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1 
PENDAHULUAN  

 

 

 

1.1 Pengertian Statistik 

Sudjana (2000) menyatakan kata statistik dipakai untuk menyatakan 

kumpulan data, bilangan maupun non bilangan yang disusun dalam tabel dan 

diagram yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan. Kata statistik juga 

mengandung pengertian lain yakni dipakai untuk menyatakan “ukuran” sebagai 

wakil dari kumpulan data mengenai sesuatu hal. Ukuran ini didapat berdasarkan 

perhitungan menggunakan kumpulan sebagian data yang diambil dari keseluruhan 

tentang persoalan tersebut. 

Secara etimologis, kata”Statistik” dapat diartikan dalam beberapa bahasa yang 

berasal dari status (bahasa latin) yang mempunyai persamaan arti dengan kata State 

(bahasa Inggris) atau kata Staat (bahasa belanda). Kata statistik diartikan sebagai 

kumpulan bahan keterangan (data), baik yang berwujud angka (data kuantitatif) 

maupun yang tidak berwujud angka (data kualitatif) yang mempunyai arti penting 

dan kegunaan yang besar bagi suatu negara.  Statistika adalah pengetahuan yang 

berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan atau penganalisaan 

dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan penganalisaan yang 

dilakukan (Sudjana, 2000). 
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1.2 Klasifikasi Statistika 

Statistika dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi, ruang lingkup 

pengunaannya dan bentuk indikator yang dianalisis. Dilihat dari fungsinya, statistik 

dibedakan menjadi dua bagian yaitu:  

1. Statistic deskriptif mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan atau memberi 

gambaran objek yang diteliti, sebagaimana adanya tanpa menarik kesimpulan 

atau generalisasi. Dalam statistika, deskriptif ini dikemukakan cara-cara 

penyajian data dalam bentuk table maupun diagram, penentuan rata-rata 

(mean), modus, median, rentang serta simpangan baku. � 

2. Statistic inferensial (induktif) mempunyai tujuan untuk penarikan kesimpulan. 

Sebelum penarikan kesimpulan dilakukan suatu dugaan yang dapat diperoleh 

dari statistic deskriptif. � 

 

1.3 Data Statistik 

Setiap kegiatan yang berkaitan dengan statistic selalu berhubungan dengan 

data. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, pengertian data adalah keterangan 

yang benar dan nyata serta data merupakan bentuk jamak dari datum. Datum adalah 

keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, sedangkan data 

adalah segala keterangan atau informasi yang dapat memberikan gambaran tentang 

suatu keadaan. Dari contoh-contoh yang telah diberikan sebelumnya, dapat diperoleh 

bahwa tujuan pengumpulan data adalah untuk memperoleh gambaran suatu 

keadaan, untuk dasar pengambilan keputusan. 

Syarat data yang baik agar memperoleh kesimpulan tepat dan benar, maka 

data yang dikumpulkan dalam pengamatan harus nyata dan benar. Diantaranya data 
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harus obyektif (sesuai keadaan sebenarnya), data harus mewakili (representative), 

data harus update dan data harus relevan dengan masalah yang akan dipecahkan.  

 

1.4 Macam-macam Data 

Data adalah kumpulan keterangan atau informasi yang di peroleh dari suatu 

pengamatan. Data dibagi menjadi beberapa macam, yaitu: 

a) Klasifikasi Data Berdasarkan Jenis Datanya 

Data kuantitatif adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka. 

Misalnya adalah jumlah pembeli saat hari raya idul adha, tinggi badan siswa kelas 3 

IPS 2, nilai matematika (...,6,7,8,9,10,...) dan lain-lain. 

Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang 

mengandung makna. Contohnya seperti persepsi konsumen terhadap botol air 

minum dalam kemasan, anggapan para ahli terhadap psikopat, warna (merah, hijau, 

biru, kuning, hitam, dll) dan lain-lain. 

 

b) Pembagian Jenis Data Berdasarkan Sifat Data 

Data diskrit adalah data yang nilainya merupakan bilangan asli. Contohnya 

adalah berat badan ibu-ibu pkk sumber ayu, nilai rupiah dari waktu ke waktu, jumlah 

peserta yang hadir dalam seminar nasional pendidikan matematika, jumlah siswa 

yang lulus try out akbar UAN 2011, jumlah buku yang terdapat pada perpustakaan 

kampus, dan lain sebagainya. 

Data kontinyu adalah data yang nilainya ada pada suatu interval tertentu atau 

berada pada nilai yang satu kenilai yang lainnya. Contohnya penggunaan kata 
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sekitar, kurang lebih, kira-kira, dan sebagainya. Misalkan, Dinas Pertanian daerah 

mengimpor bahan baku pabrik pupuk kurang lebih 850 ton.  

 

c) Jenis-jenis Data Menurut Waktu Pengumpulannya  

Data cross-section adalah data yang menunjukkan titik waktu tertentu. 

Contohnya laporan keuangan per 31 Desember 2006, data pelanggan PT. Angin Rebut 

bulan Mei 2004, dan lain sebagainya.  

Data berkala adalah data yang datanya menggambarkan sesuatu dari waktu 

ke waktu atau periode secara historis. Contoh data time series adalah data 

perkembangan nilai tukar dollar Amerika terhadap Euro Eropa dari tahun 2004 

sampai 2006,�dan lain sebagainya. 

 

d) Macam-Macam Data Berdasarkan Sumber Data  

Data internal adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu 

organisasi secara internal. Misalnya data keuangan, data pegawai, data produksi,  dan 

lain sebagainya. 

Data eksternal adalah data yang menggambarkan situasi serta kondisi yang 

ada di luar organisasi. Contohnya adalah data jumlah penggunaan suatu produk 

pada konsumen, tingkat preferensi pelanggan, persebaran penduduk, dan lain 

sebagainya.  

 

e) Jenis Data Menurut Cara Memperolehnya  

  Data primer adalah secara langsung diambil dari objek/obyek penelitian oleh 

peneliti perorangan maupun organisasi. Contohnya mewawancarai langsung 
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penonton bioskop 21 untuk meneliti preferensi konsumen bioskop. � 

  Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek 

penelitian. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak 

lain dengan berbagai cara atau metode, baik secara komersial maupun non komersial. 

Contohnya adalah pada peneliti yang menggunakan data statistic hasil riset dari surat 

kabar atau majalah. � 

 

1.5 Skala Pengukuran Pada Data� 

a) Skala Nominal (Klasifikasi)  

Skala nominal merupakan skala pengukuran yang paling rendah tingkatannya 

di antara ke empat skala pengukuran yang lain. Seperti namanya, skala ini 

membedakan satu obyek dengan obyek lainnya berdasarkan lambang yang 

diberikan. Ciri data yang dihasilkan adalah posisi data setara (pegawai negeri tidak 

lebih tinggi dari wiraswasta meskipun angka tandanya berbeda).  

Contoh : Data mengenai barang-barang yang dihasilkan oleh sebuah mesin 

dapat digolongkan dalam kategori cacat atau tidak cacat. Barang yang cacat bisa 

diberi angka 0 dan yang tidak cacat diberi angka 1. Data 1 tidaklah berarti mempunyai 

arti lebih besar dari 0. Data  1 hanyalah menyatakan lambang untuk barang yang tidak 

cacat.  

Bilangan dalam Skala Nominal berfungsi hanya sebagai lambang untuk 

membedakan terhadap bilangan-bilangan tersebut tidak berlaku hukum aritmetika, 

tidak boleh menjumlahkan, mengurangi, mengalikan, maupun membagi. = dan ≠ 

adalah hubungan sama dengan dan tidak sama dengan. Statistik yang sesuai dengan 
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data berskala Nominal adalah Statistik Nonparametrik. Contoh perhitungan statistik 

yang cocok adalah Modus, Frekuensi dan Koefisien Kontingensi.  

b) Skala Ordinal (Rangking)  

Skala pengukuran berikutnya adalah skala pengukuran ordinal. Skala 

pengukuran ordinal mempunyai tingkat yang lebih tinggi dari skala pengukuran 

nominal. Dalam skala ini terdapat sifat skala nominal, yaitu membedakan data dalam 

berbagai kelompok menurut lambang, ditambah dengan sifat lain yaitu bahwa satu 

kelompok yang terbentuk mempunyai pengertian lebih (lebih tinggi, lebih besar,...) 

dari kelompok lainnya. Oleh karena itu, dengan skala ordinal data atau obyek 

memungkinkan untuk diurutkan atau dirangking. Ciri data yang dihasilkan nominal 

adalah posisi data tidak setara (contoh pangkat seorang TNI diatas, Mayor lebih tinggi 

dari Kapten, dan Kapten lebih tinggi dari Letnan) dan tidak dapat dilakukan operasi 

matematika (misalkan pada tingkat kepuasan konsumen : 2 +3 = 5, yang berarti tidak 

puas + cukup puas = sangat puas).  

Contoh : Sistem kepangkatan dalam dunia militer adalah satu contoh dari data 

berskala ordinal. Pangkat dapat diurutkan atau dirangking dari Prajurit sampai 

Sersan berdasarkan jasa dan lamanya pengabdian.  

 

c) Skala Interval  

Skala pengukuran Interval adalah skala yang mempunyai semua sifat yang 

dipunyai oleh skala pengukuran nominal dan ordinal ditambah dengan satu sifat 

tambahan. Dalam skala interval, selain data dapat dibedakan antara yang satu dengan 

yang lainnya dan dapat dirangking, perbedaan (jarak/interval) antara data yang satu 

dengan data yang lainnya dapat diukur.  
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Contoh : Data tentang suhu empat buah benda A, B, C , dan D yaitu masing-

masing 20, 30, 60, dan 70 derajat Celcius, maka data tersebut adalah data dengan skala 

pengukuran interval. Karena selain dapat dirangking, peneliti juga akan tahu secara 

pasti perbedaan antara satu data dengan data lainnya. Perbedaan data suhu benda 

pertama dengan benda kedua misalnya, dapat dihitung sebesar 10 derajat, dst. 

Bilangan pada skala interval fungsinya ada tiga yaitu sebagai lambang untuk 

membedakan, untuk mengurutkan peringkat (misal: makin besar bilangannya 

peringkat makin tinggi ( > atau <)), dan bisa memperlihatkan jarak/perbedaan antara 

data obyek yang satu dengan data obyek yang lainnya. Titik nol bukan merupakan 

titik mutlak, tetapi titik yang ditentukan berdasarkan perjanjian.�Statistik yang sesuai 

dengan data berskala Interval adalah Statistik Nonparametrik dan Statistik 

Parametrik. Contoh perhitungan statistik yang cocok adalah Rata-rata, Simpangan 

Baku, dan Korelasi Pearson.  

 

d) Skala Rasio  

Skala rasio merupakan skala yang paling tinggi peringkatnya. Semua sifat 

yang ada dalam skala terdahulu dipunyai oleh skala rasio. Sebagai tambahan, dalam 

skala ini rasio (perbandingan) antar satu data dengan data yang lainnya mempunyai 

makna.  

Contoh : Data mengenai berat adalah data yang berskala rasio. Dengan skala 

ini kita dapat mengatakan bahwa data berat badan 80 kg adalah 10 kg lebih berat dari 

yang 70 kg, tetapi juga dapat mengatakan bahwa data 80 kg adalah 2x lebih berat dari 

data 40 kg. Berbeda dengan interval, skala rasio mempunyai titik nol yang mutlak. 
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Bilangan pada skala Rasio fungsinya ada tiga yaitu sebagai lambang untuk 

membedakan, untuk mengurutkan peringkat (misal: makin besar bilangannya  maka 

peringkat makin tinggi (> atau <)), dan�bisa memperlihatkan jarak/perbedaan antara 

data obyek yang satu �dengan data obyek yang lainnya dan rasio (perbandingan) 

antar satu data dengan data yang lainnya dapat �diketahui dan mempunyai arti, titik 

nol merupakan titik mutlak. � 

Statistik yang sesuai dengan data berskala Rasio adalah Statistik 

Nonparametrik dan Statistik Parametrik. Contoh, perhitungan statistik yang cocok 

adalah Rata-rata kur, Koefisien Variasi dan statistik-statistik lain yang menuntut 

diketahuinya titik nol mutlak.  
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2 
ANALISIS JALUR 

 

 

 

2.1 Pendahuluan 

Analisis jalur (path analysis) untuk pertama kali diperkenalkan oleh biolog 

bernama Sewall Wright (1921) dan selanjutnya dikembangkan ke dalam ilmu-ilmu 

sosial oleh sosiolog O.D. Duncan (1960). Aspek teoritis analisis jalur model Sewall 

Wright tidak ada hal baru, analisis regresi klasik dapat digunakan sehingga asumsi-

asumsi regresi klasik terikat pada analisis jalur tersebut. Tujuan analisis jalur adalah 

apakah model yang diusulkan cocok atau tidak dengan data, yaitu dengan cara 

membandingkan matriks korelasi teoritis dengan matriks korelasi empiris. Jika kedua 

matriks relatif sama, maka model dikatakan "cocok" atau fit. Secara formal pengujian 

ini menggunakan koefisien multipel determinasi umum (Pedhazur, 1982). 

Analisis jalur dikenal dengan path analysis yang dikembangkan pertama pada 

tahun 1920-an oleh seorang ahli genetika yaitu Sewall Wright. Analisis jalur 

sebenarnya sebuah teknik yang merupakan pengembangan korelasi yang diurai 

menjadi beberapa interpretasi akibat yang ditimbulkannya. Teknik ini juga dikenal 

sebagai model sebab-akibat (causing modeling). Definisi analisis jalur di antaranya: 

“Analisis jalur ialah suatu teknik untuk menganalisis hubungan sebab-akibat yang 

terjadi pada regresi berganda jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel 

tergantungnya tidak hanya secara langsung, tetapi juga secara tidak langsung” 

(Robert D. Rutherford, 1993). Definisi lain mengatakan “Analisis jalur merupakan 
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pengembangan langsung bentuk regresi berganda dengan tujuan untuk memberikan 

estimasi tingkat kepentingan (magnitude) dan signifikansi (significance) hubungan 

sebab-akibat hipotetikal dalam seperangkat variabel” (Paul Webley, 1997). 

Model analisis jalur digunakan untuk menganalisis pola hubungan antar 

variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak 

langsung seperangkat variabel bebas (eksogen) terhadap variabel terikat (endogen). 

Model analisis jalur yang dibicarakan adalah pola hubungan sebab-akibat. Oleh 

karena itu, rumusan masalah penelitian dalam kerangka analisis jalur hanya berkisar 

pada variabel bebas (X1, X2, ..., Xk) yang berpengaruh terhadap variabel terikat Y atau 

berapa besar pengaruh kausal langsung, kausal tidak langsung, kausal total maupun 

simultan seperangkat variabel bebas (X1, X2, ..., Xk) terhadap variabel terikat Y. 

 

2.2 Asumsi-asumsi Analisis Jalur 

Sebelum melakukan analisis, ada beberapa prinsip dasar atau asumsi yang 

mendasari analisis jalur, yaitu: 

1. Pada model analisis jalur, hubungan antar variabel adalah bersifat linier, 

adaptif, dan bersifat normal. 

2. Hanya sistem aliran kausal ke satu arah, artinya tidak ada arah kausalitas yang 

berbalik. 

3. Variabel terikat (endogen), minimal dalam skala ukur interval dan ratio. 

4. Menggunakan sampel probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel 

untuk memberikan peluang yang sama pada setiap anggota populasi untuk 

dipilih menjadi anggota sampel. 
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5. Variabel observasi diukur tanpa kesalahan (instrumen pengukuran valid 

danreliabel), artinya variabel yang diteliti dapat diobservasi secara langsung. 

6. Model yang dianalisis dispesifikasikan (diidentifikasi) dengan benar 

berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan, artinya model teori 

yang dikaji atau diuji dibangun berdasarkan kerangka teoritis tertentu yang 

mampu menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel yang diteliti. 

 

2.3 Manfaat Analisis Jalur 

Manfaat model analisis jalur di antaranya untuk penjelasan terhadap fenomena 

yang dipelajari atau permasalahan yang diteliti. Prediksi nilai variabel terikat (Y) 

berdasarkan nilai variabel bebas (X), dan prediksi dengan analisis jalur ini bersifat 

kualitatif. Faktor dominan terhadap variabel terikat (Y) dapat digunakan untuk 

menelusuri mekanisme pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel (Y). Pengujian 

model menggunakan teori trimming baik untuk uji reliabilitas konsep yang sudah ada 

ataupun uji pengembangan konsep baru. 

 

2.4 Beberapa Istilah dalam Analisis Jalur 

Model jalur ialah suatu diagram yang menghubungkan antara variabel bebas, 

perantara dan terikat. Pola hubungan ditunjukkan dengan menggunakan anak panah. 

Anak panah tunggal menunjukkan hubungan sebab-akibat antara variabel-variabel 

bebas (exogenous) atau perantara dengan satu variabel dengan variabel terikat atau 

lebih. Anak panah juga menghubungkan kesalahan (variable residue) dengan semua 

variabel terikat (endogenous) masing-masing. Anak panah ganda menunjukkan 

korelasi antara pasangan variabel-variabel exogenous. 
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Variabel exogenous dalam suatu model jalur ialah semua variabel yang tidak 

ada penyebab eksplisitnya atau dalam diagram tidak ada anak panah yang menuju 

ke arahnya, selain pada bagian kesalahan pengukuran. Jika antara variabel exogenous 

dikorelasikan, maka korelasi tersebut ditunjukkan dengan anak panah dengan kepala 

dua yang menghubungkan variabel-variabel tersebut. 

Variabel endogenous adalah variabel yang mempunyai anak-anak panah 

menuju ke arah variabel tersebut. Variabel yang termasuk di dalamnya ialah 

mencakup semua variabel perantara dan terikat. Variabel perantara endogenous 

mempunyai anak panah yang menuju ke arahnya dan dari arah variabel tersebut 

dalam suatu model diagram jalur. Adapun variabel tergantung hanya mempunyai 

anak panah yang menuju ke arahnya. 

Koefisien jalur adalah koefisien regresi standar atau disebut “beta‟ yang 

menunjukkan pengaruh langsung dari suatu variabel bebas terhadap variabel terikat 

dalam suatu model jalur tertentu. Oleh karena itu, jika suatu model mempunyai dua 

atau lebih variabel-variabel penyebab, maka koefisien jalurnya merupakan koefisien 

regresi parsial yang mengukur besarnya pengaruh satu variabel terhadap variabel 

lain dalam suatu model jalur tertentu, yang mengontrol dua variabel lain sebelumnya 

dengan menggunakan data yang sudah distandarkan atau matriks korelasi sebagai 

masukan. 

Jenis pengaruh dalam analisis jalur yaitu Direct Effect (DE) dan Indirect Effect 

(IE). Direct Effect (DE) adalah pengaruh langsung yang dapat dilihat dari koefisien 

dari satu variabel ke variabel lainnya, sedangkan Indirect Effect (IE) adalah urutan 

jalur melalui satu atau lebih variabel perantara. 
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2.5 Model Analisis Jalur Sederhana 

Pada analisis korelasi dan regresi akan dibahas mengenai hubungan antara 

variabel bebas dengan variabel terikat, dan telah dilihat berapa kuat hubungan yang 

ada antara variabel bebas dengan variabel terikat dengan tidak mengatakan atau 

menyimpulan bahwa terjadi kausal diantara variabel-variabel tersebut. 

Analisis jalur juga berpedoman pada dasar tidak untuk menemukan 

penyebab-penyebab, melainkan merupakan suatu metode yang digunakan pada 

model kausal yang telah dirumuskan peneliti atas dasar pertimbangan teoretis dan 

pengetahuan tertentu. Jadi, analisis jalur memiliki daya guna menguji kausal yang 

diteorikan dan bukan untuk menurunkan teori kausal tersebut. 

Selanjutnya, gambar yang memperagakan struktur hubungan kausal antar 

variabel disebut diagram jalur (path diagram). Langkah ini berkaitan dengan 

pembentukan model awal persamaan struktural sebelum dilakukan estimasi. 

Diagram jalur secara grafis sangat membantu untuk melukiskan pola hubungan 

kausal antara sejumlah variabel. Untuk model kausal, perlu membedakan variabel- 

variabel menjadi variabel exogenous dan endogenous. Variabel exogenous adalah 

variabel yang variabelitasnya diasumsikan terjadi oleh karena penyebab-penyebab 

diluar model kausal, sehingga penentuan variabel exogenous tidak termasuk dalam 

model. Sedangkan variabel endogenous adalah variabel yang variasinya terjelaskan 

oleh variabel exogenous ataupun variabel endogenous dalam sistem. 

