelitian ini menggunakan skala Likert yang mencerminkan skala Interval.  Skala 

Likert adalah skala yang didasarkan pada penjumlahan sikap responden dalam merespon 

pernyataan berkaitan dengan indikator-indikator suatu variabel yang sedang di ukur.  

Skala Likert dirancang untuk memeriksa bagaimana subyek setuju atau tidak setuju 

dengan pernyataan pada skala 6 point dengan range sebagai berikut: Skala Likert 

menggunakan 6 alternatif.  

Tabel III.2  Kategori Penilaian Skala Likert 

 

 

 

 

 

                               

      Sumber: dikembangkan dari teori 

Performa dari sebuah konstruk atau variabel akan dilihat dari jumlah atau rata-rata 

skor dari seluruh indikatornya. Dengan menggunakan skor rata-rata tersebut, maka 

konversi untuk skala 1 hingga skala 6 dilakukan dengan formula sebagai berikut :  

Interval  = 

Interval  =   0,833 

 

6 – 1 
6 



 

Interval Skor Kategori 

1.000    s/d  1.833 1 STS   =  Sangat Tidak Setuju 

>1.833  s/d  2.667 2 TS     =  Tidak Setuju 

>2.667  s/d  3.500 3 ATS  =  Agak Tidak Setuju 

>3.500  s/d  4.333 4 AS    =  Agak Setuju 

>4.333  s/d  5.167 5 S       =  Setuju 

>5.167  s/d  6.000 6 SS     =  Sangat Setuju 

 

Dari interval tersebut dapat disusun konversi skor untuk setiap skala seperti 

berikut ini : 

                                        Tabel III.3 Interval Penilaian 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk melengkapi data primer, sangat dimungkinkan dilakukan wawancara 

dengan pihak-pihak yang kompeten untuk memberikan informasi yang diperlukan. Selain 

itu, peneliti juga akan mencari data sekunder, yaitu data yang diperlukan oleh peneliti, 

namun telah tersedia atau telah dikumpulkan oleh pihak lain. Misalnya dari dokumen 

milik perusahaan, atau poster-poster yang terpampang di perusahaan atau media lain yang 

relevan. 

3.6 Uji Instrumen Penelitian  

Penelitian menggunakan kuesioner atau angket sebagai instrumen pengumpul data. 

Meskipun instrumen ini diambil dari beberapa penelitian terdahulu, namun tetap saja masih 

perlu dilakukan pengujian. Pengujian dilakukan untuk mengetahui tingkat validitas dan 

reliabilitasnya. 

3.6.1 Uji Validitas Instrument 

Suatu angkat dikatakan valid jika pertanyaan pada suatu angket mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh angket tersebut. Validitas menunjukkan 



 

sejauh mana suatu  alat pengukur itu mengukur apa yang ingin di ukur. yang 

dikemukakan Singarimbun, (1989). Jika peneliti menggunakan angket atau kuesioner 

dalam pengumpulan data penelitian, maka kuesioner yang di susun harus dapat 

mengukur apa yang akan di ukurnya. Langkah-langkah yang dilakukan dalam uji 

validitas sebagai yaitu: 

1. Mendefinisikan secara operasional konsep yang akan diukur. 

2. Mempersiapkan tabulasi jawaban. 

3. Menghitung korelasi antar suatu pertanyaan dengan skor total dengan 

menggunakan rumus teknik korelasi „product moment‟ 

(Sugiyono, 2010) Menyatakan Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur. Suatu skala pengukur dikatakan valid 

apabila skala tersebut digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.  

Pengujian validitas instrumen pada penelitian ini menggunakan koefisien korelasi 

sederhana (Product Moment) antara skor yang ada pada setiap indikator (butir) 

dengan skor total dari butir-butir dalam sebuah variabel (konstruk). 

Dengan mengunakan standar pengujian 5%, maka jika harga taraf signifikansi 

(Sig) yang dihasilkan dari pengujian kurang dari 5% atau Sig < 0,05 maka Ho di 

tolak, artinya butir yang diuji dinyatakan valid. Sebaliknya jika harga taraf 

signifikansi (Sig) yang dihasilkan dari pengujian lebih dari 5% atau Sig > 0,05 maka 

Ho di terima, artinya butir yang diuji dinyatakan tidak valid. 