Beberapa analisis jalur sederhana dapat dilihat pada gambar di bawah ini. X1 

merupakan variabel independen (exogenous) dari X2 dan X3. Jalur X1 mempunyai 

hubungan langsung dengan X3, tetapi juga mempunyai jalur hubungan tidak 
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langsung dengan X3, karena harus melewati X2. Dalam hal ini X2 dan X3 merupakan 

variabel endogenous (Gambar 2.1 A) 

 Hubungan X1 secara tidak langsung terhadap X3, tetapi X1 mempunyai 

hubungan langsung dengan X2. X1 sebagai variabel exogenous sedangkan X2 dan X3 

adalah variabel endogenous (Gambar 2.1 B). Selanjutnya X2 mempunyai hubungan 

langsung dengan X1 dan X3. Variabel X2 adalah variabel exogenous, sedangkan X1 dan 

X3 adalah variabel endogenous (Gambar 2.1 C). 

 

Gambar 2.1 Model Analisis Jalur Sederhana 

 

2.6 Model Analisis Jalur 

Sebelum menghitung koefisien jalur yang didasarkan pada koefisien regresi, 

diagram jalur terlebih dahulu dibuatkan dengan lengkap. Adapun model diagram 

jalur dan persamaan struktural yang paling sederhana sampai dengan yang lebih 

rumit di antaranya model regresi berganda, model mediasi dan model kombinasi. 

 

Gambar 2.2 Model Regresi Berganda dan Model Mediasi 
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Model digambarkan sebagai berikut: 

   

 

   

 

Gambar 2.1 Model Regresi Berganda 

2. Model Mediasi 

Model mediasi atau perantara di mana variabel Y memodifikasi pengaruh variabel 

X terhadap variabel Z. Model digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Model Mediasi 

 

 

3. Model Kombinasi 

Model ini merupakan kombinasi model regresi  berganda dan model mediasi, 

yaitu variabel X berpengaruh terhadap variabel Z secara langsung dan secara tidak 

langsung mempengaruhi variabel Z melalui variabel Y. 
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Model digambarkan sebagai berikut: 

   

 

   

 

Gambar 2.1 Model Regresi Berganda 

2. Model Mediasi 

Model mediasi atau perantara di mana variabel Y memodifikasi pengaruh variabel 

X terhadap variabel Z. Model digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Model Mediasi 

 

 

3. Model Kombinasi 

Model ini merupakan kombinasi model regresi  berganda dan model mediasi, 

yaitu variabel X berpengaruh terhadap variabel Z secara langsung dan secara tidak 

langsung mempengaruhi variabel Z melalui variabel Y. 
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Model Regresi Berganda merupakan pengembangan regresi berganda dengan 

menggunakan dua variabel exogenous, yaitu X1 dan X2 dengan satu variabel 

endogenous Y (Gambar 2.2). Model mediasi atau perantara di mana variabel Y 

memodifikasi pengaruh variabel X terhadap variabel Z (Gambar 2.2), sedangkan 

model kombinasi merupakan kombinasi model regresi berganda dan model mediasi, 

yaitu variabel X berpengaruh terhadap variabel Z secara langsung dan secara tidak 

langsung mempengaruhi variabel Z melalui variabel Y (Gambar 2.3). 

 

Gambar 2.3 Model Kombinasi 
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Model digambarkan sebagai berikut: 

 

   

    

 

Gambar 2.3 Model Kombinasi 

4. Model Kompleks 

Model ini merupakan model yang lebih kompleks, yaitu variabel X1 secara 

langsung mempengaruhi variabel Y2 dan melalui variabel X2 secara tidak 

langsung mempengaruhi Y2, sementara variabel Y2 juga dipengaruhi oleh variabel 

Y1. Model digambarkan sebagai berikut: 

 

   

   

Gambar 2.4 Model Kompleks 
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3 
POPULASI DAN SAMPEL 

 

 

 

3.1 Pendahuluan 

Seorang peneliti harus memahami konsep populasi dan sampel. Populasi 

merupakan keseluruhan objek/subjek penelitian, sedangkan sampel merupakan 

sebagian atau wakil yang memiliki karakteristik representasi dari populasi. Untuk 

dapat menentukan atau menetapkan sampel yang tepat diperlukan pemahaman yang 

baik dari peneliti mengenai sampling, baik penentuan jumlah maupun dalam 

menentukan sampel mana yang diambil. Kesalahan dalam menentukan populasi 

akan berakibat tidak tepatnya data yang dikumpulkan sehingga hasil penelitian pun 

tidak memiliki kualitas yang baik, tidak representatif, dan tidak memiliki daya 

generalisasi yang baik.  

Pemahaman peneliti mengenai populasi dan sampel merupakan hal yang 

esensial. Oleh karena itu diperlukan bahan bacaan atau sumber belajar yang 

menyajikan pengetahuan tentang populasi dan sampel tersebut. Atas dasar tersebut, 

modul ini dikembangkan untuk memberikan wawasan kepada para calon peneliti, 

khususnya pengetahuan mengenai populasi dan sampel penelitian.  

Jadi populasi adalah keseluruhan wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Sedangkan sampel adalah 

bagian dari populasi yang diharapkan mampu mewakili populasi dalam penelitian. 
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Jika populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada 

populasi, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. 

Maka dari itu sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar mewakili. 

 

3.2 Populasi  

Menurut Margono (2010), “populasi adalah suatu data yang menjadi perhatian 

kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan”. Sedangkan menurut 

Sukmadinata (2011) mengemukakan bahwa populasi adalah “kelompok besar dan 

wilayah yang menjadi lingkup penelitian kita”. Senada dengan itu, Arikunto (2002) 

mengemukakan bahwa populasi adalah “Keseluruhan objek penelitian”. Kaitannya 

dengan batasan tersebut populasi dibedakan menjadi dua, yaitu populasi terhingga 

dan populasi tidak terhingga. Populasi terhingga ialah populasi yang memiliki 

kuantitatif secara jelas karena memiliki karakteristik yang terbatas. Sedangkan 

populasi tak terhingga ialah populasi yang tidak dapat ditemukan batas-batasnya, 

sehingga tidak dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah secara kuantitatif. 

Margono (2012), mengemukakan bahwa suatu populasi bagi suatu penelitian 

harus dibedakan kedalam sifat berikut ini:  

1. Populasi yang bersifat homogen, yaitu populasi yang unsur-unsurnya 

memiliki sifat yang sama. Misalnya, seorang dokter yang akan melihat 

golongan darah seseorang, maka ia cukup mengambil setetes darah saja. 

Dokter itu tidak perlu mengambil satu botol, sebab setetes dan sebotol darah 

hasilnya akan sama saja.  
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2. Populasi yang bersifat heterogen, yaitu populasi yang unsur-unsurnya 

memiliki sifat atau keadaan yang bervariasi, sehingga perlu ditetapkan batas-

batasnya.  

Metode penarikan/pengambilan data dengan jelas mewakili/melibatkan 

seluruh anggota populasi disebut sensus. Seorang peneliti, meskipun mengetahui 

bahwa metode sensus ini akan banyak memerlukan pikiran dan memakan waktu 

yang relatif lama serta biayanya mahal namun tetap melakukan sensus, hal ini 

disebabkan karena:  

1. Untuk ketelitian.  

Suatu penelitian sering meminta ketelitian dan kecermatan yang tinggi, 

sehingga memerlukan data-data yang besar jumlahnya. Apabila unsur 

ketelitian dan kecermatan ini harus diprioritaskan maka harus digunakan 

metode sensus.  

2. Sumber bersifat heterogen.  

Apabila menghadapi sumber informasi yang bersifat heterogen dimana sifat 

dan karakteristik masing-masing sumber sulit untuk dibedakan maka lebih 

baik menggunakan metode sensus.  

 

3.3 Sampel  

Jika kita hanya akan meneliti sebagian dari populasi, maka penelitian tersebut 

disebut penelitian sampel. Sampel dibedakan menjadi dua jenis, yang pertama adalah 

sampel judgemental yaitu sampel dipilih berdasarkan pendapat analisis dan hasil 

penelitian digunakan untuk menarik kesimpulan tentang item-item didalam sampel 

yaitu observasi sesungguhnya. Yang kedua, sampel statistical yaitu sampel dipilih 
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secara acak/random dari seluruh populasi dan hasil penelitiannya dapat digunakan 

untuk menarik kesimpulan tentang seluruh populasi.  

Pengambilan sampel merupakan suatu proses pemilihan dan penentuan jenis 

sampel serta perhitungan besarnya sampel yang akan menjadi subjek atau objek 

penelitian. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, 

terdapat berbagai jenis sampling yang digunakan. Menurut Sugiyono (2010:217) 

teknik sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu, Probability 

Sampling dan Nonprobability Sampling. Probability Sampling meliputi Simple Random, 

Proportionate Stratified Random, Disproportionate Stratified Random, dan Cluster Random. 

Nonprobability Sampling meliputi Sampling Sistematis, Sampling Kuota, Sampling 

Aksidental, Purposive Sampling, Sampling Jenuh dan Snowball Sampling.  

Berikut ini keterangan mengenai sampel tersebut di atas: 

a. Probability Sampling 

Probability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan 

peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi 

anggota sampel. Teknik ini meliputi:  

1. Simple Random Sampling, yaitu suatu metode pemilihan ukuran sampel dari 

suatu populasi dimana setiap anggota populasi mempunyai peluang yang 

sama dan semua kemungkinan penggabungannya yang diseleksi sebagai 

sampel mempunyai peluang yang sama (Weirsma, 1975). Syarat pengambilan 

sampel secara random/acak meliputi tahap menetapkan populasi, daftar 

semua anggota populasi dan memilih sampel melalui prosedur yang sesuai di 

mana setiap anggota mempunyai peluang yang sama sebagai sampel 

penyelidikan.  



	 20 

2. Proportionate Stratified Random Sampling, teknik ini hampir sama dengan simple 

random sampling namun penentuan sampelnya memperhatikan tingkatan di 

dalam populasi.  

3. Disproportionate Stratified Random Sampling, yaitu teknik yang hampir mirip 

dengan Proportionate Stratified Random Sampling dalam hal heterogenitas 

populasi. Namun, ketidakproporsionalan penentuan sampel didasarkan pada 

pertimbangan jika anggota populasi berkelompok namun kurang proporsional 

pembaginya.  

4. Cluster Random Sampling, yaitu apabila kita menyeleksi anggota sampel dalam 

kelompok dan bukan menyeleksi individu-individu secara terpisah 

(Vockell,1983). Pengambilan sampel semacam ini kadang-kadang dikaitkan 

dengan pengambilan sampel wilayah, sebab dalam pelaksanaannya seringkali 

didasarkan atas letak geografis.  

b. Nonprobability Sampling  

Nonprobability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak 

memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk 

dipilih menjadi sampel. Teknik ini meliputi:  

1. Sampling Sistematis, adalah suatu strategi pemilihan anggota sampel yang 

hanya dapat diperbolehkan melalui peluang dan sistem untuk menentukan 

keanggotaan dalam sampel. Teknik ini juga bisa dikatakan sebagai teknik 

sampling yang menggunakan nomor urut dari populasi baik yang didasarkan 

nomor yang ditetapkan sendiri oleh peneliti maupun identitas tertentu, ruang 

dengan urutan yang seragam atau pertimbangan sistematis lainnya.  
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2. Sampling Kuota, adalah teknik sampling yang menentukan jumlah sampel dari 

populasi yang memiliki ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. 

Dalam pengambian sampel kuota, kita mengidentifikasikan kumpulan 

karakteristik penting dari populasi dan kemudian memilih sampel yang 

diinginkan secara non-acak. Hal ini diasumsikan bahwa sampel-sampel 

tersebut sesuai dengan karakteristik populasi yang ditetapkan (Vockell, 1983).  

3. Sampling Aksidental, merupakan teknik penentuan sampel secara kebetulan 

atau siapa saja yang kebetulan bertemu dengan peneliti yang dianggap cocok 

dengan karakteristik sampel yang ditentukan akan dijadikan sampel.  

4. Purposive Sampling, merupakan teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel. Peneliti akan berusaha 

agar dalam sampel itu terdapat wakil-wakil dari segala lapisan populasi. 

Sampel purposive dilakukan dengan mengambil orang-orang yang benar-

benar terpilih oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel 

tersebut. Misalnya orang yang mempunyai tingkat pendidikan tertentu, 

jabatan tertentu, mempunyai usia tertentu yang pernah aktif dalam kegiatan 

masyarakat tertentu, dan lain-lain.  

5. Sampling Jenuh, adalah sampel yang mewakili jumlah populasi. Biasanya 

dilakukan jika populasi dianggap kecil atau kurang dari 100.  

6. Snowball Sampling, adalah teknik penentuan jumlah sampel yang semula kecil 

kemudian terus membesar ibarat bola salju. Dalam sampling ini penelti mulai 

dengan kelompok kecil yang diminta untuk menunjuk kawan masing-masing. 

Kemudian kawan-kawan itu diminta menunjuk kawan masing-masing, dan 

begitu seterusnya sehingga kelompok itu menjadi semakin bertambah besar. 
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Sampling ini dipilih bila peneliti ingin menyelidiki hubungan antar manusia 

dalam kelompok yang akrab atau menyelidiki cara-cara informasi tersebar 

dikalangan tertentu.  

Untuk mempermudah pemahaman kita mengenai bagaimana penarikan 

sampel serta mendapatkan sampel yang benar-benar mewakili, maka ada beberapa 

langkah dalam melakukan pengambilan sampel. Kuncoro (2003) menyebutkan 

bahwa dalam pengambilan sampel dapat dilakukan langkah-langkah berikut, 

diantaranya menentukan populasi target, membuat kerangka sampling, menentukan 

ukuran sampel, menentukan teknik dan rencana pengambilan sampel, dan 

melakukan pengambilan sampel.  

 

3.4 Contoh Populasi dalam Penelitian 

Berdasarkan jumlah PTS di Kopertis Wilayah XIII Aceh tahun 2015, terdapat 

479 orang dosen yang selanjutnya dinyatakan sebagai populasi dari objek penelitian. 

Terdiri atas 362 orang (75,78%) berasal dari Universitas, 91 orang (19,00%) dari 

Sekolah Tinggi, 21 orang (4,38%) dari jenis Akademi, dan 3 orang (0,84%) dari 

Politeknik. Sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi 

Perguruan Tinggi, bahwa definisi dosen yang dimaksud adalah dosen tetap atau 

dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan memiliki jabatan 

fungsional Akademik, yaitu Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar.  

Dengan demikian, jumlah dosen PTS di wilayah Kopertis XIII Aceh pada tahun 2015 

tercatat sejumlah 477 dosen sebagai populasi penelitian.  Sugiono menyatakan bahwa 

populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek dan subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
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dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Secara lengkap sebaran data populasi 

disajikan pada tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Keadaan Populasi Dosen Tetap yang Memiliki Jabatan Akademik pada 

Perguruan Tinggi Swasta di Provinsi Aceh 

No Jenis PT 
Jabatan Akademik (Dosen Tetap) 

Jumlah Asisten 
Ahli Lektor Lektor 

Kepala 
Guru 
Besar 

1 Universitas 190 115 53 4 362 
2 Sekolah Tinggi 64 17 10 0 91 
3 Akademik 16 4 1 0 21 
4 Politeknik 3 0 0 0 3 

Total 477 
Sumber: Kopertis Wilayah XIII Aceh, 2015. 

 

3.5 Penarikan Sampel 

Sampel adalah sebahagian dari dosen PNS DPK Kopertis Wilayah III Aceh, 

dosen tetap Yayasan yang telah memiliki NIDN dan Jabatan akademik Asisten Ahli, 

Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar pada 112 PTS yang ada di Provinsi Aceh pada 

tahun 2015. 

Adapun rumusan yang digunakan dalam penetapan jumlah sampel 

berdasarkan rumus Slovin dengan taraf signifikan α = 0,05, yakni:  

Maka, n =
N

N. d* + 1
 

Keterangan: 
n = Jumlah sampel                          
N  = Jumlah populasi                         
d² = Presisi yang ditetapkan (5%) 
 

Sehingga besaran sampel yang diambil adalah: 

n =
477

477. (0,05)* + 1
= 217,31 
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Peneliti menetapkan jumlah responden sebanyak 217,31 sehingga penulis 

menyimpulkan mengambil sampel sebanyak 217 sampel. Adapun asal perguruan 

tinggi dosen yang dijadikan sebagai sampel berdasarkan populasi dosen pada 

perguruan tinggi swasta dan jabatan akademik dosen dalam provinsi Aceh 

sebagaimana tertera pada Tabel 3.1 sebelumnya. 

Menentukan asal sampel dilakukan dua tahap, yakni pertama secara 

proporsional melalui sampling stratifikasi (Proporsionale stratistified random sampling 

method) untuk menetapkan jumlah unit sampel setiap jenis PTS, dengan 

memperhatikan besaran yang ada pada masing-masing jenis perguruan tinggi, 

sehingga diperoleh sebanyak 217 orang sebagai unit sampel penelitian.  Tahapan ini 

menghasilkan distribusi sampel dosen berdasaran jenis PTS, yakni: 

a. Jumlah sampel dari Universitas sebesar (362/477) x 217 = 165 orang dosen. 

b. Jumlah sampel dari Sekolah Tinggi sebesar (91/477) x 217 = 41 orang dosen. 

c. Jumlah dari PTS jenis Akademik sebesar (21/477) x 217 = 10 orang dosen. 

d. Jumlah dari Politeknik sebesar (3/477) x 217 = 1 orang dosen. 

Tahap kedua adalah menetapkan jumlah dosen yang dijadikan sampel 

berdasarkan sebaran jabatan akademiknya, mulai dari Dosen yang memiliki jabatan 

Asisten Ahli sampai Guru Besar. Untuk hal ini peneliti juga menggunakan sampling 

acak stratifikasi. Tahapan ini menghasilkan distribusi sampel dosen berdasaran 

jabatan akademiknya dari setiap jenis PTS. Sebagai contoh untuk sampel yang berasal 

dari Universitas 165 orang, mereka adalah dosen dengan jabatan akademik Asisten 

Ahli terdapat sejumlah (190/362) x 165 = 87 orang, Lektor terdapat sejumlah (115/362) 

x 165 = 52 orang, Lektor Kepala terdapat sejumlah (53/362) x 165 = 24 orang, dan Guru 

Besar terdapat sejumlah (4/362) x 165 = 2 orang. Dengan cara yang sama maka 
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sebaran sampel untuk setiap jenjang jabatan akademik dari setiap jenis PTS yang 

diteliti disajikan dalam Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Keadaan sampel Dosen Tetap yang Menjadi Sampel menurut Jabatan 

Akademik pada Perguruan Tinggi Swasta di Provinsi Aceh. 

No Jenis PT 
Jabatan Akademik (Dosen Tetap) 

Jumlah Asisten 
Ahli Lektor Lektor 

Kepala 
Guru 
Besar 

1 Universitas 87 52 24 2 165 
2 Sekolah Tinggi 29 8 4 0 41 
3 Akademik 7 2 1 0 10 
4 Politeknik 1 0 0 0 1 

Total 217 
Sumber: Kopertis Wilayah XIII Aceh, 2014. 

Untuk memilih siapa saja dosen yang terambil dalam sampel 217 tersebut, 

dilakukan secara random dengan memasukkan nama-nama dosen yang memiliki 

jabatan fungsional Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar dalam 

masing-masing kotak. Berarti ada empat kotak setiap Perguruan Tinggi yang dipilih 

sebagai sampel, lalu diambil sampai terpenuhi jumlah anggota sampel yang 

diinginkan mencapai jumlah 217 orang di seluruh Provinsi Aceh. 
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4 
VALIDITAS, RELIABILITAS INSTRUMEN 

 

 

 

4.1 Pendahuluan 

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen. Jadi pengujian validitas itu mengacu pada sejauh mana 

suatu instrumen dalam menjalankan fungsi. Instrumen dikatakan valid jika 

instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur 

(Sugiyono, 2008). Sebagai contoh, ingin mengukur kemampuan siswa dalam 

matematika. Kemudian diberikan soal dengan kalimat yang panjang dan yang 

berbelit-belit sehingga sukar ditangkap maknanya. Akhirnya siswa tidak dapat 

menjawab akibat tidak memahami pertanyaan. Contoh lain, peneliti ingin mengukur 

kemampuan berbicara, tapi ditanya mengenai tata bahasa atau kesusastraan seperti 

puisi atau sajak, pengukur tersebut tidak tepat (valid). Validitas tidak berlaku 

universal sebab bergantung pada situasi dan tujuan penelitian. Instrumen yang telah 

valid untuk suatu tujuan tertentu belum otomatis akan valid untuk tujuan yang lain.  

Reliabilitas alat ukur adalah ketetapan atau keajegan alat tersebut dalam 

mengukur apa yang diukurnya. Artinya, kapan pun alat ukur tersebut digunakan 

akan memberikan hasil ukur yang sama. Contoh paling nyata adalah timbangan atau 

meteran. Hal yang sama terjadi untuk alat ukur suatu gejala, tingkah laku, ciri atau 

sifat individu dan lain-lain. Misalnya alat ukur prestasi belajar seperti tes hasil belajar, 

alat ukur sikap, kuesioner dan lain-lain, hendaknya meneliti sifat keajegan tersebut.  
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Tes hasil belajar dikatakan meningkat apabila hasil pengukuran saat ini 

menunjukkan kesamaan hasil pada saat yang berlainan waktunya terhadap siswa 

yang sama. Misalnya siswa kelas V pada hari ini di tes kemampuan matematika,. 

minggu berikutnya siswa tersebut di tes kembali. Hasil dari kedua tes relatif sama, 

sehingga masih mungkin terjadi ada perbedaan hasil untuk hal-hal tertentu akibat 

faktor kebetulan, selang waktu, terjadinya perubahan pandangan siswa terhadap soal 

yang sama. Jika ini terjadi, kelemahan terletak dalam alat ukur itu yang tidak memiliki 

kepastian jawaban atau meragukan siswa. Dengan kata lain derajat reliabilitasnya 

masih rendah.  

Di lain pihak perbedaan hasil pengukuran bukan disebabkan oleh alat 

ukurnya, melainkan kondisi yang terjadi pada diri siswa. Misalnya fisik siswa dalam 

keadaan sakit pada waktu tes yang pertama, motivasi pada waktu tes pertama 

berbeda dengan motivasi tes pada berikutnya.  

 

4.2 Uji Validitas 

Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam 

pengukuran. Dalam pengujian instrumen pengumpulan data, validitas dibedakan 

menjadi validitas faktor dan validitas item. Validitas faktor diukur bila item yang 

disusun menggunakan lebih dari satu faktor (antara faktor satu dengan yang lain ada 

kesamaan). Pengukuran validitas faktor ini dengan cara mengkorelasikan antara skor 

faktor (penjumlahan item dalam satu faktor) dengan skor total faktor (total 

keseluruhan faktor), sedangkan pengukuran validitas item dengan cara 

mengkorelasikan antara skor item dengan skor total item.  



	 28 

Validitas item ditunjukkan dengan adanya korelasi atau dukungan terhadap 

item total (skor total). Bila kita menggunakan lebih dari satu factor, berarti pengujian 

validitas item dengan cara mengkorelasikan antara skor item dengan skor factor, 

kemudian dilanjutkan mengkorelasikan antara item dengan skor total faktor 

(penjumlahan dari beberapa faktor). Dari hasil perhitungan korelasi akan di dapat 

suatu koefisien korelasi yang digunakan untuk mengukur tingkat validitas suatu item 

dan menentukan apakah suatu item layak digunakan atau tidak. Dalam menentukan 

layak atau tidaknya suatu item yang digunakan, biasanya digunakan uji signifikansi 

valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total. Teknik pengujian SPSS sering 

digunakan untuk uji validitas adalah menggunakan korelasi Bivariate Pearson 

(Produk Moment Pearson) dan Corrected Item-Total Correlation.  

Uji validitas untuk melihat sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa 

yang hendak diukur, dan realibilitas instrumen untuk melihat sejauh mana suatu alat 

pengukur mampu memberikan hasil pengukuran yang konsisten pada waktu dan 

tempat yang berbeda. Uji validitas instrument dilakukan dengan menggunakan 

perhitungan validitas angket dengan menggunakan rumus korelasi product moment. 

Langkah-langkah uji validitas meliputi: (1) Bobot Jawaban responden setiap 

butir pertanyaan dilakukan transformasi skala terlebih dahulu, dari skala likert 

ordinal menjadi interval dengan menggunakan metode Succesive Interval, lalu 

menganggap skor butir pertanyaan sebagai nilai X dan skor total sebagai nilai Y; dan 

(b) Mengkorelasikan butir-butir soal pertanyaan dengan skor total untuk masing-

masing variabel. Dengan menggunakan rumus Product Moment sebagai berikut.  

5 =
n∑XY − ∑X∑Y

n∑X* − (∑X)* n∑Y* − (∑Y)*
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Keterangan: 
r          =  Koefisien validitas item yang dicari 
X         =  Skor yang diperoleh dari subyek dalam tiap item 
Y         =  Skor total yang diperoleh dari subyek seluruh item 
∑ XY  =  Jumlah skor setiap pernyataan dikalikan skor total 
N         =  Jumlah responden 
 

Angka korelasi yang diperoleh secara statistik dibandingkan dengan angka 

kritik tabel korelasi nilai r. Bila rhitung > rtabel  maka berarti data tersebut signifikan 

(valid) dan layak digunakan dalam pengujian hipotesis penelitian. Sebaliknya, bila 

rhitung< rtabel berarti data tersebut tidak signifikan (tidak valid) dan tidak akan diikut 

sertakan dalam pengujian hipotesis penelitian. 

 

4.3 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat 

pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran 

tersebut diulang. Ada beberapa metode pengujian reliabilitas, di antaranya yaitu 

metode tes ulang, formula Flanagan, Cronbach’s Alpha, metode formula KR–20, KR–

21, dan metode Anova Hoyt. Metode yang sering digunakan dalam penelitian adalah 

metode Cronbach’s Alpha. Metode ini sangat cocok digunakan pada skor dikotomi (0 

dan 1) dan akan menghasilkan perhitungan yang setara dengan menggunakan 

metode KR-20 dan Anova Hoyt.  

Reliabilitas berarti dapat dipercaya, “Artinya instrumen dapat memberikan 

hasil yang tepat”. Alat ukur instrumen dikategorikan reliabel jika menunjukkan 

konstanta hasil pengukuran dan mempunyai ketetapan hasil pengukuran sehingga 

terbukti bahwa alat ukur itu benar-benar dapat dipertanggung jawabkan 

kebenarannya.  
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Uji reliabilitas instrumen dihitung dengan menggunakan rumus koefisien (α). 

Uji reliabilitas diperlukan untuk mengetahui tingkat kekonsistenan alat ukur yang 

dipakai. Alat ukur dapat dikatakan reliable (dapat dipercaya) bila hasil 

pengukurannya tetap atau nilai yang diperoleh konsisten, walaupun dilakukan 

pengukuran ulang pada subyek yang sama. 

Pengujian reliabilitas terhadap seluruh item/pertanyaan yang dipergunakan 

pada penelitian ini akan menggunakan formula Cronbach’s Alpha (α), dimana secara 

umum dianggap reliabel apabila nilai α > 0,6. Untuk mendapatkan nilai tingkat 

reliabilitas dimensi pembentuk variabel laten, digunakan rumus:  

 ⎥
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Keterangan : 
r =  Koefisien reliabilitas instrumen (cronbach’s alpha) 
k =  Banyaknya butir pernyataan atau banyaknya soal 
Σσb² =  Total varian butir 
σt² =  Total varian 
 
Proses pengolahan data dibantu dengan menggunakan program SPSS.  

Koefisien reliabilitas ditetapkan jika rh > rt dinyatakan reliabel. Nilai batas yang 

digunakan untuk derajat reliabilitas adalah Cronbach’s Alpha. Patokan yang umumnya 

telah diterima secara luas adalah bentuk indikator yang mendapat koefisien lebih 

besar dari 0.70 dinyatakan reliabel, walaupun angka tersebut bukanlah angka mati. 

Hal ini berarti, apabila penelitian yang dilakukan bersifat eksplanatory, maka nilai 

dibawah 0.70 pun masih dapat diterima, sepanjang disertai alasan-alasan empirik 

yang terlihat dalam proses eksplorasi. Uji coba instrumen penelitian ini dilakukan 

terhadap 36 orang responden diluar anggota sampel. 
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4.4 Validitas dan Reliabilitas Instrumen Budaya Organisasi (X1) 

A. Validitas 

Validasi item angket variabel budaya organisasi (X1) dilakukan dengan 

menggunakan rumus product moment seperti penjelasan diatas, kemudian hasilnya 

dikonsultasikan pada rt dengan taraf signifikan α = 0.05. Selanjutnya setelah semua 

butir angket diperoleh, peneliti menghitung koefisien korelasinya skor total dengan 

skor setiap item. Dari hasil perhitungan validitas variabel budaya organisasi terdapat 

4 item yang tidak valid (gugur), yaitu item nomor 3, 27, 34, dan 35. Keempat item 

tersebut dibuang atau tidak diperbaiki lagi, hal ini mengingat jumlah  item tinggal 31 

item yang valid dan dianggap sudah mewakili variabel budaya organisasi untuk 

menjaring data penelitian. Untuk validasi angket budaya (X1) digunakan rumus: 

5 =
n∑XY − ∑X∑Y

n∑X* − (∑X)* n∑Y* − (∑Y)*
 

Sebagai contoh perhitungan, dari data uji coba angket budaya (X1) item no 1 

sebagai berikut: dari data diatas diketahui: n=36, ∑X=135, ∑X2=545, ∑XY=19226. ∑Y= 

5045, ∑Y2=714883 

5 =
(36×19226) − (135×5045)

(36×545) − (135)* (36×714883) − (5045)*
 

5 =
1106

1395 283763
 

5 =
1106

37.35	×532.69	
 

5 =
1106

19895.96	
 

5 = 0.556 
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DATA BUDAYA PEARSON  EXCEL PEARSON 
No 

Angket rhitung rtabel KEPUTUSAN  No 
Angket rhitung rtabel KEPUTUSAN 

No.1 0.556 0.329 Valid  No.1 0.556 0.329 Valid 
No.2 0.677 0.329 Valid  No.2 0.677 0.329 Valid 
No.3 0.174 0.329 Tdk Valid  No.3 0.174 0.329 Tdk Valid 
No.4 0.554 0.329 Valid  No.4 0.554 0.329 Valid 
No.5 0.546 0.329 Valid  No.5 0.546 0.329 Valid 
No.6 0.535 0.329 Valid  No.6 0.535 0.329 Valid 
No.7 0.365 0.329 Valid  No.7 0.365 0.329 Valid 
No.8 0.361 0.329 Valid  No.8 0.361 0.329 Valid 
No.9 0.531 0.329 Valid  No.9 0.531 0.329 Valid 
No.10 0.578 0.329 Valid  No.10 0.578 0.329 Valid 
No.11 0.370 0.329 Valid  No.11 0.370 0.329 Valid 
No.12 0.438 0.329 Valid  No.12 0.438 0.329 Valid 
No.13 0.489 0.329 Valid  No.13 0.489 0.329 Valid 
No.14 0.602 0.329 Valid  No.14 0.602 0.329 Valid 
No.15 0.476 0.329 Valid  No.15 0.476 0.329 Valid 
No.16 0.875 0.329 Valid  No.16 0.875 0.329 Valid 
No.17 0.734 0.329 Valid  No.17 0.734 0.329 Valid 
No.18 0.630 0.329 Valid  No.18 0.630 0.329 Valid 
No.19 0.589 0.329 Valid  No.19 0.589 0.329 Valid 
No.20 0.680 0.329 Valid  No.20 0.680 0.329 Valid 
No.21 0.343 0.329 Valid  No.21 0.343 0.329 Valid 
No.22 0.448 0.329 Valid  No.22 0.448 0.329 Valid 
No.23 0.370 0.329 Valid  No.23 0.370 0.329 Valid 
No.24 0.594 0.329 Valid  No.24 0.594 0.329 Valid 
No.25 0.758 0.329 Valid  No.25 0.758 0.329 Valid 
No.26 0.376 0.329 Valid  No.26 0.376 0.329 Valid 
No.27 0.137 0.329 Tdk Valid  No.27 0.137 0.329 Tdk Valid 
No.28 0.331 0.329 Valid  No.28 0.331 0.329 Valid 
No.29 0.434 0.329 Valid  No.29 0.434 0.329 Valid 
No.30 0.465 0.329 Valid  No.30 0.465 0.329 Valid 
No.31 0.517 0.329 Valid  No.31 0.517 0.329 Valid 
No.32 0.390 0.329 Valid  No.32 0.390 0.329 Valid 
No.33 0.391 0.329 Valid  No.33 0.391 0.329 Valid 
No.34 0.010 0.329 Tdk Valid  No.34 0.010 0.329 Tdk Valid 
No.35 0.178 0.329 Tdk Valid  No.35 0.178 0.329 Tdk Valid 

 

Dari tabel diatas diperoleh nilai rhitung untuk tiap-tiap instrumen angket. Untuk 

angket no 1 diperoleh nilai sebesar  0.562. Nilai ini dibandingkan dengan nilai rtabel 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 tot1
1 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 1 4 3 4 3 4 4 5 4 4 5 4 3 3 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 148
2 5 4 5 5 4 3 3 5 5 2 1 1 4 4 5 3 3 3 1 2 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 131
3 5 4 3 4 3 4 3 4 3 5 5 4 3 3 4 3 4 4 3 4 5 5 5 3 3 3 4 3 4 3 1 1 5 5 4 129
4 3 4 3 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 3 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 3 4 4 4 4 4 148
5 5 4 3 3 2 5 1 5 3 4 1 5 5 5 5 1 3 1 2 1 5 5 5 5 4 4 3 4 5 4 1 1 5 5 5 125
6 3 4 4 3 4 4 2 2 2 5 5 1 3 1 4 3 1 4 4 4 4 4 5 4 3 5 5 5 5 5 3 3 3 5 3 125
7 2 4 5 2 2 3 3 2 2 3 4 1 3 3 2 1 2 3 3 3 4 4 4 2 2 2 5 4 4 3 5 5 5 5 5 112
8 2 4 5 2 3 4 5 4 3 4 5 2 4 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 2 2 4 5 4 4 3 5 5 5 5 5 128
9 2 4 4 2 3 4 5 4 3 4 5 2 4 3 3 2 3 3 3 3 2 4 4 4 2 2 4 5 4 4 3 3 4 5 5 121
10 1 4 4 2 3 5 5 3 4 2 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 4 4 2 2 4 5 4 4 3 4 5 4 5 5 119
11 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 3 4 5 4 5 4 5 3 3 3 4 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 152
12 5 5 5 4 3 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 3 5 5 5 5 158
13 3 4 5 2 2 5 4 4 4 3 5 5 3 3 3 1 3 4 5 2 4 4 1 4 4 5 4 5 5 3 1 5 5 5 4 129
14 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 164
15 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 158
16 3 4 5 3 3 5 4 4 4 3 5 5 3 3 3 1 3 4 5 2 4 4 1 4 4 5 4 5 5 3 1 5 5 5 4 131
17 4 4 5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 135
18 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 170
19 3 4 4 3 4 4 5 4 5 5 5 4 3 4 5 4 4 2 4 4 5 5 3 3 4 4 3 4 5 5 5 4 5 4 4 143
20 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 155
21 4 4 3 4 3 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 3 4 4 5 4 5 5 4 4 3 3 3 5 4 4 3 4 3 3 3 139
22 3 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 4 3 4 4 4 4 2 4 4 5 5 3 3 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 4 140
23 4 5 3 4 3 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 3 4 4 5 4 5 5 4 4 3 3 3 5 4 4 3 4 3 3 3 139
24 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 159
25 4 4 5 3 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 154
26 2 3 4 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 4 3 2 2 4 4 2 4 4 5 2 3 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 119
27 4 5 5 5 4 5 2 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 160
28 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 155
29 5 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5 5 3 4 4 4 4 3 140
30 4 5 5 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 3 4 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 154
31 4 5 5 3 3 3 4 3 3 4 5 4 4 4 5 4 2 4 4 3 5 4 5 3 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 144
32 4 4 5 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 2 2 3 2 5 4 4 3 3 3 4 4 4 4 2 3 4 4 4 120
33 3 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 3 2 2 3 4 2 4 5 5 3 3 4 4 3 4 4 2 5 5 5 4 135
34 5 4 5 2 3 5 5 2 5 3 5 5 2 4 3 3 5 3 5 3 5 5 5 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 147
35 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 2 2 2 3 2 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 122
36 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 5 3 4 4 137
∑X 135 153 159 129 124 152 142 138 145 151 159 141 139 140 141 116 122 130 143 123 154 161 154 133 127 149 152 158 162 150 130 150 163 164 156 5045

rtabel 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329

VALIDASI 0.556				 0.677				 0.174				 0.554				 0.546				 0.535				 0.365				 0.361				 0.531				 0.578				 0.370				 0.438				 0.489				 0.602				 0.476				 0.875				 0.734				 0.630				 0.589				 0.680				 0.343				 0.448				 0.370				 0.594				 0.758				 0.376				 0.137				 0.331				 0.434				 0.465				 0.517				 0.390				 0.391				 0.010				 0.178				
Valid Valid Tdk	Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Tdk	Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Tdk	Valid Tdk	Valid

DATA SKOR UJI COBA INSTRUMEN PENELITIAN (UJI VALIDITAS) 
VARIABEL BUDAYA ORGANISASI X₁

NOMOR ITEM
NO.RES

dengan N=36 dan α=0.05 adalah 0.329. Karena nilai rhitung > rtabel yaitu 0.562 > 0.329, 

maka item soal no 1 dinyatakan valid. Begitu juga untuk angket instrumen yang lain. 

 

Pengujian Validitas Item dengan Bantuan SPSS Versi 25 dan Bantuan Tabel Excel 

Langkah-Langkah pengujian sebagai berikut: 

Pengujian validitas konstruk dengan SPSS adalah menggunakan Korelasi, 

sama halnya dengan Excel. Kriterianya, instrumen valid apabila nilai korelasi 

(pearson correlation) adalah positif, dan nilai probabilitas korelasi [sig. (2-tailed)] < 

taraf signifikan (α) sebesar 0.05. 

• Buka program SPSS dan sediakan skor-skor angket di Excel 
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• Copy skor-skor angket yang ada di Excel, termasuk skor total dan paste-kan 

di lembar data editor SPSS. 

 

• Lalu klik Variable View (lihat tanda panah pada gambar di bawah ini). 
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• Lalu klik menu Analyze, selanjutnya klik Correlate dan klik Bivariat 

disebelahnya. 

 

• Blok semua label (No 1, dst) dan selajutnya klik ikon panah (Tanda Panah 

Merah). 
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• Semua label akan berpindah ke kotak Variabel. Klik Pearson di menu 

Correlation Coefficients, Klik Two-tailed di menu Test of Significance dan 

selanjutnya klik di Flag significant Correlation (panah merah), lalu klik ikon 

OK (lingkaran merah). 

 

• Selanjutnya akan muncul halaman baru seperti gambar di bawah ini yang 

desebut dengan halaman Output. 
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• Untuk mempermudah mengambil kesimpulan dalam validasi dengan cara 

hasil Tabel Output dibantuan dengan Excel. Total Pearson Correlation (r 

hitung) dibandingkan dengan rtabel. Apabila no item valid maka  rhitung > r tabel. 

 

 

B. Reliabilitas 

Reliabilitas angket variabel budaya organisasi (X1) menunjukkan harga 

koefisien Alpha 0.90 dan setelah dikonsultasi pada indeks korelasi sekurang-

kurangnya 0.70. Dengan demikian angket variabel budaya organisasi adalah reliabel 

dan termasuk pada katagori tinggi. Perhitungan reliabilitas angket budaya (X1) 

dihitung dengan rumus alpha: 

5 =
?