 

 

 



 

3.6.2 Uji Reliabilitas Instrument 

Uji Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu instrumen 

(alat pengukur) dapat dipercaya atau dapat dihandalkan (Sugiyono, 2010). Perhitungan 

reliabilitas dilakukan terhadap butir pertanyaan atau pernyataan yang sudah valid. 

Berbeda dengan uji validitas, maka pengujian terhadap reliabilitas instrumen 

dilakukan secara serentak (reliabilitas konstruk). Ada beberapa cara yang dapat 

digunakan untuk menghitung reliabilitas, salah satunya adalah dengan formulasi 

koefisien Alpha Cronbach.  

Dengan konsep dari koefisien Alpha Cronbach ini, maka kriteria keputusannya 

adalah: 

Jika koefisien Alpha Cronbach bernilai ≥ 0,6 maka indikator-indikator dalam 

sebuah konstruk atau variabel dinyatakan reliabel, sebaliknya jika koefisien Alpha 

Cronbach bernilai < 0,6 maka indikator-indikator dalam sebuah konstruk atau 

variabel dinyatakan tidak reliabel. 

3.7 Analisis Data 

Untuk mengetahui hasil suatu penelitian diterima atau ditolak suatu hipotesis, maka 

dilakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh. Adapun alat analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.7.1 Analisis Deskriptif Data Penelitian 

Menurut (Sugiyono, 2010) Analisis deskriptif adalah analisis yang berbentuk 

uraian dari hasil penelitian yang didukung dengan teori data yang telah ditabulasi, 

kemudian diikhtisarkan. Beberapa karakteristik responden mungkin saja diperlukan 

dalam penelitian ini, seperti usia, masa kerja dan lain sebagainya. Sedangkan deskripsi 



 

penting yang utama adalah Iklim Kerja, Kesiapan Berubah ,Motivasi Kerja, dan 

Kinerja. 

3.7.2 Analisis Inferensial Data penelitian 

(Sugiyono, 2010) Analisis inferensial adalah analisis yang dilakukan dengan 

menggunakan rumus-rumus statistik dan teknik perhitungan yang digunakan untuk 

pengujian hipotesis. Alat analisis yang relevan untuk pengujian hipotesis ini adalah 

dengan menggunakan analisis regresi berganda yang kemudian dilanjutkan dengan 

analisis jalur. Oleh karena basis perhitungannya menggunakan analisis regresi 

berganda,  maka diperlukan beberapa asumsi yang mendasari, diantaranya adalah : 

3.7.2.1 Uji Asumsi Klasik 

Dalam melakukan analisis data kuantitatif seringkali kita menggunakan uji 

persyaratan analisis.  Menurut Gujarati, (2012) agar model regresi tidak bias atau 

agar model regresi BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) maka perlu dilakukan 

uji asumsi klasik terlebih dahulu.  Adapun uji yang dapat dilakukan meliputi uji 

asumsi klasik, sebagai berikut: 

3.7.2.1.1 Uji Normalitas 

Uji Normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi 

normal atau tidak.  Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual 

yang terdistribusi normal atau residual menyebar disekitar nol.  Jadi uji 

normalitas bukan dilakukan pada masing-masing variabel tetapi pada nilai 

residualnya. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah nilai residual 

hasil estimasi berdistribusi normal atau tidak. Dalam uji kenormalan data, 

menggunakan statistik non parametrik yaitu uji One-Sample Kolmogorov-



 

Smirnov Test. Membandingkan distribusi data yang akan diuji normalitasnya 

dengan distribusi normal baku. Untuk menentukan uji normalitas digunakan 

langkah-langkah sebagai berikut : 

Uji Hipotesis: 

H0 : Data berdistribusi normal. 

H1 : Data Tidak berdistribusi normal. 

Kesimpulan : Jika p-value < 0.05 maka H0 ditolak, artinya data tidak 

berdistribusi normal. Jika p-value > 0,05 maka H0 diterima, artinya data 

berdistribusi normal. 

3.7.2.1.2 Uji Multikolinieritas 

Menurut Gujarati, (2012) Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi   diantara variabel bebas. Multikolinieritas digunakan untuk 

menguji suatu model regresi apakah terjadi hubungan yang sempurna atau 

hampir sempurna antara variabel bebas, sehingga sulit untuk memisahkan 

pengaruh antara variabel-variabel itu secara individu terhadap variabel terikat. 