(? − 1
1 −

@A*

@B*
 

R = kofisien reliabilitas instrumen (cronbach’s alpha) 
K = banyaknya soal 
∑σb2 = total varian item 
σb2 = total varian 
untuk mencari total varian item digunakan rumus: 

@* =
C* − ( C)*

D
D
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 Sebagai contoh perhitungan,  dari data uji coba angket budaya (X1) dapat 

dihitung no item 1 sebagai berikut: N=36, ∑X=135, ∑X2= 545 sehingga varian item 1 

diperoleh:   

@* =
545 − (135)

*

36
36

= 1.11 

Dibawah ini disajikan secara lengkap tabel hasil perhitungan varian setiap 

butir angket-angket budaya (X1) 

DATA BUDAYA ALPHA 
No 
Angket Varian  No 

Angket Varian  No 
Angket Varian 

No.1 1.11  No.13 0.84  No.25 0.75 
No.2 0.25  No.14 0.71  No.26 0.42 
No.3 0.99  No.15 1.66  No.27 0.26 
No.4 0.54  No.16 0.93  No.28 0.60 
No.5 0.52  No.17 0.99  No.29 1.96 
No.6 1.08  No.18 1.06  No.30 1.40 
No.7 0.60  No.19 1.05  No.31 0.54 
No.8 0.77  No.20 0.66  ∑= 26.96 
No.9 0.73  No.21 0.31    
No.10 1.28  No.22 1.06    
No.11 1.74  No.23 0.90    
No.12 0.58  No.24 0.66    

 
 
Jumlah varian item = 26.96 
 

Varian total:  @* =
EFG( H)F

I

J
 

 
Dari uji coba diperoleh: N=36, ∑Y=4414, ∑Y2= 548868 
 

Sehingga varian total adalah: @* =
KLMMNMG(OOPO)

F

QR

SN
= 212.85 

 
Maka reliabilitas angket diperoleh:  
 

5 =
31

(31 − 1
1 −

26.96	
212.85

= 0.902	 
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Dengan mengkonsultasikan reliabilitas yang diperoleh di atas terhadap indek 

korelasi, maka reliabilitas tergolong sangat tinggi dengan r=0.902. Dengan demikian 

dari 31 angket yang telah dinyatakan valid dapat dipercaya untuk digunakan dalam 

penelitian sebagai alat pengumpul data. 

 

Pengujian Reliabilitas Item dengan Bantuan SPSS Versi 25 

Masih dengan skor-skor seperti pada pengujian validitas di atas, maka 

pengujian reliabilitas dapat dilanjutkan, dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

• Masuk skor-skor angket di Excel kedalam program SPSS data Klik menu 

Analyze. 
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• Klik menu Scale dan selanjutnya di klik Reliability Analysis. 

 

• Blok semua label (No 1, dst) dan selajutnya klik ikon panah (Tanda Panah 

Merah). 
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• Semua label akan berpindah ke kotak items. 

 

• Klik Alpha di menu Model (panah merah). 
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• Lalu klik ikon Ok (lingkaran merah). 

 

• Selanjutnya akan muncul halaman baru seperti gambar di bawah ini yang 

desebut dengan halaman Output. 

 

• Nilai koefisien reliabilitas di atas adalah 0.739. Sesuai kriteria, nilai ini sudah 

lebih besar dari 0.60, maka hasil data hasil angket memiliki tingkat reliabilitas 

yang baik atau dengan kata lain data hasil angket dapat dipercaya. 
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4.5 Validasi dan Reliabilitas Instrumen Budaya Organisasi 

 Instrumentasi penelitian penting dalam menjaring data penelitian, peneliti 

merancang secara khusus kuesioner untuk mendapatkan informasi tentang objek 

yang akan diteliti. Kuesioner disusun dan dirancang agar dapat digunakan untuk 

mengukur budaya organisasi, perilaku kepemimpinan, motivasi berprestasi, dan 

kepuasan kerja dosen, sedangkan variabel kinerja dosen mengunakan lembar 

observasi.  Penyusunan instrumen dilakukan melalui langkah-langkah, meliputi: (1) 

Penentuan indikator dari masing-masing variabel, penentuan indikator sesuai 

dengan definisi operasional, begitu juga definisi operasional disusun sesuai dengan 

definisi konseptual. Usaha tersebut dilakukan untuk pencapaian validitas konstruk. 

Validitas konstruk sudah terpenuhi selanjutnya dilakukan pengembangan instrumen 

dalam bentuk item; (2) Penentuan jenis instrumen yang digunakan dalam hal ini 

angket tertutup sesuai dengan karakteristik data dari variabel yang diukur; (3) 

Menetapkan pen-skoran hasil pengukuran item bernilai positif untuk variabel 

penelitian; dan (4) Menyusun kisi-kisi instrumen mencakup nomor item, bentuk item 

dan jumlah item untuk masing-masing variabel.  

Sesuai langkah-langkah penyusunan instrumen yang telah dikemukakan 

diatas, maka pengembangan instrumen penelitian ini meliputi: (a) mensintesiskan 

teori-teori yang dikaji dalam penelitian meliputi variabel kinerja, budaya organisasi, 

perilaku kepemimpinan, motivasi berprestasi dan kepuasan kerja; (b) pengembangan 

indikator variabel penelitian berdasarkan definisi operasional menghasilkan kisi-kisi 

instrumen penelitian. 
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Adapun kisi-kisi instrumen penelitian variabel budaya organisasi memiliki 10 

(sepuluh) indikator dengan 31 butir pernyataan. Untuk indikator inisiatif individual 

ada 2 (dua) butir, pengarahan ada 3 (tiga) butir, dan untuk lebih lengkapnya dapat 

dilihat pada tabel 3.3 berikut: 

Tabel 3.3 Kisi-kisi Variabel Budaya Organisasi (X1) 

Nomor Indikator Nomor butir uji coba Jumlah 
butir 

1.  Inisiatif individual  1, 2 2 
2.  Pengarahan  3, 4, 5 3 
3.  Integrasi  6, 7, 8 3 
4.  Dukungan Manajemen 9, 10, 11 3 
5.  Kontrol  12, 13, 14 3 
6.  Sistem imbalan  15, 16, 17, 18, 19 5 
7.  Pola Komunikasi  20, 21, 22 3 
8. Integrity (integritas)  23, 24, 25 3 
9. Commitment (komitmen)  26, 27, 28, 29 4 
10. Sincerity (ketulusan)  30, 31 2 

 Total butir  31 
 

Mengembangkan butir-butir pernyataan untuk setiap kisi-kisi instrumen 

dengan memperhatikan kaidah-kaidah dalam penyusunan instrumen. Selanjutnya 

dilakukan penyusunan kuesioner budaya organisasi berupa angket dengan 

mengajukan 5 (lima) alternatif  jawaban, yaitu: Selalu (SL), Sering (SR), Kadang-

kadang (KR), Jarang (JR), dan Tidak Pernah (TP). Variabel tersebut diukur dengan 

menggunakan skala Likert, dimana jawaban diberi bobot 5, 4, 3, 2 dan 1 untuk 

pernyataan positif dan 1, 2, 3, 4 dan 5 untuk pernyataan negatif. Responden menjawab 

“Selalu/Sangat Baik” jika hal yang dipertayankan terjadi sekitar 81% s/d 100%.  

Responden yang menjawab “Sering/Baik” jika hal yang dipertanyakan terjadi sekitar 

61% s/d 80%.  Responden menjawab “Kadang-kadang/Kurang Baik” jika hal yang 

dipertanyakan terjadi sekitar 41% s/d 60%. Responden yang menjawab 
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“Jarang/Tidak Baik” jika hal yang dipertanyakan terjadi sekitar 21% s/d 40%.  

Responden yang menjawab “Tidak Pernah/Sangat Tidak Baik” jika hal yang 

dipertanyakan terjadi sekitar 0% s/d 20%.  Ketika menyusun kuesioner diperhatikan 

hal-hal sebagai berikut: (1) membuat kata-kata pengantar, (2) membuat petunjuk 

ringkas, (3) item harus tersusun dengan kalimat-kalimat yang sederhana, jelas, tidak 

mengandung arti yang rangkap, dan tidak samar-samar sifatnya, (4) menghindari 

pertanyaan-pertanyaan yang meragukan, (5) menghindari kata-kata yang kurang 

perlu atau kata-kata abstrak, dan (6) menyingkirkan kata-kata yang mengandung 

unsur curiga, tidak jelas dan ekstrim. Hasilnya diperoleh kuesioner budaya organisasi 

35 butir dan sudah dilakukan uji validasi dan reliabilitas menjadi 31 butir, seperti di 

bawah ini: 

No ITEM PERTANYAAN 
ALTERNATIF 

JAWABAN 
5 4 3 2 1 

1 
Apabila saya menemukan masalah, pimpinan 
dan teman sekerja diberi kesempatan untuk 
mengemukakan pendapat. 

     

2 

Dalam melaksanakan pekerjaan, saya 
diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk 
berinisiatif mengkaji dan menyelesaikan 
sendiri pekerjaan sesuai dengan pandangan 
dan petunjuk operasional. 

     

3 
Dalam pelaksanaan pekerjaan, pimpinan saya 
memberikan pengarahan langsung mengenai 
teknis penyelesaian pekerjaan. 

     

4 
Saya secara berkala diberikan pengarahan 
terkait pencapaian target sesuai dengan visi 
dan misi perguruan tinggi. 

     

5 
Pimpinan memberikan pengarahan jika ada 
perubahan peraturan dan kebijakan di 
perguruan tinggi. 

     

6 

Pekerjaan yang melibatkan beberapa 
jurusan/prodi  pada Perguruan Tinggi 
direncanakan secara baik dan terkoordinir oleh 
pimpinan. 
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No ITEM PERTANYAAN 
ALTERNATIF 

JAWABAN 
5 4 3 2 1 

7 

Penyelesaian pekerjaan yang melibatkan 
beberapa jurusan/prodi  pada Perguruan 
Tinggi dilaksanakan secara terkoordinasi 
dengan baik oleh pimpinan. 

     

8 
Pelaporan hasil pekerjaan yang melibatkan 
beberapa jurusan/prodi pada Perguruan 
Tinggi dilaporkan pada pimpinan. 

     

9 

Saya didukung oleh pimpinan untuk 
meningkatkan kemampuan menjalankan 
tugas, misalnya dukungan untuk 
mengikutsertakan dalam suatu 
pelatihan/workshop. 

     

10 Saya didukung oleh pimpinan untuk 
melanjutkan pendidikan pada strata lanjutan. 

     

11 Saya didukung oleh pimpinan dalam 
melaksanakan penelitian. 

     

12 
Terdapat aturan-aturan baku yang digunakan 
untuk mengawasi dan mengendalikan perilaku 
dosen dalam menjalankan tugasnya 

     

13 
Terdapat Daftar Penilaian Pelaksanaan 
Pekerjaan yang mengawasi saya dalam bekerja 
di PT. 

     

14 
Bila saya melakukan kesalahan dalam 
melaksanakan pekerjaan akan mendapat 
teguran atau peringatan dari pimpinan. 

     

15 
 

Penghasilan/gaji didasarkan atas prestasi 
kerja saya. 

     

16 
Tunjangan prestasi kerja dan tunjangan lainnya 
diberikan kepada saya berdasarkan prestasi 
kerja. 

     

17 
Jabatan akademik saya menentukan besar  
kecilnya honorarium lainnya yang diterima 
selain gaji pokok. 

     

18 Saya menerima honor kepanitian dalam  
berbagai kegiatan di perguruan tinggi. 

     

19 Promosi jabatan didasarkan atas prestasi kerja 
saya. 

     

20 
Komunikasi saya dengan pimpinan tidak 
dibatasi oleh hierarki kewenangan yang 
formal. 

     

21 Komunikasi saya dengan sesama pegawai dan  
dosen tidak dibatasi  oleh hierarki yang ketat. 

     

 
22   
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No ITEM PERTANYAAN 
ALTERNATIF 

JAWABAN 
5 4 3 2 1 

Saya berkomunikasi dengan mahasiswa secara 
interpersonal tentang perkuliahan atau 
bimbingan akademik di dalam ruang atau di 
luar ruang dosen. 

23 
Perencanaan pekerjaan oleh pimpinan selalu 
direncanakan secara transparan dengan 
melibatkan dosen. 

     

24 Pelaksanaan pekerjaan selalu dilaksanakan 
dengan transparan oleh pimpinan. 

     

25 Dalam melaksanakan tugas, saya selalu 
konsisten menerapkan ketentuan yang berlaku. 

     

26 
Terdapat perjanjian kerja yang disepakati 
antara saya dengan pimpinan untuk 
melaksanakan tugas secara bertanggung jawab 

     

27 
Demi kemajuan perguruan tinggi, kualitas 
pembelajaran yang diberikan sebaiknya 
mencapai standar minimal pendidikan tinggi. 

     

28 
Loyalitas dosen merupakan pencapaian tujuan 
lembaga pendidikan tinggi tempat dosen 
bertugas. 

     

29 
Jika ada tawaran untuk bekerja sebagai 
pegawai tetap diluar PT, saya tidak akan 
menerimanya. 

     

30 Saya melaksanakan pekerjaan dengan 
tulus/ikhlas. 

     

31 Saya menjaga kebersihan hati dalam 
melaksanakan pekerjaan. 
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5 
STATISTIK DESKRIPTIF 

 

 

 

5.1 Pendahuluan 

Statistik deskriptif adalah statistik berfungsi mendeskripsikan terhadap objek 

yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa 

melakukan analisis dan membuat kesimpulan berlaku secara umum. Analisis data 

deskriptif dilakukan untuk melihat ukuran sentral masing-masing variabel, meliputi: 

tabel biasa, tabel kontingensi maupun distribusi frekuensi, grafik dan penjelasan kelompok 

melalui ukuran pusat atau letak seperti modus, median, mean, variasi kelompok melalui 

rentang dan simpangan baku. Penyajian data tersebut menggunakan daftar distribusi 

dan histogram.  Selanjutnya dilakukan identifikasi  tingkat kecenderungan harga rata-

rata (Mi) dan standar deviasi ideal (SDi). 

Hasan (2004) menjelaskan: Analisis deskriptif merupakan bentuk analisis data 

penelitian untuk menguji generalisasi hasil penelitian berdasarkan satu sample. 

Analisa deskriptif ini dilakukan dengan pengujian hipotesis deskriptif. Hasil 

analisisnya adalah apakah hipotesis penelitian dapat digeneralisasikan atau tidak. 

Jika hipotesis nol (H0) diterima, berarti hasil penelitian dapat digeneralisasikan. 

Analisis deskriptif ini menggunakan satu variabel atau lebih tapi bersifat mandiri, 

oleh karena itu analisis ini tidak berbentuk perbandingan atau hubungan.  

Selanjutnya, Hasan (2001) menjelaskan: Statistik deskriptif atau statistik 

deduktif adalah bagian dari statistik yang mempelajari cara pengumpulan data dan 
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penyajian data sehingga mudah dipahami. Statistik deskriptif hanya berhubungan 

dengan hal menguraikan atau memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu 

data atau keadaan dan fenomena. Dengan kata lain, statistik deskriptif berfungsi 

menerangkan keadaan, gejala atau persoalan.  

 

5.2 Perhitungan Distribusi Frekuensi 

Perhitungan distribusi frekuensi bertujuan untuk memudahkan pembacaan 

sebaran data skor variabel tertentu bedasarkan proporsi frekuensi masing-masing, 

dimana pemetaannya melalui grafik batang (histogram) pada variabel budaya 

organisasi. 

a. Menentukan range, ialah data terbesar dikurangi data kecil, yaitu :  

155-74= 81 

b. Menentukan banyak kelas interval dengan aturan Sturgers oleh Sudjana (1992), 

yaitu: 

Banyak kelas  = 1+(3.30) log n 
Untuk n   = 217 
Banyak kelas  = 1+(3.30) log 217 
    = 1+(3.30) 2.336 

= 8.710 
Banyak kelas dibulatkan ke atas, sehingga dapat diambil = 9 

c. Menentukan interval kelas p, rumus yang digunakan adalah:  

T =
UVWXY

ZVW[V?	\Y]V^
 

P ditentukan sesuai dengan ketelitian data, jika data diteliti sampai satuan, maka 

p diambil teliti sampai satuan juga. 

T =
81
9
= 9 
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d. Memilih ujung bawah interval kelas pertama, untuk data ini dapat diambil sama 

data terkecil atau nilai data yang lebih kecil dari data terkecil. 

e. Kesimpulannya, dengan p=9 dan memulai batas bawah 74 maka distribusinya 

yang dimaksud dari sampel diatas dapat ditunjukan oleh tabel berikut: 

Banyak Kelas Interval Kelas F Absolut F Relatif (100%) 

1 74 - 82 5 2.30 
2 83 - 91 10 4.61 
3 92 - 100 15 6.91 
4 101 - 109 29 13.36 
5 110 - 118 39 17.97 
6 119 - 127 46 21.20 
7 128 - 136 38 17.51 
8 137 - 145 24 11.06 
9 146 - 155 11 5.07 

JUMLAH 217 100 
 

Pada tabel diatas, perhitungan secara proporsional dalam bentuk prosentase 

distribusi skor penelitian variabel budaya organisasi dan hasil perhitungan dalam 

bentuk tabel distribusi frekuensi skor penelitian untuk 217 orang dosen dapat 

dijelaskan bahwa jumlah frekuensi absolut di bawah skor rata-rata sebanyak 98 orang 

atau dalam bentuk frekuensi relatife sebesar 45.16%, di atas skor rata-rata sebanyak 

73 orang atau 33.64% dan berada disekitar nilai rata-rata berada pada kelas 5 dengan 

skor interval  110-118  sebanyak 46 orang atau 21.20%. 

 
Gambar 5.1 : Histogram  Budaya Organisasi 
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Pengambilan kesimpulan pada Gambar 5.1 menunjukkan bahwa data 

pemusatan budaya organisasi terlihat bahwa nilai mean, median, dan modus relatif 

sama. Kemudian nilai median dan modus berada dalam kelas interval yang sama 

pada sebelah kiri nilai mean. Dari data tersebut disimpulkan bahwa pemusatan 

variabel budaya organisasi condong ke kanan. 

 

5.3 Pengukuran Tendensi Sentral 

Pengukuran tendensi sentral meliputi: nilai rata-rata hitung (X), simpangan 

baku (s), median atau nilai tengah (Me), dan modus atau nilai yang paling sering 

muncul (Mo). Adapun rumus perhitungan dan keterangan adalah sebagi berikut: 

a. Nilai Rata-Rata (X) 

Untuk Menentukan nilai rata-rata hitung digunakan rumus dari Sudjana 

(1992), yaitu: 

X =
_̀ C`
_̀

 

Untuk rumus diatas, perlu ditambahkan tabel primer distribusi frekuensi 

BANYAK 
KELAS 

INTERVAL 
KELAS Fi Xi FiXi Xi² FiXi² 

1 74 - 82 5 78.0 390 6084 30420 
2 83 - 91 10 87.0 870 7569 75690 
3 92 - 100 15 96.0 1440 9216 138240 
4 101 - 109 29 105.0 3045 11025 319725 
5 110 - 118 39 114.0 4446 12996 506844 
6 119 - 127 46 123.0 5658 15129 695934 
7 128 - 136 38 132.0 5016 17424 662112 
8 137 - 145 24 141.0 3384 19881 477144 
9 146 - 155 11 150.5 1656 22650 249152.75 

JUMLAH 217 1026.5 25904.5 121974.25 3155261.75 
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Cara mementukan Xi dapat dilakukan dengan mengambil skor di tengah-tengah batas 

atas dan batas bawah, untuk interval kelas pertama adalah: 

Xi = 1 +
74 + 82

2
= 78 

Maka untuk interval skor selanjutnya dilakukan dengan cara yang sama, maka:  

X =
_̀ C`
_̀

=
25904.5
217

= 119.376 

Hasil ini menunjukkan bahwa rata-rata budaya organisasi  PTS di Provinsi 

Aceh sebesar 119.376 di atas rata-rata ideal yaitu 93.00. Hasil data dilapangan 

membuktikan bahwa budaya organisasi lebih baik dari kondisi yang diharapkan. 