Pengujian ini untuk mengetahui apakah antar variabel bebas dalam persamaan 

regresi tersebut saling berkorelasi. 

Untuk mendeteksi Multikolinearitas adalah dengan melihat nilai 

tolerance dan nilai Variance Inflation Factor (VIF), di mana untuk 

mendeteksi adanya Multikolinieritas dalam model regresi linier berganda 

dapat digunakan nilai variance inflation factor (VIF). Dasar pengambilan 



 

keputusan pada uji multikolonieritas dapat dilakukan dengan  melihat nilai 

VIF (Variance Inflation Factor). Jika nilai VIF lebih kecil dari 10,00 maka 

artinya tidak terjadi multikolinieritas terhadap data yang di uji. Jika nilai VIF 

lebih besar dari 10,00 maka artinya terjadi multikolinieritas terhadap data 

yang di uji. 

3.7.2.1.3  Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas adalah uji penyimpangan atau ketidaksamaan 

varians kesalahan residual.Model regresi yang baik adalah model yang 

homoskedastisitas. Untuk menguji heteroskedastisitas digunakan uji 

koefisien korelasi Rank Spearman antara skor setiap variabel bebas dengan 

skor dari variabel residual. Dari harga koefisien korelasi Rank Spearman 

tersebut, kemudian dihitung harga “t” statistiknya dan dari harga “t” tersebut 

dicari nilai p- value.  

Keputusannya adalah apabila nilai p- value yang diperoleh lebih 

besar dari 5%, maka dinyatakan tidak ada gejala heterokedastisitas dalam 

data, sehingga asumsi dipenuhi. Untuk menentukan uji heteroskedastisitas 

digunakan langkah-langkah  Jika p-value < 0.05 maka H0 ditolak, artinya 

model yang terbentuk terdapat heteroskedastisitas pada model. Jika p-

value > 0,05 maka H0 diterima, artinya model yang terbentuk tidak 

terdapat heteroskedastisitas sebagai berikut : 

Uji Hipotesis 

H0 : Tidak terdapat heteroskedastisitas pada model 

H1 : Terdapat heteroskedastisitas pada model 



 

Dengan mengunakan standar pengujian 5%, maka jika harga taraf 

signifikansi (Sig) yang dihasilkan dari pengujian lebih dari 5% atau Sig > 

0,05 maka Ho di terima, artinya data yang diuji dinyatakan tidak ada gejala 

heteroskedastisitas. Sebaliknya jika harga taraf signifikansi (Sig) yang 

dihasilkan dari pengujian kurang dari 5% atau Sig < 0,05 maka Ho di 

tolak, artinya data yang diuji dinyatakan mempunyai gejala 

heteroskedastisitas. 

3.8 Model Regresi Linier Berganda 

Regresi linear digunakan untuk memodelkan hubungan Antara variabel dependent 

dengan variabel independent dengan jumlah variabel independent satu atau lebih dari satu. 

Secara umum, analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel 

dependent dengan satu atau lebih variabel independent  dengan tujuan untuk mengestimasi 

dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependent berdasarkan 

nilai variabel independent  yang diketahui menurut Gujarati, (2012).   

Berdasarkan kerangka pemikiran konseptual pada penelitian ini maka model 

persamaan analisis regresi linear berganda sebagai berikut :  

                  (Persamaan Substruktur 1) 

   Dimana: 

   Y1 =  Variabel Motivasi Kerja 

   b =  Koefisien Regresi 

   X1 =  Variabel Iklim Kerja 

   X2 =  Variabel Kesiapan Berubah 

                                =  Error 



 

                       (Persamaan Substruktur 2) 

  Dimana: 

  Y2 =  Variabel Kinerja 

  b =  Koefisien Regresi 

  X1 =  Variabel Iklim Kerja 

  X2 =  Variabel Kesiapan Berubah 

  Y1 =  Variabel Motivasi kerja 

     =  Error 

Dalam analisis ini terdapat 2 tahapan Regresi. Dimana analisis untuk model 

regresi tahap 1 digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independent 

iklim kerja dan kesiapan berubah terhadap variabel intervening Motivasi kerja. 