 

b. Simpangan Baku (s) 

b* =
W _̀ C`

* − ( _̀ C)*

W(W − 1)
 

b* =
217×3155261.75 − (25904.5)*

217(217 − 1)
= 291.1905 

Simbolnya ada s2 = 351.956 menyatakan varian sampel, sedangkan simpangan baku 

(S) dihitung dengan menarik akar kuadrat dari variannya, hasilnya adalah :  

b = ^ 

b = 291.1905	 = 17.0643 

 

c. Median/Nilai Tengah (Me) 

Untuk menentukan median (Me) digunakan rumus dari Sudjana (1992), yaitu 

cY = d + T
1
2n − e

_
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Keterangan: 
b = batas bawah kelas median, kelas diaman median akan terletak 
p = panjang kelas median 
n = ukuran sampel atau banyak data 
p = jumlah semua frekuensi dengan tanda kelas lebih kecil dari tanda kelas  

 median  
p = frekuensi kelas median 
  

Dari tabel di atas, dapat ditentukan kelas median adalah data yang terletak 

antara urutan ke-119 dan ke-127, sehingga tepat letak intervalnya kelas ke-6. P 

dihitung dengan mencari selisih batas atas kelas median (127+0.5=127.5) dan batas 

bawah kelas median (119-0.5=118.5), jadi p yaitu (127.5-118.5= 9). F ditentukan dari 

jumlah frekuensi interval kelas ke-1 sampai ke-5, F=5+10+15+29+39=98. F merupakan 

kelas median, yaitu frekuensi kelas ke-5, f=46 

cY = d + T
1
2n − e

_
= 118.5 + 9

108.5 − 98
46

= 120.554 

 

d. Modus/Nilai Terbanyak Muncul (Mo) 

Untuk menentukan modus (Mo) digunakan rumus dari Sudjana (1992), yaitu 

cf = d + T
dg

dg + d*
 

Keterangan: 

b = batas bawah kelas median, kelas diaman median akan terletak 
p = panjang kelas median 
b1 = frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval dengan tanda 

 kelas yang lebih  kecil sebelum tanda kelas modus 
b2 = frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval dengan tanda 

 kelas  yang lebih  besar sesudah tanda kelas modus 
 

 Dari tabel diatas dapat ditentukan bahwa kelas modus adalah interval ke-6 

karena memiliki frekuensi paling besar. Nilai P yang telah hitung yaitu 9, sedangkan 
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b1 ditentukan dengan menghitung selisih frekuensi kelas modus dengan sebelumnya 

yaitu: 46-39=7. b2 ditentukan dengan menghitung selisih frekuensi kelas modus 

dengan sesudahnya yaitu: 46-38=8. Lambang b adalah batas bawah kelas modus, 

yakni 119-0.5=118.5 

cf = d + T
dg

dg + d*
= 188.5 + 9

7
7 + 8

= 122.7 

Dikarenakan tidak ada skor yang memiliki besaran 89.250, maka nilai modus 

berada terdekat 122.7 yakni 113. 

 

5.4 Persentase Distribusi Skor Penelitian  

Untuk menghitung persentase distribusi skor data pada variabel budaya 

organisasi terlebih didasarkan pada nilai rata-rata, setelah terlebih dahulu dihitung 

banyak kelas, frekuensi tiap kelas, dan harga rata-rata (mean), maka kemudian dapat 

diidentifikasi persentase masing skor variabel penelitian. 

Banyak Kelas Interval Kelas F Absolut F Relatif (100%) 

1 74 - 82 5 2.30 
2 83 - 91 10 4.61 
3 92 - 100 15 6.91 
4 101 - 109 29 13.36 
5 110 - 118 39 17.97 
6 119 - 127 46 21.20 
7 128 - 136 38 17.51 
8 137 - 145 24 11.06 
9 146 - 155 11 5.07 

JUMLAH 217 100 
 

Pada perhitungan statistika dasar diatas telah diketahui harga rata-rata (mean) 

budaya organisasi sebesar 119.604, maka dapat diketahui:  

- Skor di bawah rata-rata = 2.30%+4.61%+6.91%+13.36%+17.97% = 45.16% 
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- Skor di sekitar rata-rata       = 21.20% 

- Skor diatas rata-rata  = 17.51%+11.06%+5.07%   = 33.64% 

 

5.5 Identifikasi Tingkat Kecenderungan Ubahan Penelitian 

Untuk mengidentifikasi kecenderungan setiap ubahan, digunakan harga-

harga skor ideal (Mi) dan standar deviasi ideal (SDi). Dari harga ini distribusi harga 

ubahan penelitian dibuat dalam lima katagori sebagai berikut: 

Distribusi Frekuensi dan kategori skor dari variabel budaya organisasi 

Kelas Interval Kelas Frekuensi 
Observasi  

Frekuensi 
Relatif Katagori 

1 > (Mi + 2,7 Sdi) sd. Skor maksimum F01 Fr1 Sangat Tinggi 
2 > (Mi + 0,9 Sdi) sd. ( Mi + 2,7 Sdi) F02 Fr2 Tinggi 
3 > (Mi – 0,9 Sdi) sd. (Mi + 0,9 Sdi) F03 Fr3 Cukup 
4 > (Mi – 2,7 Sdi) sd. ( Mi – 0,9 Sdi) F04 Fr4 Rendah 
5 skor minimum  sd. (Mi – 2,7 Sdi) F05 Fr5 Sangat Rendah 

 

Mean ideal (Mi) dan simpangan baku ideal (Sdi) dihitung dengan: 

ch =
^?f5	hiYV]	jV? + ^?f5	hiYV]	jhW

2
 

bih =
^?f5	hiYV]	jV? − ^?f5	hiYV]	jhW

6
 

Variabel Budaya Organisasi 

Jumlah soalnya = 31 
Skor tertinggi  = 5 
Skor terendah  = 1 
 

ch = gKKkSg
*

= 93   bih = gKKGSg
N

= 20.667 

Dengan memasukkan harga-harga diatas, maka didapat tingkat 

kecenderungan dari variabel budaya organisasi (X1) sebagai berikut: 
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Kelas Interval Kelas Frekuensi 
Observasi  

Frekuensi 
Relatif Katagori 

1 149 - 155 6 2.765 Sangat Tinggi 
2 112 - 149 147 67.742 Tinggi 
3 74 - 112 61 28.111 Cukup 
4 37 - 74 3 1.382 Rendah 

5 31 - 37 0 0.000 Sangat 
Rendah 

  Total 217 100   
 

Tabel diatas menunjukkan bahwa gambaran budaya organisasi dalam bentuk 

rata-rata dan standar deviasi data emperik dibandingkan dengan rata-rata dan 

standar deviasi ideal skor penelitian. Rata-rata ideal skor penelitian pada variabel 

budaya organisasi dapat dihitung melalui perhitungan sebagai berikut: skor 

minimum data teoretik adalah 31 dan skor maksimum 155. Berdasarkan hasil 

perhitungan ini diperoleh rata-rata ideal data variabel ini adalah  93.00. Selanjutnya 

skor ideal ini dapat digolongkan dalam lima kategori sebagai berikut: 31-37 kategori 

sangat rendah, 37-74 kategori rendah, 74-112 kategori cukup, 112-149 katagori tinggi, 

dan 149–155 katagori sangat tinggi, maka skor empirik variabel budaya organisasi 

berada pada kategori tinggi. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa variabel 

budaya organisasi rata-rata berada pada kategori tinggi. 

 

5.6 Pengujian Statistik Deskriptif Bantuan SPSS Versi 25 

Langkah Langkah pengujian sebagai berikut: 

Pengujian statistik deskriptif dengan SPSS adalah menggunakan prosedur 

explore. eksplorasi data merupakan teknik analisa yang sekaligus dapat membantu 
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memberi arahan bagi peneliti untuk memilih teknik statistik yang akan 

diimplementasikan pada data yang akan dikehendaki. 

• Buka program SPSS dan sediakan skor-skor angket di Excel 

 

 

• Copy skor-skor angket yang ada di Excel, termasuk skor total dan paste-kan 

di lembar data editor SPSS. 
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• Lalu klik Variable View (lihat tanda panah pada gambar di bawah ini) 

 

• Pilih menu Analyze pada menu bar, kemudian klik Descriptive Statistics. 

• Pilih bagian Explore sehingga akan keluar tampilan seperti gambar di bawah 

ini, dan pilih variabel yang dikehendaki. 
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• Klik dan blok salah satu variabel contoh. 

 

• Klik Panah kanan pada kolom yang sesuai untuk variabel tersebut, misalkan 

kolom Dependent List. 
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• Pada bagian tombol analisis terdapat tiga pilihan, yaitu: Statistics, untuk 

melakukan perhitungan statistik-statistik dasar, klik Continue. Jika dipilih 

tombol statistik, akan muncul tampilan berikut: 

 

• Selanjutnya pilih tombol Plots. Akan muncul dialog sebagai berikut: Jika 

selesai diatur, klik continue. 
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• Jika selesai diatur, klik continue dan tekan tombol OK. 

 

• Pembahasan Output. Beberapa hasil analisa yang dapat dilihat dari tabel 

output antara lain adalah tabel descriptive. Output tersebut akan dibahas 

sebagai berikut: 

 

• Tabel Descriptive, pengukuran ini menunjukkan ukuran terpusat dari data 

yang diwakili oleh mean (rata-rata) dan dispersi data yang berupa standar 

deviasi, standar error, varian, nilai minimum, nilai maksimum, range, 

jangkauan interkuartil, median, dan 5% trimmed mean. 
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6 
VARIABEL KONSEPTUAL DAN DEFINISI 

OPERASIONAL 
 

 

 

 

6.1 Pendahuluan 

Istilah variabel dapat diartikan bermacam–macam. Dalam tulisan ini, variabel 

diartikan sebagai segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian. 

Sering pula dinyatakan variabel penelitian itu sebagai faktor-faktor yang berperan 

dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti. Jika ada pertanyaan tentang apa yang 

akan di teliti, maka jawabannya berkenaan dengan variabel penelitian. Jadi variabel 

penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. Secara teoritis, variabel dapat didefinisikan 

sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai “Variasi” antara satu orang 

dengan yang lain atau satu objek dengan objek yang lain (Hatch dan Farhady, 1981), 

dinamakan variabel karena ada variasinya. 

Menurut Y.W Best, yang disebut variabel penelitian adalah kondisi-kondisi 

atau serenteristik-serenteristik yang oleh peneliti dimanipulasikan, dikontrol atau 

diobservasi dalam suatu penelitian. Sedangkan Direktorat Pendidikan Tinggi 

Depdikbud menjelaskan bahwa yang dimaksud variabel penelitian adalah segala 

sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian. Dari kedua pengertian 
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tersebut dapat dijelaskan bahwa variabel penelitian itu meliputi faktor-faktor yang 

berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti. 

Variabel independen meliputi variabel bebas, stimulus, predictor, dan 

antecedent. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi 

sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (variabel terikat). Dalam 

Structural Equation Modeling (Pemodelan Persamaan Struktural), variabel 

independen disebut variabel eksogen. Variabel dependen meliputi variabel terikat, 

output, kriteria, dan konsekuen. Variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam SEM disebut variabel 

indogen. Variabel Moderator (variabel independen ke-2). Variabel moderator adalah 

variabel yang mempengaruhi (memperkuat atau memperlemah) hubungan antara 

variabel independen dan variabel dependen. 

Variabel intervening merupakan variabel yang secara teoritis mempengaruhi 

hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, tetapi tidak dapat 

diamati atau diukur. Variabel intervening merupakan variabel penyela (variabel 

antara) yang terletak di antara variabel dependen dan variabel independen, sehingga 

variabel independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya 

variabel dependen.  

Di bawah ini ada beberapa contoh variabel dalam penelitian terdiri dari lima 

variabel, yaitu tiga variabel eksogen adalah variabel budaya organisasi, perilaku 

kepemimpinan, dan motivasi berprestasi. Terdapat satu variabel intervening yaitu 

kepuasan kerja, selanjutnya satu variabel endogen yaitu kinerja dosen. Definisi 

Operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang didefinisikan 

yang dapat diamati (diobservasi). Konsep dapat diamati atau diobservasi ini penting, 
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karena hal yang dapat diamati itu membuka kemungkinan bagi orang lain selain 

peneliti untuk melakukan hal yang serupa, sehingga apa yang dilakukan oleh peneliti 

terbuka untuk diuji kembali oleh orang lain.  

 

6.2 Variabel Budaya Organisasi 

Defenisi konseptual budaya organisasi adalah suatu kepercayaan, nilai, norma 

perilaku yang diterima dan disosialisasikan secara berkesinambungan sebagai 

pembentuk karakteristik organisasi dalam menghadapi tantangan/adaptasi eksternal 

dan integrasi internal. Budaya organisasi didefinisikan sebagai nilai-nilai, 

kepercayaan dan prinsip-prinsip yang berfungsi sebagai dasar sistem manajemen 

organisasi, dan juga praktek-praktek manajemen serta perilaku yang membantu dan 

memperkuat prinsip-prinsip dasar tersebut. 

Definisi operasional budaya organisasi dalam penelitian ini didasarkan pada teori 

yang dikembangkan oleh Robbins dengan penjabaran operasional variabelnya 

menjadi sepuluh kajian (manifest), yaitu: (1) inisiatif individu, (2) pengarahan, (3) 

integrasi, (4) dukungan manajemen, (5) kontrol, (6) sistem imbalan, (7) pola 

komunikasi, (8) intergritas, (9) komitmen, dan (10) ketulusan, seperti uraian berikut : 

1). Inisiatif individual yaitu tingkat tanggung jawab, kebebasan atau independensi 

yang dipunyai setiap anggota organisasi dalam mengemukakan pendapat, 2). 

Pengarahan yaitu sejauh mana organisasi dapat menciptakan dengan jelas sasaran 

dan harapan yang diinginkan, 3). Integrasi yaitu sejauh mana suatu organisasi dapat 

mendorong unit-unit organisasi untuk bekerja dengan cara yang terkoordinasi, 4). 

Dukungan manajemen yaitu sejauh mana organisasi memberi dukungan dalam 

upaya pengembangan kemampuan para pegawai seperti mengadakan pelatihan, 5). 
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Kontrol yaitu adanya pengawasan yang dilakukan dalam organisasi terhadap 

perilaku para pegawai dalam melaksanakan tugasnya dengan menggunakan 

peraturan-peraturan yang telah ditetapkan demi kelancaran organisasi, 6). Imbalan 

yaitu sejauh mana alokasi imbalan seperti kenaikan gaji, promosi, dan sebagainya 

didasarkan atas prestasi kerja pegawai, 7). Pola komunikasi yaitu sejauh mana 

komunikasi dalam organisasi yang dibatasi oleh hierarki kewenangan yang formal 

dapat berjalan dengan baik, 8). Integritas yaitu sikap dasar dan sikap mental yang 

menjunjung tinggi kebenaran, 9). Komitmen yaitu senantiasa melakukan upaya 

terbaik dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dalam menyelesaikan setiap 

tugas, 10). Ketulusan yaitu suatu bentuk kebajikan seseorang dalam berbicara dan 

berperilaku benar-benar bersumber dari perasaan, pikiran dan keinginannya.  

 

6.3 Perilaku kepemimpinan 

Defenisi konseptual perilaku kepemimpinan adalah pola-pola perilaku 

kepemimpinan yang memungkinkan pemimpin untuk mempengaruhi orang lain 

secara efektif. Kepemimpinan dalam organisasi PTS adalah perilaku kepemimpinan 

yang diperlihatkan oleh pimpinan PTS dalam memimpin dan mengarahkan para 

dosen dan pegawai lainnya, terutama dalam tugas menjalankan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi. 

Defenisi operasional perilaku kepemimpinan dalam penelitian ini didasarkan 

pada teori yang dikembangkan oleh Robert K. Greenleaf, dengan penjabaran 

operasional variabelnya menjadi sepuluh dimensi yaitu: (1) perilaku mendengarkan, 

(2) perilaku empati, (3) perilaku mencari solusi, (4) perilaku kesadaran, (5) perilaku 

persuasif, (6) perilaku konseptual, (7) perilaku kemampuan meramalkan, (8) perilaku 
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kemampuan melayani, (9) perilaku komitmen terhadap pertumbuhan manusia, dan 

(10) perilaku memberdayakan. 

 

6.4 Motivasi Berprestasi 

Definisi konseptual motivasi berprestasi adalah suatu dorongan dari dalam 

diri individu untuk mencapai suatu nilai kesuksesan. Di mana nilai kesuksesan 

tersebut mengacu pada perbedaannya dengan suatu keberhasilan atas penyelesaian 

masalah yang pernah diraih oleh individu maupun berupa keberhasilan individu lain 

yang dianggap mengandung suatu nilai kehormatan. Motivasi berprestasi 

merupakan hasrat untuk berkeinginan berhasil dalam suatu aktivitas, baik itu secara 

umum maupun secara spesifik. 

Definisi operasional motivasi berprestasi merupakan skor skala Motivasi 

Berprestasi yang dikembangkan oleh Gage dan Berliner, meliputi beberapa 

karaterstik yang mencakup: (1) ketakutan akan kegagalan, (2) kepuasan dalam 

mengerjakan tugas, (3) prestasi yang diraih, (4) penambahan usaha-usaha tertentu, (5) 

pengambilan tanggung jawab, (6) ketangguhan dalam mengerjakan tugas, (7) 

kebutuhan akan umpan balik, (8) pemilihan tugas, dan (9) kreatif serta Inovatif. 

 

6.5 Variabel Kepuasan kerja 

Definisi konseptual kepuasan kerja adalah hasil dari persepsi dosen mengenai 

seberapa baik pekerjaan mereka memberikan hal yang dinilai penting. Indikator yang 

digunakan dalam pengukuran variabel kepuasan kerja adalah pekerjaan itu sendiri, 

gaji, kesempatan atau promosi, supervisor dan rekan kerja. Pekerjaan adalah 

panggilan hati nurani bagi setiap orang yang sesuai dengan bidang pekerjaan yang 
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dipilih, demikian halnya dengan seorang dosen tentu telah menentukan sikap pilihan 

sesuai pilihan utama bukan pilihan alternatif. Selanjutnya, seorang dosen dalam 

melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi telah siap menerima hak, 

kewajiban, dan tanggung jawab sesuai yang telah diatur oleh institusi dan aturan 

yang ada. Menyangkut promosi bagi dosen dapat dilakukan sendiri sesuai 

kesempatan dan minat pada tugas pokok Tri Dharma Perguruan Tinggi maupun 

tugas-tugas perbantuan sebagai tugas pengabdian kepada masyarakat. Dosen juga 

dapat mengembangkan karir lebih luas cakupannya dengan memiliki kebebasan 

mimbar akademik. Bagi dosen kepuasan tentu sangat dirasakan ketika banyak 

mahasiswa mengatakan bahwa kami sangat senang dan bangga memiliki dosen yang 

memiliki sikap, kemampuan, dan keterampilan serta memiliki kemampuan 

berkomunikasi dan penggunaan strategi pembelajaran yang dapat mengaktifkan 

semua warga belajar. 

Definisi operasional kepuasan kerja adalah dosen mengalami kepuasan kerja 

dalam bidang pekerjaannya sebagai pelaksana tugas-tugas pendidikan dan 

pengajaran, penelitian dan pengabdiaan kepada masyarakat serta tugas-tugas 

tambahan yang dibebankan oleh lembaga. 

 

6.6 Kinerja Dosen 

Definisi konseptual kinerja dosen adalah hasil kerja yang dicapai oleh dosen 

dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan wewenang dan tanggung-jawab sebagai 

tenaga fungsional akademik. Defenisi operasional kinerja dosen adalah penilaian 

kinerja fungsi dosen dalam mendukung kinerja program studi menurut Departemen 

Pendidikan Nasional, yaitu: (1) dosen sebagai pelaksanaan pendidikan, (2) dosen 
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sebagai pelaksanaan penelitian, (3) dosen sebagai pelaksanaan pengabdian kepada 

masyarakat, dan (4) dosen sebagai pelaksanaan tugas penunjang. 

Dosen sebagai pelaksanaan pendidikan memiliki kemampuan berupa 

perencanaan perkuliahan, pelaksanaan perkuliahan, evaluasi perkuliahan, 

membimbing proposal, membimbing Kuliah Kerja Mahasiswa, membimbing tugas 

akhir mahasiswa, melaksanakan tugas sebagai penguji pada ujian akhir, membina 

kegiatan kemahasiswaan, menyampaikan orasi ilmiah, menduduki jabatan pimpinan 

perguruan tinggi, pembimbingan akademik, dan melakukan kegiatan pengembangan 

diri untuk meningkatkan kompetensi. Dosen sebagai pelaksanaan penelitian berupa: 

menyusun proposal penelitian, melaksanakan penelitian sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan/teknologi dan seni, dan sebagai pengembang 

bahan ajar. Dosen sebagai pelakasana pengabdian kepada masyarakat berupa: 

menduduki jabatan pimpinan pada perguruan tinggi/lembaga pemerintah dan 

lembaga swasta, melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian, 

memberi pelatihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat, memberi 

pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas 

umum pemerintah terkait pembangunan, dan menulis karya pengabdian kepada 

masyarakat. Dosen sebagai pelaksanaan penunjang berupa dosen terlibat dalam 

kepanitiaan/badan pada perguruan tinggi/ pemerintah, menjadi anggota organisasi 

profesi dosen, menjadi anggota delegasi nasional dalam pertemuan internasional, 

berperan aktif dalam pertemuan ilmiah, dan mendapat penghargaan/tanda jasa. 

Definisi Operasional kinerja dosen dalam penelitian ini adalah prestasi/hasil 

kerja yang dicapai oleh dosen dalam kurun waktu tertentu sebagai wujud tanggung 

jawabnya terhadap tugas dan kewajibannya dalam melaksanakan Tri Dharma 
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Perguruan Tinggi yang dibebankan kepadanya dalam bentuk pelaksana pendidikan, 

pelaksana penelitian, pelaksana pengabdian kepada masyarakat, dan pelaksana 

tugas-tugas penunjang. 
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7 
PENGUJIAN PERSYARATAN ANALISIS 

 

 

 

7.1 Pendahuluan 

Untuk menentukan statistik uji yang digunakan apakah menggunakan uji 

statistik parametrik atau non-parametrik maka perlu dilakukan uji persyaratan 

analisis data. Pengujian dengan statistik inferensial parametrik mensyaratkan 

beberapa hal, seperti uji asumsi normalitas, uji linearitas, uji otokorelasi, dan uji 

multikolinearitas. Selain itu, uji statistik parametrik mensyaratkan data yang 

dianalisis harus berskala interval atau rasio serta pengambilan sampel harus 

dilakukan secara random. Pengujian normalitas dilakukan untuk mengetahui normal 

atau tidaknya suatu distribusi data. Hal ini penting diketahui berkaitan dengan 

ketepatan pemilihan uji statistik yang akan digunakan, karena uji statistik parametrik 

mensyaratkan data harus berdistribusi normal. Andai diperoleh data tidak 

berdistribusi normal maka disarankan untuk menguji statistik non-parametrik. 

Sebelum dilakukan analisis data atau perhitungan statistik terlebih dahulu 

dilakukan uji asumsi normalitas, uji linearitas, uji otokorelasi, dan uji 

multikolinearitas. Keempat uji tersebut merupakan persyaratan sebelum melakukan 

pembuktian terhadap hipotesis penelitian. Hal ini merupakan bagian dari statistik 

inferensial tipe parametris hanya dapat digunakan jika persyaratan analisis 

terpenuhi. Pedhazur mengemukakan asumsi yang harus dipenuhi untuk 

menggunakan analisis jalur ada lima, yaitu: (1) Hubungan antara variabel dalam 
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model linear, aditivitas tidak ada efek-efek interaksi dan kausal; (2) Semua variabel 

residu (yang tidak diukur) tidak berkorelasi dengan salah satu variabel yang 

membangun model; (3) Adanya rekursivitas, semua anak panah mempunyai satu 

arah, tidak boleh terjadi pemutaran balik; (4) Variabel yang diukur berskala interval; 

dan (5) Variabel diukur tanpa kesalahan. Kelima asumsi tersebut  dipenuhi penelitian 

ini karena itu analisis jalur dapat digunakan.   

 

7.2 Perhitungan Normalitas Data dengan Teknik Lilliefors 

Uji normalitas yaitu apakah data empiric yang didapatkan dari lapangan 

sesuai dengan distribusi teoritik tertentu (dalam kasus ini, distribusi normal). Dengan 

kata lain, apakah data yang diperoleh berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

Data berdistribusi normal apabila data akan mengikuti bentuk distribusi normal. 

Dimana data memusat pada nilai rata-rata atau dikenal dengan istilah median. Data 

yang membentuk distribusi normal bila jumlah data yang diatas dan dibawah rata-

rata adalah sama, begitupula dengan simpangan bakunya.  

Uji distribusi normalitas atau biasa dikenal dengan istilah uji normalitas dapat 

digunakan untuk mengukur apakah data yang telah didapatkan berdistribusi normal 

atau tidak sehingga dapat digunakan dalam statistik parametris (statistik inverensial). 

Dengan demikian, uji normalitas adalah apakah data empiric yang didapatkan dari 

lapangan sesuai dengan distribusi teoritik tertentu (dalam kasus ini, distribusi 

normal). Dengan kata lain, apakah data yang diperoleh berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal.  

Pengujian parametrik untuk uji normalitas dibangun dari distribusi normal, 

dalam hal ini tabel tersebut mengacu kepada uji normalitas. Dimana kita dapat 
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berasusmsi bahwa sampel yang kita dapatkan benar-benar mewakili populasi 

sehingga hasil penelitian yang telah dilakukan dapat di generalisasikan pada 

populasi. Jika dilihat dari statistik, populasi termasuk kedalam distribusi normal.  

Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data yang diperoleh 

dari hasil sebuah penelitian berdistribusi normal atau tidak. Yakni, distribusi data 

dengan bentuk seperti bell. Dimana data yang baik dan benar adalah data yang 

memiliki pola berdistribusi normal, yaitu tidak terlalu menghadap kanan maupun 

kiri. Terdapat persyaratan untuk menggunakan metode Lilliefors ini, yaitu: data 

berskala interval atau ratio (kuantitatif), data tunggal/belum dikelompokkan pada 

tabel distribusi frekuensi, dapat untuk n besar maupun n kecil dan ukuran sampel n 

< = 30. � 

Signifikansi uji, nilai terbesar | F(zi) - S(zi) | dibandingkan dengan nilai tabel 

Lilliefors. Jika nilai | F(zi) - S(zi) | terbesar kurang dari nilai tabel Lilliefors, maka H0 

diterima ; ditolak. Jika nilai | F(zi) - S(zi) | terbesar lebih besar dari nilai tabel 

Lilliefors, maka H0 ditolak ; H1 diterima. Tabel nilai Quantil Statistik Lilliefors. 

Prosedur perhitungan pada variabel  budaya oraganisai secara manual:  

a. Mengurutkan data terkecil hingga data terbesar, kemudian menentukan 

frekuensi absolute (fabs) dan frekuensi kumulatif (fkum). 

b. Mengubah data skor menjadi bilangan baku (Zi) menggunakan rumus dari 

Sudjana (1992). 

lh = 	 mPGm
n

 , dimana C= nilai rata-rata, dan S= simpangan baku 

c. Untuk menentukan F (Zi) digunakan nilai luas di bawah kurva normal baku 

(luas distribusi normal standar). 
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d. S (Zi) ditentukan dengan cara menghitung proporsi (fkum) berdasarkan jumlah 

f seluruhnya. 

e. Langkah terakhir menentukan selisih antara F (Zi) – S (Zi) dengan mengambil 

harga mutlak terbesar yang disebut dengan Lo. Kemudian untuk n=217 harga 

Ltabel = 0.060 (dari nilai kritik Lilliefors) antara harga  Lo dan Ltabel 

dibandingkan. 

Jika harga Lo kurang dari harga Ltabel maka pengujian menyatakan data berasal 

dari sampel yang berdistribusi normal. 

 

Tabel Perhitungan uji kenormalan dengan teknik Lilliefors pada variabel budaya 

organisasi,  sebagaimana tabel berikut: 

No X1 f fkum Zi Ztabel F(Zi) S(Zi) FZi-
SZi 

1 74 3 3 -2.660 0.4961 0.0039 0.0138 -0.0099 
2 77 1 4 -2.485 0.4934 0.0066 0.0184 -0.0118 
3 79 1 5 -2.369 0.4909 0.0091 0.0230 -0.0139 
4 83 2 7 -2.135 0.4834 0.0166 0.0323 -0.0157 
5 84 1 8 -2.077 0.4808 0.0192 0.0369 -0.0177 
6 85 1 9 -2.019 0.4778 0.0222 0.0415 -0.0193 
7 87 1 10 -1.902 0.4713 0.0287 0.0461 -0.0174 
8 88 3 13 -1.844 0.4671 0.0329 0.0599 -0.0270 
9 90 1 14 -1.727 0.4573 0.0427 0.0645 -0.0218 
10 91 1 15 -1.669 0.4515 0.0485 0.0691 -0.0206 
11 93 1 16 -1.552 0.4394 0.0606 0.0737 -0.0131 
12 94 2 18 -1.494 0.4319 0.0681 0.0829 -0.0148 
13 95 1 19 -1.435 0.4236 0.0764 0.0876 -0.0112 
14 96 2 21 -1.377 0.4147 0.0853 0.0968 -0.0115 
15 97 3 24 -1.319 0.4049 0.0951 0.1106 -0.0155 
16 98 1 25 -1.260 0.3962 0.1038 0.1152 -0.0114 
17 99 2 27 -1.202 0.3849 0.1151 0.1244 -0.0093 
18 100 3 30 -1.144 0.3729 0.1271 0.1382 -0.0111 
19 102 1 31 -1.027 0.3461 0.1539 0.1429 0.0110 
20 103 4 35 -0.969 0.3315 0.1685 0.1613 0.0072 
21 104 5 40 -0.910 0.3186 0.1814 0.1843 -0.0029 
22 105 3 43 -0.852 0.3023 0.1977 0.1982 -0.0005 
23 106 3 46 -0.794 0.2852 0.2148 0.2120 0.0028 



	 74 

24 107 4 50 -0.735 0.2673 0.2327 0.2304 0.0023 
25 108 4 54 -0.677 0.2486 0.2514 0.2488 0.0026 
26 109 5 59 -0.619 0.2291 0.2709 0.2719 -0.0010 
27 110 2 61 -0.560 0.2123 0.2877 0.2811 0.0066 
28 111 3 64 -0.502 0.1915 0.3085 0.2949 0.0136 
29 112 2 66 -0.444 0.1700 0.3300 0.3041 0.0259 
30 113 7 73 -0.385 0.1480 0.3520 0.3364 0.0156 
31 114 5 78 -0.327 0.1255 0.3745 0.3594 0.0151 
32 115 5 83 -0.269 0.1026 0.3974 0.3825 0.0149 
33 116 4 87 -0.210 0.0832 0.4168 0.4009 0.0159 
34 117 5 92 -0.152 0.0596 0.4404 0.4240 0.0164 
35 118 6 98 -0.094 0.0359 0.4641 0.4516 0.0125 
36 119 5 103 -0.035 0.0120 0.4880 0.4747 0.0133 
37 120 5 108 0.023 0.0080 0.5080 0.4977 0.0103 
38 121 5 113 0.081 0.0319 0.5319 0.5207 0.0112 
39 122 4 117 0.140 0.0557 0.5557 0.5392 0.0165 
40 123 6 123 0.198 0.0753 0.5753 0.5668 0.0085 
41 124 6 129 0.256 0.0987 0.5987 0.5945 0.0042 
42 125 7 136 0.315 0.1217 0.6217 0.6267 -0.0050 
43 126 3 139 0.373 0.1443 0.6443 0.6406 0.0037 
44 127 5 144 0.431 0.1664 0.6664 0.6636 0.0028 
45 128 4 148 0.490 0.1879 0.6879 0.6820 0.0059 
46 129 4 152 0.548 0.2054 0.7054 0.7005 0.0049 
47 130 6 158 0.606 0.2257 0.7257 0.7281 -0.0024 
48 131 2 160 0.665 0.2454 0.7454 0.7373 0.0081 
49 132 5 165 0.723 0.2642 0.7642 0.7604 0.0038 
50 133 2 167 0.781 0.2823 0.7823 0.7696 0.0127 
51 134 3 170 0.840 0.2995 0.7995 0.7834 0.0161 
52 135 6 176 0.898 0.3133 0.8133 0.8111 0.0022 
53 136 6 182 0.957 0.3289 0.8289 0.8387 -0.0098 
54 137 1 183 1.015 0.3438 0.8438 0.8433 0.0005 
55 138 4 187 1.073 0.3577 0.8577 0.8618 -0.0041 
56 139 2 189 1.132 0.3708 0.8708 0.8710 -0.0002 
57 140 6 195 1.190 0.3830 0.8830 0.8986 -0.0156 
58 141 2 197 1.248 0.3925 0.8925 0.9078 -0.0153 
59 142 2 199 1.307 0.4032 0.9032 0.9171 -0.0139 
60 143 4 203 1.365 0.4131 0.9131 0.9355 -0.0224 
61 144 2 205 1.423 0.4222 0.9222 0.9447 -0.0225 
62 145 1 206 1.482 0.4306 0.9306 0.9493 -0.0187 
63 146 1 207 1.540 0.4382 0.9382 0.9539 -0.0157 
64 147 2 209 1.598 0.4441 0.9441 0.9631 -0.0190 
65 148 2 211 1.657 0.4505 0.9505 0.9724 -0.0219 
66 151 1 212 1.832 0.4664 0.9664 0.9770 -0.0106 
67 152 2 214 1.890 0.4706 0.9706 0.9862 -0.0156 
68 153 2 216 1.948 0.4738 0.9738 0.9954 -0.0216 
69 155 1 217 2.065 0.4803 0.9803 1.0000 -0.0197 
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N = 217  lhitung = 0.026   
Rt = 119.604  ltabel = 0.886/14.7309  
SD = 17.142  ltabel    = 0.0601   
Karena lhitung < ltabel maka data berasal dari sampel yang berdistribusi 
normal. 

 

7.3 Uji Normalitas dengan Bantuan SPSS Versi 25 

Uji normalitas data dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa data sampel 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Ada beberapa teknik yang dapat 

digunakan untuk menguji normalitas data, antara lain uji Chi-Kuadrat, uji Lilliefors, 

dan uji Kolmogorov-Smirnov. 

• Untuk menguji normalitas data dengan SPSS, lakukan langkah-langkah 

berikut ini. Entry data atau buka file data yang akan dianalisis. 
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• Copy skor-skor angket yang ada di Excel termasuk skor total dan paste-kan 

di lembar data editor SPSS. 

 

• Lalu klik Variable View (lihat tanda panah pada gambar di bawah ini). 
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• Pilih menu Analyze pada menubar kemudian klik Descriptive Statistics dan 

pilih bagian Explore sehingga akan keluar tampilan seperti gambar di bawah 

ini dan pilih variabel yang dikehendaki. 

 

• Klik dan blok salah satu variabel contoh. 
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• Klik Panah kanan pada kolom yang sesuai untuk variabel tersebut, misalkan 

kolom Dependent List. 

 

• Pada bagian tombol analisis terdapat tiga pilihan, yaitu: Statistics untuk 

melakukan perhitungan statistik-statistik dasar, klik Continue. Jika dipilih 

tombol statistik, akan muncul tampilan berikut: 
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• Klik tombol Plots, pilih Normality test with plots kemudian Klik Continue, 

akan muncul seperti gambar di bawah ini: 

 

• Jika selesai diatur, klik continue dan tekan tombol OK. 
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• Pembahasan Output, beberapa hasil analisa yang dapat dilihat dari tabel 

output antara lain adalah tabel descriptive. Output tersebut akan dibahas 

sebagai berikut: 

 

• Keluaran pada gambar di atas menunjukkan uji normalitas data Budaya, 

yang sudah diuji sebelumnya secara manual dengan uji Lilliefors dan 

Kolmogorov-Smirnov. Pengujian dengan SPSS berdasarkan pada uji 

Kolmogorov–Smirnov dan Shapiro-Wilk. Pilih salah satu saja, misalnya 

Kolmogorov–Smirnov.  

• Hipotesis yang diuji adalah: 

H0: Sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. 

H1: Sampel tidak berasal dari populasi berdistribusi normal. 

• Dengan demikian, normalitas dipenuhi jika hasil uji tidak signifikan untuk 

suatu taraf signifikasi (α) tertentu (biasanya α = 0.05 atau 0.01). Sebaliknya, 

jika hasil uji signifikan maka normalitas tidak terpenuhi.  

• Cara mengetahui signifikan atau tidak signifikan hasil uji normalitas adalah 

dengan memperhatikan bilangan pada kolom signifikansi (Sig).  
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• Untuk menetapkan kenormalan, kriteria yang berlaku adalah sebagai 

berikut: 

1. Tetapkan taraf signifikansi uji, misalnya α = 0.05. 

2. Bandingkan p dengan taraf signifikansi yang diperoleh. 

3. Jika signifikansi yang diperoleh > α, maka sampel berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal. 

4. Jika signifikansi yang diperoleh < α, maka sampel bukan berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal. 

• Pada hasil di atas diperoleh taraf signifikansi dan untuk variabel Budaya 

adalah 0.20. Dengan demikian, data sampel berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal pada taraf signifikansi 0.05. 

 

7.4 Perhitungan Uji Kelinearan dan Keberartian pada Variabel Kepuasan Kerja atas 
Budaya Organisasi 

 
Uji linearitas regresi merupakan salah satu jenis uji persyaratan analisis atau 

uji asumsi statistik, manakala peneliti akan menggunakan jenis statistik parametrik. 

Istilah linier mengandung bahwa apakah kedua data atau variabel yang dihubungkan 

itu berbentuk garis lurus atau linearitas, dapat juga diartikan sifat hubungan yang 

linear antar variabel, artinya setiap perubahan yang terjadi pada satu variabel akan 

diikuti perubahan dengan besaran yang sejajar pada variabel lainnya. Maka untuk 

mengetahui hal itu perlu diuji kelinierannya.  

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai 

hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji ini biasanya digunakan sebagai 

prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linear. Uji linearitas dilakukan dengan 

mencari persamaan garis regresi variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. 
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Berdasarkan garis regresi yang telah dibuat, selanjutnya diuji keterkaitan koefisien 

garis regresi serta linearitas garis regresi, salah satu teknik analisis regresi yang paling 

sering digunakan adalah regresi linear. Regresi linear dapat digunakan apabila 

asumsi linearitas dapat terpenuhi. Apabila asumsi ini tidak terpenuhi, maka kita tidak 

dapat menggunakan analisis regresi linear, akan tetapi kita bisa menggunakan 

analisis regresi non-linear. Asumsi linearitas adalah asumsi yang akan memastikan 

apakah data yang kita miliki sesuai dengan garis linear atau tidak.  

Prosedur perhitungan uji kelinearan dan keberartian persamaan regeresi kepuasan 

kerja (x4) atas budaya organisasi (x1): 

No X1 X4 X12 X42 X1 X4  No X1 X4 X12 X42 X1 X4 
1 151 103 22801 10609 15553  61 106 110 11236 12100 11660 
2 137 125 18769 15625 17125  62 97 97 9409 9409 9409 
3 113 101 12769 10201 11413  63 112 97 12544 9409 10864 
4 153 131 23409 17161 20043  64 134 109 17956 11881 14606 
5 87 79 7569 6241 6873  65 113 111 12769 12321 12543 
6 135 122 18225 14884 16470  66 116 114 13456 12996 13224 
7 117 105 13689 11025 12285  67 124 122 15376 14884 15128 
8 102 111 10404 12321 11322  68 103 102 10609 10404 10506 
9 124 122 15376 14884 15128  69 112 94 12544 8836 10528 
10 119 122 14161 14884 14518  70 119 107 14161 11449 12733 
11 141 112 19881 12544 15792  71 143 113 20449 12769 16159 
12 114 108 12996 11664 12312  72 148 105 21904 11025 15540 
13 136 105 18496 11025 14280  73 119 104 14161 10816 12376 
14 121 106 14641 11236 12826  74 104 103 10816 10609 10712 
15 125 118 15625 13924 14750  75 118 93 13924 8649 10974 
16 143 118 20449 13924 16874  76 97 62 9409 3844 6014 
17 115 84 13225 7056 9660  77 121 109 14641 11881 13189 
18 155 135 24025 18225 20925  78 108 106 11664 11236 11448 
19 135 120 18225 14400 16200  79 125 104 15625 10816 13000 
20 138 125 19044 15625 17250  80 118 105 13924 11025 12390 
21 132 105 17424 11025 13860  81 122 116 14884 13456 14152 
22 135 120 18225 14400 16200  82 128 109 16384 11881 13952 
23 140 105 19600 11025 14700  83 113 104 12769 10816 11752 
24 120 95 14400 9025 11400  84 117 94 13689 8836 10998 
25 117 79 13689 6241 9243  85 115 111 13225 12321 12765 
26 115 87 13225 7569 10005  86 88 72 7744 5184 6336 
27 109 77 11881 5929 8393  87 125 108 15625 11664 13500 
28 109 78 11881 6084 8502  88 120 108 14400 11664 12960 
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29 90 73 8100 5329 6570  89 125 110 15625 12100 13750 
30 140 101 19600 10201 14140  90 118 119 13924 14161 14042 
31 146 119 21316 14161 17374  91 122 108 14884 11664 13176 
32 148 127 21904 16129 18796  92 124 96 15376 9216 11904 
33 140 87 19600 7569 12180  93 74 107 5476 11449 7918 
34 141 100 19881 10000 14100  94 104 93 10816 8649 9672 
35 103 119 10609 14161 12257  95 116 115 13456 13225 13340 
36 114 87 12996 7569 9918  96 129 115 16641 13225 14835 
37 117 107 13689 11449 12519  97 74 110 5476 12100 8140 
38 95 91 9025 8281 8645  98 118 99 13924 9801 11682 
39 129 109 16641 11881 14061  99 127 95 16129 9025 12065 
40 110 90 12100 8100 9900  100 123 105 15129 11025 12915 
41 105 97 11025 9409 10185  101 108 96 11664 9216 10368 
42 132 120 17424 14400 15840  102 91 94 8281 8836 8554 
43 109 84 11881 7056 9156  103 116 124 13456 15376 14384 
44 96 84 9216 7056 8064  104 130 108 16900 11664 14040 
45 116 81 13456 6561 9396  105 74 68 5476 4624 5032 
46 134 109 17956 11881 14606  106 128 117 16384 13689 14976 
47 136 113 18496 12769 15368  107 144 102 20736 10404 14688 
48 134 110 17956 12100 14740  108 130 121 16900 14641 15730 
49 129 97 16641 9409 12513  109 133 102 17689 10404 13566 
50 127 102 16129 10404 12954  110 143 104 20449 10816 14872 
51 103 88 10609 7744 9064  111 130 104 16900 10816 13520 
52 129 103 16641 10609 13287  112 124 118 15376 13924 14632 
53 123 106 15129 11236 13038  113 114 117 12996 13689 13338 
54 113 83 12769 6889 9379  114 132 106 17424 11236 13992 
55 145 134 21025 17956 19430  115 97 91 9409 8281 8827 
56 104 90 10816 8100 9360  116 123 115 15129 13225 14145 
57 104 85 10816 7225 8840  117 83 73 6889 5329 6059 
58 96 95 9216 9025 9120  118 85 96 7225 9216 8160 
59 126 129 15876 16641 16254  119 88 62 7744 3844 5456 
60 94 93 8836 8649 8742  120 113 61 12769 3721 6893 