Sedangkan analisis untuk model regresi tahap 2 digunakan untuk mengetahui besarnya 

pengaruh variabel independent iklim kerja dan kesiapan berubah terhadap variabel 

dependent kinerja melalui variabel intervening motivasi kerja. 

3.9 Uji Statistik 

3.9.1 Uji t (PARSIAL)   

 

Uji T digunakan untuk menguji secara parsial antara masing-masing variabel 

bebas. Langkahnya sebagai berikut: 

a. Merumuskan hipotesis  

   :    = 0, maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara 

variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. 

   :      0, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan antara masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. 



 

b. Menghitung harga “t” statistik berdasarkan nilai koefisien regresi. 

Selanjutnya dari harga “t” statistik tersebut dapat dicari taraf 

signifikansinya. 

3.9.2 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Untuk melihat besarnya pengaruh variabel independent iklim kerja dan 

kesiapan berubah terhadap variabel intervening motivasi kerja digunakan koefisien 

determinasi (R
2
). Apabila nilai R

2
 semakin mendekati 1 maka secara serentak variabel 

independent iklim kerja dan kesiapan berubah  mempunyai pengaruh yang kuat 

terhadap variabel intervening motivasi kerja dan apabila nilai R
2
 semakin mendekati 0 

maka akan semakin lemah pula pengaruh variabel independent iklim kerja dan 

kesiapan berubah terhadap variabel intervening motivasi kerja. 

 3.9.3 Uji F (ANOVA)  

Uji F ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh semua 

variabel independen bersama-sama (simultan) dapat mempengaruhi variabel 

dependen. Dengan kata lain uji F digunakan untuk mengetahu pengaruh variabel bebas 

secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. Langkahnya sebagai berikut: 

a. Merumuskan hipotesis  

       :   = 0, maka dapat dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan    secara 

bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat. 

       :     0, maka dapat dikatakan tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat. 

 

 



 

b. Keputusan pengujian 

Dari nilai F statistik, yang selanjutnya dari nilai F tersebut dapat   diketahui  

besarnya taraf signifikansi. Apabila taraf signifikansi kurang dari 0.05  

Maka    ditolak, artinya secara simultan seluruh variabel bebas mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikatnya. 

3.10  Pengembangan Model Analisis Jalur  

Analisis jalur merupakan pengembangan dari analisis regresi.  Analisis jalur 

digunakan untuk melukiskan dan menguji model hubungan antar variabel yang berbentuk 

sebab akibat (causalitas dan bukan bentuk hubungan interaktif/ reciprocal). Dengan 

demikian dalam model hubungan antar variabel tersebut, terdapat variabel independent 

yang dalam hal ini sebagai penyebab dan variabel dependent yang dalam hal ini sebagai 

akibat. 

Seperti dikemukakan Sugiyono, (2010) dalam analisis jalur ini ditunjukan oleh 

koefisien jalur yang menentukan arah dan kuatnya pengaruh variabel independent terhadap 

variabel dependent. bila nilai koefisien jalur dibawah 0,05 maka pengaruh jalur itu 

dianggap rendah sehingga dapat dihilangkan.  Selanjutnya yang dimaksud koefisien jalur 

adalah koefisien regresi standar (standar z) yang menunjukan pengaruh variabel 

independent terhadap variabel dependent yang telah tersusun dalam diagram jalur.   

Hubungan langsung terjadi jika satu variabel mempengaruhi variabel lainnya tanpa 

ada variabel ketiga yang memediasi (intervening) hubungan kedua variabel tadi. Berikut 

adalah model diagram jalur berdasarkan paradigma hubungan antar variabel : 

 

 



 

 

 

 

 

 

       

                    

 

Gambar III.1  Model Konseptual 

Model konseptual diatas terdiri atas dua persamaan struktural, dimana X1 dan X2 

adalah variabel independen, Y1 variabel intervening serta Y2 adalah variabel dependen. 

3.11 Koefisien Jalur Total 

Pengaruh total adalah jumlah dari pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung 

sebagai berikut: 

                                                 = (     x     ) +     

           Pengaruh variabel iklim kerja terhadap motivasi kerja melalui kinerja. 

                                              = (     x     ) +     

Pengaruh variabel kesiapan berubah terhadap motivasi kerja melalui kinerja. 
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