 

No X1 X4 X12 X42 X1 X4  No X1 X4 X12 X42 X1 X4 
121 122 60 14884 3600 7320  171 135 78 18225 6084 10530 
122 83 84 6889 7056 6972  172 140 96 19600 9216 13440 
123 120 129 14400 16641 15480  173 123 88 15129 7744 10824 
124 115 103 13225 10609 11845  174 144 131 20736 17161 18864 
125 127 112 16129 12544 14224  175 143 107 20449 11449 15301 
126 114 98 12996 9604 11172  176 123 103 15129 10609 12669 
127 107 130 11449 16900 13910  177 103 75 10609 5625 7725 
128 107 103 11449 10609 11021  178 111 111 12321 12321 12321 
129 140 123 19600 15129 17220  179 132 116 17424 13456 15312 
130 98 99 9604 9801 9702  180 132 114 17424 12996 15048 
131 123 123 15129 15129 15129  181 100 72 10000 5184 7200 



	 84 

132 105 90 11025 8100 9450  182 124 108 15376 11664 13392 
133 107 93 11449 8649 9951  183 147 121 21609 14641 17787 
134 104 93 10816 8649 9672  184 139 69 19321 4761 9591 
135 135 124 18225 15376 16740  185 106 95 11236 9025 10070 
136 125 112 15625 12544 14000  186 152 135 23104 18225 20520 
137 107 90 11449 8100 9630  187 138 117 19044 13689 16146 
138 113 86 12769 7396 9718  188 119 80 14161 6400 9520 
139 100 86 10000 7396 8600  189 114 66 12996 4356 7524 
140 108 91 11664 8281 9828  190 128 81 16384 6561 10368 
141 105 97 11025 9409 10185  191 147 125 21609 15625 18375 
142 120 101 14400 10201 12120  192 130 65 16900 4225 8450 
143 113 94 12769 8836 10622  193 133 82 17689 6724 10906 
144 121 120 14641 14400 14520  194 139 68 19321 4624 9452 
145 117 109 13689 11881 12753  195 130 67 16900 4489 8710 
146 138 97 19044 9409 13386  196 124 73 15376 5329 9052 
147 142 111 20164 12321 15762  197 140 100 19600 10000 14000 
148 122 101 14884 10201 12322  198 126 119 15876 14161 14994 
149 153 126 23409 15876 19278  199 106 127 11236 16129 13462 
150 108 106 11664 11236 11448  200 125 88 15625 7744 11000 
151 93 75 8649 5625 6975  201 119 100 14161 10000 11900 
152 138 125 19044 15625 17250  202 77 119 5929 14161 9163 
153 131 121 17161 14641 15851  203 115 88 13225 7744 10120 
154 136 116 18496 13456 15776  204 131 115 17161 13225 15065 
155 118 93 13924 8649 10974  205 136 113 18496 12769 15368 
156 136 128 18496 16384 17408  206 118 99 13924 9801 11682 
157 127 123 16129 15129 15621  207 136 125 18496 15625 17000 
158 125 130 15625 16900 16250  208 127 105 16129 11025 13335 
159 109 106 11881 11236 11554  209 110 96 12100 9216 10560 
160 100 94 10000 8836 9400  210 94 94 8836 8836 8836 
161 99 95 9801 9025 9405  211 79 124 6241 15376 9796 
162 142 112 20164 12544 15904  212 84 107 7056 11449 8988 
163 109 92 11881 8464 10028  213 88 86 7744 7396 7568 
164 135 133 18225 17689 17955  214 111 121 12321 14641 13431 
165 111 126 12321 15876 13986  215 126 92 15876 8464 11592 
166 121 97 14641 9409 11737  216 152 133 23104 17689 20216 
167 121 110 14641 12100 13310  217 128 126 16384 15876 16128 
168 99 85 9801 7225 8415  JLH 25954 22355 3167664 2364645 2701917 
169 120 111 14400 12321 13320        
170 130 121 16900 14641 15730        

 

Dari tabel diatas diperoleh : 

∑X1  = 25954 ∑X12 = 3167664 ∑X1 X4 = 2701917 
∑X4 = 22355 ∑X42 = 2364645  =  
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Dari skor diatas kemudian dihitung koefisien a dan b dengan rumus sebagai berikut:  

V =
XL Xg* − ( Xg)( XgXL)

n Xg* − ( Xg)*
 

V =
22355 3167664 − (25954)(2701917)

217(3167664) − (25954)*
	= 49.922 

d =
n( XgXL) − ( Xg)( XL)

n Xg* − ( Xg)*
 

d =
217(2701917) − (25954)(22355)

217(3167664) − (25954)*
= 0.444 

Dengan memasukkan harga koefisien a dan b, maka didapat persamaan 

regresi variabel (X4) atas (X1), yaitu:  

XL = V + dCg	 

XL = 49.922	 + 0.444Cg	 

 

Dengan dimasukkan harga-harga yang diperoleh, dihitung jumlah kuadrat 

yang berkaitan dengan uji kelinearan dan keberartian yaitu: 

o\ p = CL* = 2364645 

 

Jumlah kuadrat regresi (a), yaitu: 

o\ q =
( CL)*

D
=
(22355)*

217
= 2302977.074 

 

Jumlah kuadrat regresi (b/a), yaitu: 

o\ A∕q = d XgXL −
( Xg)( XL)

D
= 0.444 2701917 −

(25954)(22355)
217

= 12508.602 
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Jumlah kuadrat sisa JK(S), yaitu: 

o\ n = o\ p − o\ q − o\ A∕q = 2364645 − 2302977.074 − 12508.602 = 49159.324 

 

Untuk menghitung jumlah kuadrat galat JK(G), maka variabel budaya 

organisasi (X1), di urutkan dari terkecil sampai terbesar, seperti tabel dibawah ini: 

No X1 K X4 ∑X42 (∑X4)2 Ni JKG  No X1 K X4 ∑X42 (∑X4)2 Ni JKG 
1 74 1 103 36435 108241 3 354.667  61 110   110       0.000 
2 74   125       0.000  62 111 28 97 30699 91809 3 96.000 
3 74   101       0.000  63 111   97       0.000 
4 77 2 131       0.000  64 111   109       0.000 
5 79 3 79       0.000  65 112 29 111 25317 50625 2 4.500 
6 83 4 122 25909 51529 2 144.500  66 112   114       0.000 
7 83   105       0.000  67 113 30 122 80183 558009 7 467.429 
8 84 5 111       0.000  68 113   102       0.000 
9 85 6 122       0.000  69 113   94       0.000 
10 87 7 122       0.000  70 113   107       0.000 
11 88 8 112 35233 105625 3 24.667  71 113   113       0.000 
12 88   108       0.000  72 113   105       0.000 
13 88   105       0.000  73 113   104       0.000 
14 90 9 106       0.000  74 114 31 103 46219 223729 5 1473.200 
15 91 10 118       0.000  75 114   93       0.000 
16 93 11 118       0.000  76 114   62       0.000 
17 94 12 84 25281 47961 2 1300.500  77 114   109       0.000 
18 94   135       0.000  78 114   106       0.000 
19 95 13 120       0.000  79 115 32 104 57994 289444 5 105.200 
20 96 14 125 26650 52900 2 200.000  80 115   105       0.000 
21 96   105       0.000  81 115   116       0.000 
22 97 15 120 34450 102400 3 316.667  82 115   109       0.000 
23 97   105       0.000  83 115   104       0.000 
24 97   95       0.000  84 116 33 94 38005 148225 4 948.750 
25 98 16 79       0.000  85 116   111       0.000 
26 99 17 87 13498 26896 2 50.000  86 116   72       0.000 
27 99   77       0.000  87 116   108       0.000 
28 100 18 78 21614 63504 3 446.000  88 117 34 108 58805 292681 5 268.800 
29 100   73       0.000  89 117   110       0.000 
30 100   101       0.000  90 117   119       0.000 
31 102 19 119       0.000  91 117   108       0.000 
32 103 20 127 47859 187489 4 986.750  92 117   96       0.000 
33 103   87       0.000  93 118 35 107 68449 408321 6 395.500 
34 103   100       0.000  94 118   93       0.000 
35 103   119       0.000  95 118   115       0.000 
36 104 21 87 47280 234256 5 428.800  96 118   115       0.000 
37 104   107       0.000  97 118   110       0.000 
38 104   91       0.000  98 118   99       0.000 
39 104   109       0.000  99 119 36 95 53478 264196 5 638.800 
40 104   90       0.000  100 119   105       0.000 
41 105 22 97 30865 90601 3 664.667  101 119   96       0.000 
42 105   120       0.000  102 119   94       0.000 
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43 105   84       0.000  103 119   124       0.000 
44 106 23 84 25498 75076 3 472.667  104 120 37 108 55022 266256 5 1770.800 
45 106   81       0.000  105 120   68       0.000 
46 106   109       0.000  106 120   117       0.000 
47 107 24 113 44682 178084 4 161.000  107 120   102       0.000 
48 107   110       0.000  108 120   121       0.000 
49 107   97       0.000  109 121 38 102 59649 297025 5 244.000 
50 107   102       0.000  110 121   104       0.000 
51 108 25 88 36478 144400 4 378.000  111 121   104       0.000 
52 108   103       0.000  112 121   118       0.000 
53 108   106       0.000  113 121   117       0.000 
54 108   83       0.000  114 122 39 106 38071 148225 4 1014.750 
55 109 26 134 58947 284089 5 2129.200  115 122   91       0.000 
56 109   90       0.000  116 122   115       0.000 
57 109   85       0.000  117 122   73       0.000 
58 109   95       0.000  118 123 40 96 44078 242064 6 3734.000 
59 109   129       0.000  119 123   62       0.000 
60 110 27 93 20749 41209 2 144.500   120 123   61       0.000 

 

No X1 K X4 ∑X42 (∑X4)2 Ni JKG   No X1 K X4 ∑X42 (∑X4)2 Ni JKG 
121 123   60       0.000  171 135 52 78 62263 363609 6 1661.500 
122 123   84       0.000  172 135   96       0.000 
123 123   129       0.000  173 135   88       0.000 
124 124 41 103 75395 447561 6 801.500  174 135   131       0.000 
125 124   112       0.000  175 135   107       0.000 
126 124   98       0.000  176 135   103       0.000 
127 124   130       0.000  177 136 53 75 61246 355216 6 2043.333 
128 124   103       0.000  178 136   111       0.000 
129 124   123       0.000  179 136   116       0.000 
130 125 42 99 78248 538756 7 1282.857  180 136   114       0.000 
131 125   123       0.000  181 136   72       0.000 
132 125   90       0.000  182 136   108       0.000 
133 125   93       0.000  183 137 54 121       0.000 
134 125   93       0.000  184 138 55 69 45700 173056 4 2436.000 
135 125   124       0.000  185 138   95       0.000 
136 125   112       0.000  186 138   135       0.000 
137 126 43 90 22892 68644 3 10.667  187 138   117       0.000 
138 126   86       0.000  188 139 56 80 10756 21316 2 98.000 
139 126   86       0.000  189 139   66       0.000 
140 127 44 91 51127 253009 5 525.200  190 140 57 81 42248 238144 6 2557.333 
141 127   97       0.000  191 140   125       0.000 
142 127   101       0.000  192 140   65       0.000 
143 127   94       0.000  193 140   82       0.000 
144 127   120       0.000  194 140   68       0.000 
145 128 45 109 43812 174724 4 131.000  195 140   67       0.000 
146 128   97       0.000  196 141 58 73 15329 29929 2 364.500 
147 128   111       0.000  197 141   100       0.000 
148 128   101       0.000  198 142 59 119 30290 60516 2 32.000 
149 129 46 126 48362 186624 4 1706.000  199 142   127       0.000 
150 129   106       0.000  200 143 60 88 39649 156025 4 642.750 
151 129   75       0.000  201 143   100       0.000 
152 129   125       0.000  202 143   119       0.000 
153 130 47 121 85159 505521 6 905.500  203 143   88       0.000 
154 130   116       0.000  204 144 61 115 25994 51984 2 2.000 
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155 130   93       0.000  205 144   113       0.000 
156 130   128       0.000  206 145 62 99       0.000 
157 130   123       0.000  207 146 63 125       0.000 
158 130   130       0.000  208 147 64 105 20241 40401 2 40.500 
159 131 48 106 20072 40000 2 72.000  209 147   96       0.000 
160 131   94       0.000  210 148 65 94 24212 47524 2 450.000 
161 132 49 95 63598 311364 5 1325.200  211 148   124       0.000 
162 132   112       0.000  212 151 66 107       0.000 
163 132   92       0.000  213 152 67 86 22037 42849 2 612.500 
164 132   133       0.000  214 152   121       0.000 
165 132   126       0.000  215 153 68 92 26153 50625 2 840.500 
166 133 50 97 21509 42849 2 84.500  216 153   133       0.000 
167 133   110       0.000  217 155 69 126       0.000 
168 134 51 85 34187 100489 3 690.667          JUMLAH 38680.319 
169 134   111       0.000          
170 134   121       0.000          

	

o\ s = d CL* −
( XL)*

D
 

 

o\ s = 38680.319 

 

o\ pt = o\ n − o\ s = 49159.324- 38680.319 = 10479.005 

 

Rata-rata jumlah kuadrat (RJK) dihitung dengan hasil bagi JK dengan dibagi masing-

masing dan perhitungannya sebagai berikut: 

Uo\ n =
o\ n

D − 2
=
49159.324	
217 − 2

= 228.648 

 

Uo\ pt =
o\ pt

\ − 2
		=

10479.005	
69 − 2

= 156.403 

 

Uo\ s =
o\ s

D − \
=
38680.319		
217 − 69

= 261.354 
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Untuk uji kelinearan digunakan rumus: 

e =
Uo\ pt

Uo\ s
=
156.403
261.354	

= 0.598 

 

Dengan mengkosultasikan F terhadap tabel distribusi F untuk derajat 

kebebasan 68 : 148 didapat harga Ft = 1.37 pada taraf signifikan α = 0.05. Dapat dilihat 

bahwa Fh < Ft yaitu: 0.598	< 1.37 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

persamaaan regresi X4= 49.922+0.444 X1, linier pada taraf α = 0.05. 

Untuk uji keberartian regresi digunakan rumus:  

e =
o\ A∕q

Uo\ n
=
12508.602	
228.648

= 54.707 

Dengan mengkosultasikan F terhadap tabel distribusi F untuk derajat 

kebebasan 1:215 didapat harga Ft = 3.89 pada taraf signifikan α = 0.05. Hasil ini 

menunjukkan bahwa Fh > Ft yaitu: 54.707 > 3.89. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa persamaaan regresi X4 = 69.899 + 0.274 X1, berarti pada taraf signifikan α = 0.05.  

 

7.5 Uji Linearitas dengan Bantuan SPSS Versi 25 

Uji linearitas dilakukan dilakukan dengan mencari persamaan garis regresi 

variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Berdasarkan garis regresi yang telah 

dibuat, selanjutnya diuji keberartian koefisien garis regresi serta linearitasnya. Uji 

linearitas antara variabel bebas X dengan variabel terikat Y memanfaatkan SPSS 

dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: 

Sehingga menu SPSS akan tampak seperti bagan berikut: 

• Untuk menguji linearitas data dengan SPSS, lakukan langkah- langkah 

berikut ini. Entry data atau buka file data yang akan dianalisis. 
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• Copy skor-skor angket yang ada di Excel, termasuk skor total dan paste-kan 

di lembar data editor SPSS. 

 

 

 

 

 

 

 



	 91 

 

• Lalu klik Variable View (lihat tanda panah pada gambar di bawah ini). 

 

• Pilih menu Analyze pada menubar, kemudian klik Compare Mean dan pilih 

bagian Analyze Means sehingga keluar tampilan seperti gambar di bawah 

ini, dan pilih variabel yang dikehendaki. 
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• Klik dan blok salah satu variabel contoh. 

 

• Klik Panah kanan pada kolom yang sesuai untuk variabel tersebut, misalkan 

kolom Dependent List. Lakukan proses berikut: pindahkan Y ke variabel 

dependent dan pindahkan X ke variabel independent. 
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• Pada bagian tombol analisis pilih kotak Option, kemudian pilih Test of 

Linierity dan Anova table and eta. Selanjutnya klik Continue seperti tampak 

pada gambar di bawah ini. 

 

• Jika selesai diatur tekan tombol OK. 

 

• Pembahasan Output, beberapa hasil analisa yang dapat dilihat dari tabel 

output antara lain adalah Anova Table. Output tersebut akan dibahas 

sebagai berikut: 



	 94 

 

• Hasil analisis menunjukkan bahwa harga F sebesar 1.428 dengan signifikansi 

0,390. 

• Interpretasi hasil analisis dilakukan dengan susun hipotesis. 

• H0: Model regresi linear. 

• H1: Model regresi tidak linear. 

• Menetapkan taraf signifikansi (misalnya α = 0,05) dan membandingkan 

signifikansi yang ditetapkan dengan signifikansi yang diperoleh dari analisis 

(Sig). 

• Bila α < Sig, maka H0 diterima, berarti regresi linear 

• Bila α > Sig, maka H1diterima, berarti regresi tidak linear 

• Ternyata hasil analisis menunjukkan bahwa Sig (0.390) > α (0.05), berarti 

model regresi linear. 

 

7.6 Perhitungan Uji Otokorelasi  

Uji otokorelasi dilakukan untuk menyakinkan bahwa variabel-variabel 

endogen dalam analisis jalur tidak berkorelasi antar satu dengan yang lainnya, karena 
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apabila terjadi korelasi yang kuat, maka akan terjadi otokorelasi sehingga pengujian 

pengaruh variabel endogen terhadap variabel eksogen akan terganggu dan hasilnya 

kurang akurat. Kriteria pengujian ini adalah nilai d berkisar antara 0 dan 4, yaitu 0 ≤ 

d ≤ 4. Otokorelasi tidak akan terjadi apabila d = 2. Hasil pengujian otokorelasi melului 

SPSS secara lengkap ditunjukkan pada tabel berikut:  

Uji D-W subsruktur 1: 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 

1 .577a .333 .324 13.896 1.769 
a. Predictors: (Constant) X3, X2, X1 
b. Dependent Variable: X4 
 

Uji D-W substuktur 2: 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .609a .371 .360 8.809 1.969 
a. Predictors: (Constant), KEPUASAN, MOTIVASI, PERILAKU, 

BUDAYA. 
b. Dependent Variable: KINERJA. 
 

Berdasarkan pengujian D-W terlihat bahwa nilai yang diperoleh mendekati 2, 

sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi otokorelasi atau tidak ada korelasi yang 

positif antara variabel-variabel endogen dalam substruktur jalur 1 dan substruktur 

jalur 2. Dengan demikian persyaratan untuk tidak terjadi otokorelasi telah terpenuhi. 

 

7.7 Uji Otokorelasi dengan Bantuan SPSS Versi 25 

Pengujian otokorelasi umumnya dilakukan dengan uji statistik Durbin-Watson. 

Nilai d berkisar antara 0 dan 4, yaitu 0=d=4. Autokorelasi tidak terjadi apabila nilai d 

= 2. Apabila terjadi autokorelasi positif, maka selisih antara et dengan et-1 sangat kecil 
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dan d mendekati 0. Sebaliknya, apabila terjadi autokorelasi negatif, maka selisih 

antara et dengan et-1 relatif besar dan d mendekati 4. 

Sebagai contoh, akan diuji autokorelasi dalam regresi antara variabel bebas 

Budaya (X1), Perilaku (X2) dan Motivasi (X3) dengan variabel terikat Kepuasan Kerja 

(X4). Data hasil penelitian adalah sebagai berikut: 

• Untuk menguji Otokorelasi data dengan SPSS, lakukan langkah- langkah 

berikut ini: Entry data Budaya (X1), Perilaku (X2), Motivasi (X3) dan Kepuasan 

Kerja (X4). 
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• Copy skor-skor angket yang ada di Excel seperti Budaya (X1), Perilaku  (X2), 

Motivasi (X3) dan Kepuasan Kerja (X4) serta paste-kan di lembar data editor 

SPSS. 

 

• Lalu klik Variable View (lihat tanda panah pada gambar di bawah ini). 
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• Pilih menu Analyze pada menu bar kemudian klik Regression dan pilih 

bagian Linear sehingga akan keluar tampilan seperti gambar di bawah ini, 

dan pilih variabel yang dikehendaki. 

 

• Klik dan blok salah satu variabel contoh seperti variabel bebas Budaya (X1), 

Perilaku (X2) dan Motivasi (X3) dengan variabel terikat Kepuasan Kerja (X4). 
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• Klik panah kanan pada kolom yang sesuai untuk variabel tersebut, misalkan 

Kepuasan Kerja (X4) ke dependent list dan variabel Budaya (X1), Perilaku 

(X2) dan Motivasi (X3) ke independent list. 

 

• Pada bagian tombol analisis pilih kotak statistics dan pilih Durbin-Watson, 

sehingga tampak kotak dialog seperti berikut, selanjutnya pilih kotak 

Continue. 
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• Jika selesai diatur tekan tombol OK. 

 

• Pembahasan Output, beberapa hasil analisa yang dapat dilihat dari tabel 

output antara lain adalah Model Summaryb. Output tersebut akan dibahas 

sebagai berikut: 

 

• Ternyata koefisien Durbin-Watson besarnya 1.769 mendekati 2. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam regresi antara variabel bebas 

Budaya (X1), Perilaku (X2) dan Motivasi (X3) terhadap Kepuasan Kerja (X4) 

tidak terjadi otokorelasi. 
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7.8 Perhitungan Multikolinearitas 

Secara ekstrim, multikolinearitas terjadi apabila dua variabel eksogen atau 

lebih mempunyai hubungan atau korelasi yang sangat kuat. Sehingga pengaruh 

variabel–variabel tersebut sulit dibedakan. Kriteria pengujian adalah nilai toleransi 

(TL) kurang dari atau sama dengan 0.1 (VIF ≤ 0.1) atau VIF lebih besar dari atau sama 

dengan 10 (VIF ≥ 10), diteima H0 atau dikatakan terjadi multikolinearitas. Nilai VIF 

akan dilihat jalur substrukutral 1 dan subsruktural 2, sehingga akan ditentukan 

apakah terjadi multikolinearitas atau tidak kedua jalur tersebut. 

uve = g
gGwx

F dan	yf]z =
g
{|}

= 1 − Uz
* 

Keterangan: 

VIF = Nilai Variance Inflation Factor 

Tolj = Nilai tolerance variabel bebas-j 

Rj = Koefisisen korelasi antara variabel bebas-j dengan variabel bebas lainnya. 

Hipotesis yang diuji: 

H0 = Terjadi kolinearitas/multikolinearitas antara variabel bebas 

Ha = Tidak terjadi kolinearitas/multikolinearitas antara variabel bebas  

 

Kriteria pengujian untuk mengetahui terjadi atau tidaknya kolinearitas 

/multikoliniaritas sebagai berikut: “jika nilai Tol ≤ 0.1 atau nilai VIF ≥ 10, terima H0 

atau dikatakan terjadi kolinearitas/multikolinearitas”. 
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Gambar 7.1 Model Substruktur 1 

 

Perhitungan subsruktur 1: 

Menghitung nilai VIF dan Tol Variabel X1 terhadap variabel X4 sebagai berikut: 

∑X1  = 25954 ∑X12 = 3167664 ∑X1 X4 = 2701917 
∑X4 = 22355 ∑X42 = 2364645  =  

 

UgL =
n XgXL − ( Xg)( XL)

n Xg* − ( Xg)* n XL* − ( XL)*
 

UgL =
217 2701917 − (25954)(22355)

217(3167664) − (25954)* 217(2364645) − (22355)*
= 0.450 

uve =
1

1 − Uz
* =

1
1 − (0.450)*

= 1.254 

yf]z = 1 − Uz
* = 1 − (0.450)* = 0.797 

Menghitung nilai VIF dan Tol Variabel X2 terhadap variabel X4 sebagai berikut: 

∑X2 = 29345 ∑X22 = 4087155 ∑X2 X4 = 3062127 
∑X4 = 22355 ∑X42 = 2364645    

 

U*L =
n X*XL − ( X*)( XL)

n X** − ( X*)* n XL* − ( XL)*
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U*L =
217 3062127 − (29345)(22355)

217(4087155) − (29345)* 217(2364645) − (22355)*
= 0.456 

uve =
1

1 − Uz
* =

1
1 − (0.456)*

= 1.369 

yf]z = 1 − Uz
* = 1 − (0.519)* = 0.730 

Menghitung nilai VIF dan Tol Variabel X3 terhadap variabel X4 sebagai berikut: 

∑X3  = 25068 ∑X32 = 2931556 ∑X3 X4 = 2601560 
∑X4 = 22355 ∑X42 = 2364645    

 

USL =
n XSXL − ( XS)( XL)

n XS* − ( XS)* n XL* − ( XL)*
 

USL =
217 2601560 − (25068)(22355)

217(2931556) − (25068)* 217(2364645) − (22355)*
= 0.407 

uve =
1

1 − Uz
* =

1
1 − (0.407)*

= 1.199 

yf]z = 1 − Uz
* = 1 − (0.407)* = 0.834 

 

Perhitungan subsruktur 2: 

 

Gambar 7.2 Model Substruktur 2 

Menghitung nilai VIF dan Tol Variabel X1 terhadap variabel X5 sebagai berikut: 

∑X1  = 25954 ∑X12 = 3167664 ∑X1 X5 = 3194233 
∑X5 = 26518 ∑X52 = 3266744    
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UgK =
n XgXK − ( Xg)( XK)

n Xg* − ( Xg)* n XK* − ( XK)*
 

UgK =
217 3194233 − (25954)(26518)

217(3167664) − (25954)* 217(3266744) − (26518)*
= 0.554 

uve =
1

1 − Uz
* =

1
1 − (0.554)*

= 1.443 

yf]z = 1 − Uz
* = 1 − (0.554)* = 0.693 

Menghitung nilai VIF dan Tol Variabel X2 terhadap variabel X5 sebagai berikut: 

∑X2 = 29345 ∑X22 = 4087155 ∑X2X5 = 3562881 
∑X5 = 26518 ∑X52 = 3266744    

 

UgK =
n X*XK − ( X*)( XK)

n X** − ( X*)* n XK* − ( XK)*
 

U*K =
217 3609604 − (29345)(26518)

217(4087155) − (29345)* − 217(3266744) − (26518)*
= 0.423 

uve =
1

1 − Uz
* =

1
1 − (0.423	)*

= 1.217 

yf]z = 1 − Uz
* = 1 − (0.423)* = 0.821 

Menghitung nilai VIF dan Tol Variabel X3 terhadap variabel X5 sebagai berikut: 

∑X3  = 25068 ∑X32 = 2931556 ∑X3 X5 = 3035146 
∑X5 = 26518 ∑X52 = 3183254    

 

USK =
n XSXK − ( XS)( XK)

n XS* − ( XS)* n XK* − ( XK)*
 

USK =
217 3035146 − (25068)(26518)

217(2931556) − (25068)* 217(3266744) − (26518)*
= 0.355 

uve =
1

1 − Uz
* =

1
1 − (0.355)*

= 1.144 

yf]z = 1 − Uz
* = 1 − (0.355)* = 0.874 
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Menghitung nilai VIF dan Tol Variabel X4 terhadap variabel X5 sebagai berikut: 

∑X4 = 22355 ∑X42 = 2364645 ∑X4X5 = 2748852 
∑X5 = 26518 ∑X52 = 3266744    

 

ULK =
n XLXK − ( XL)( XK)

n XL* − ( XL)* n XK* − ( XK)*
 

ULK =
217 2748852 − (22355)(26518)

217(2364645) − (22355)* 217(3266744) − (26518)*
= 0.423 

uve =
1

1 − Uz
* =

1
1 − (0.423)*

= 1.218 

yf]z = 1 − Uz
* = 1 − (0.423)* = 0.821 

 Dari perhitungan diatas terlihat bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara 

variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, karena nilai toleransi lebih 

dari 0.1 (VIF > 0.1) atau VIF kurang dari 10 (VIF < 10), sehingga H1 diterima atau 

dikatakan tidak terjadi multikolinearitas.  

 

7.9 Uji Multikolinearitas dengan Bantuan SPSS Versi 25 

Uji multikolinearitas dengan SPSS dilakukan dengan uji regresi, dengan patokan 

nilai VIF (Variance Inflation Factor) dan koefisien korelasi antara variabel bebas. 

Kriteria yang digunakan adalah: 1) jika nilai VIF di sekitar angka 1 atau memiliki 

toerance mendekati 1, maka dikatakan tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam 

model regresi; 2) jika koefisien korelasi antara variabel bebas kurang dari 0.5, maka 

tidak terdapat masalah multikolinearitas. 

Sebagai contoh, akan diuji multikolinearitas dalam regresi antara variabel bebas 

Budaya (X1), Perilaku (X2) dan Motivasi (X3) dengan variabel terikat Kepuasan Kerja 

(X4). Data hasil penelitian adalah sebagai berikut: 
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• Untuk menguji multikolinearitas data dengan SPSS, lakukan langkah- 

langkah berikut ini; Entry data Budaya (X1), Perilaku (X2), Motivasi (X3) dan 

Kepuasan Kerja (X4). 

 

• Copy skor-skor angket yang ada di Excel seperti Budaya (X1), Perilaku  (X2), 

Motivasi (X3) dan Kepuasan Kerja (X4) serta paste-kan di lembar data editor 

SPSS. 

 

 

 



	 107 

• Lalu klik Variable View (lihat tanda panah pada gambar di bawah ini). 

 

• Pilih menu Analyze pada menu bar kemudian klik Regression dan pilih 

bagian Linear sehingga akan keluar tampilan seperti gambar di bawah ini 

dan pilih variabel yang dikehendaki. 
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• Klik dan dblok salah satu variabel contoh seperti variabel bebas Budaya (X1), 

Perilaku (X2) dan Motivasi (X3) dengan variabel terikat Kepuasan Kerja (X4). 

 

• Klik Panah kanan pada kolom yang sesuai untuk variabel tersebut, misalkan 

Kepuasan Kerja (X4) ke dependent list dan variabel Budaya (X1), Perilaku 

(X2) dan Motivasi (X3) ke independent list. 
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• Pada bagian tombol analisis pilih kotak statistics dan pilih Colliniearity 

diagnostics, sehingga tampak kotak dialog seperti berikut, selanjutnya pilih 

kotak Continue. 

 

• Jika selesai diatur tekan tombol OK. 
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• Pembahasan Output, beberapa hasil analisa yang dapat dilihat dari tabel 

output antara lain adalah Coefficientsa. Output tersebut akan dibahas 

sebagai berikut: 

 

• Ternyata nilai VIF mendekati 1 untuk semua variabel bebas. Demikian pula, 

nilai tolerance mendekati 1 untuk semua variabel bebas. Dengan demikian, 

dapat disimpulkan bahwa dalam regresi antara variabel bebas Budaya (X1), 

Perilaku (X2) dan Motivasi (X3) terhadap Kepuasan Kerja (X4) tidak terjadi 

multikolinearitas antar variabel bebas. 
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8 
UJI KOEFISIEN ANTARA VARIABEL EKSOGEN 

DENGAN VARIABEL ENDOGEN 
 
 

 

 

8.1 Pendahuluan 

Analisa korelasi pada garis besarnya dibedakan menjadi dua, yaitu korelasi 

antara dua variabel (bivariate correlation) misalnya hubungan antara rambu-rambu 

lalu lintas dengan kecelakaan lalu lintas. Serta korelasi antara tiga variabel atau lebih 

(multivariate correlation) misalnya hubungan antara kecerdasan dan motif belajar 

dengan prestasi belajar. �Statistik mempersiapkan bermacam-macam teknik analisa 

korelasi yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara 

dua variabel. Sekalipun hasil menunjukkan adanya hubungan antara dua variabel 

atau lebih, peneliti tidak bisa secara langsung menarik kesimpulan bahwa antar 

variabel tersebut bersifat sebab-akibat (kausal). Menurut Walter R. Bog dan Meredith 

D, Gall, penelitian korelasi tidak dapat digunakan untuk meneliti hubungan sebab-

akibat antara satu variabel dengan variabel yang lain.  

Product Moment Correlation adalah salah satu teknik korelasi yang digunakan 

untuk mengetahui hubungan antara dua variabel. Teknik korelasi ini dikembangkan 

oleh Karl Pearson. Disebut Product Moment Correlation, karena angka korelasinya 

merupakan hasil perkalian atau product dari moment-moment variabel yang 

dikorelasikan (Product of the Moment).  
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Sebagai contoh gambaran diagram jalur yang mencerminkan proposisi 

hipotetik yang diajukan, lengkap dengan persamaan strukturalnya. Dengan 

menyajikan data ke lima variabel yang berhubungan secara kausal (X1, X2, X3, X4, X5) 

 Tabel 3.8  Matriks Korelasi antar Variabel 

 X1 X2 X3 X4 X5 

X1 1 r12 r13 r14 r15 

X2 r21 1 r23 r24 r25 

X3 r31 r32 1 r34 r35 

X4 r41 r42 r43 1 r45 

X5 r51 r52 r53 r54 1 

 

 Formula untuk menghitung koefisen korelasi yang dicari adalah 

menggunakan Product Moment Coefficient dari Karl Pearson.  Alasan penggunaan 

teknik koefisien korelasi dari Karl Pearson ini adalah karena variabel-variabel yang 

hendak dicari korelasinya memiliki skala pengukuran interval. Formulanya : 

 

5 =
n XY − X Y

n X* − ( X)* n Y* − ( Y)*
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Gambar 8.1 Diagram Jalur 

Keterangan: 

X1 =  Budaya Organisasi 
X2 =  Perilaku Kepemimpinan 
X3 =  Motivasi Berprestasi 
X4 =  Kepuasan Kerja 
X5 =  Kinerja 
εI = Epsilon, yaitu menunjukkan variabel atau faktor residual yang   

menjelaskan pengaruh variabel lain yang telah teridentifikasi 
oleh teori, tetapi tidak diteliti atau variabel lainnya yang belum 
teridentifikasi oleh teori, atau muncul sebagai akibat dari 
kekeliruan pengukuran variabel. 

 

8.2 Prosedur Uji Koefisien antara Variabel Eksogen dengan Variabel Endogen 

a. Korelasi antara variabel (X1) terhadap variabel (X2) sebagai berikut: 

∑X1 = 25954 ∑X12 = 3167664 ∑X1 X2 = 3553174 
∑X2 = 29345 ∑X22 = 4087155    

 

5g* =
n XgX* − ( Xg)( X*)

n Xg* − ( Xg)* n X** − ( X*)*
 

5g* =
217 3553174 − (25954)(29345)

217(3167664) − (25954)* 217(4087155) − (29345)*
= 0.500 

Harga koefifisien korelasi dikonsultasikan dengan rtabel pada jumlah 

responden sebanyak 217 orang dengan signifikan 5% adalah 0.138, yang berarti rhitung 
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diperoleh di atas 0.138 atau rhitung > rtabel  (0.500 > 0.138) dan dapat dinyatakan 

hubungan secara positif dan signifikan. 

 

Untuk menguji keberartian korelasi digunakan uji t, yakni: 

~ =
r	 n − 2

1 − r*
=
0.500 217 − 2

1 − 0.500*
= 8.461 

Dari tabel distribusi t, untuk α= 0.05 diperoleh ttabel = 1.645. Karena thitung lebih 

besar dari ttabel (8.461 > 1.645), maka dapat disimpulkan terdapat korelasi positif 

berarti antara variabel X1 dan X2. 

 

 

b. Korelasi antara variabel (X1) terhadap variabel (X3) sebagai berikut: 

∑X1 = 25954 ∑X12 = 3167664 ∑X1 X3 = 3015414 
∑X3 = 25068 ∑X32 = 2931556    

 

5gS =
n XgXS − ( Xg)( XS)

n Xg* − ( Xg)* n XS* − ( XS)*
 

5gS =
217 3015414 − (25954)(25068)

217(3167664) − (25954)* 217(2931556) − (25068)*
= 0.361 

Harga koefifisien korelasi dikonsultasikan dengan rtabel pada jumlah 

responden sebanyak 217 orang dengan signifikan 5% adalah 0.138, yang berarti rhitung 

diperoleh di atas 0.138 atau rhitung > rtabel  (0.361 > 0.138) dan dapat dinyatakan 

hubungan secara positif dan signifikan. 

 

Untuk menguji keberartian korelasi digunakan uji t, yakni: 

~ =
r	 n − 2

1 − r*
=
0.361 217 − 2

1 − 0.361*
= 5.679 



	 115 

Dari tabel distribusi t, untuk α= 0.05 diperoleh ttabel = 1.645. Karena thitung lebih 

besar dari ttabel (5.679 > 1.645), maka dapat disimpulkan terdapat korelasi positif 

berarti antara variabel X1 dan X3. 

 

c. Korelasi antara variabel (X1) terhadap variabel (X4) sebagai berikut: 

∑X1  = 25954 ∑X12 = 3167664 ∑X1 X4 = 2701917 
∑X4 = 22355 ∑X42 = 2364645    

 

5gL =
n XgXL − ( Xg)( XL)

n Xg* − ( Xg)* n XL* − ( XL)*
 

5gL =
217 2701917 − (25954)(22355)

217(3167664) − (25954)* 217(2364645) − (22355)*
= 0.450 

Harga koefifisien korelasi dikonsultasikan dengan rtabel pada jumlah 

responden sebanyak 217 orang dengan signifikan 5% adalah 0.138, yang berarti rhitung 

yang diperoleh di atas 0.138 atau rhitung > rtabel  (0.450 > 0.138) dan dapat dinyatakan 

hubungan secara positif dan signifikan. 

 

Untuk menguji keberartian korelasi digunakan uji t, yakni: 

~ =
r	 n − 2

1 − r*
=
0.450 217 − 2

1 − 0.450*
= 7.396 

Dari tabel distribusi t, untuk α= 0.05 diperoleh ttabel = 1.645. Karena thitung lebih besar 

dari ttabel (7.396 > 1.645), maka dapat disimpulkan terdapat korelasi positif berarti 

antara variabel X1 dan X4. 

d. Korelasi antara variabel (X1) terhadap variabel (X5) sebagai berikut: 

∑X1 = 25954 ∑X12 = 3167664 ∑X1 X5 = 3153218 
∑X5 = 26186 ∑X52 = 3183254    
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5gK =
n XgXK − ( Xg)( XK)

n Xg* − ( Xg)* n XK* − ( XK)*
 

5gK =
217 3194233 − (25954)(26518)

217(3167664) − (25954)* 217(3266744) − (26518)*
= 0.554 

Harga koefifisien korelasi dikonsultasikan dengan rtabel pada jumlah 

responden sebanyak 217 orang dengan signifikan 5% adalah 0.138, yang berarti rhitung 

yang diperoleh di atas 0.138 atau rhitung > rtabel  (0.554 > 0.138) dan dapat dinyatakan 

hubungan secara positif dan signifikan. 

 

Untuk menguji keberartian korelasi digunakan uji t, yakni: 

~ =
r	 n − 2

1 − r*
=
0.554	 217 − 2

1 − 0.554*
= 9.760 

Dari tabel distribusi t, untuk α= 0.05 diperoleh ttabel = 1.645. Karena thitung lebih 

besar dari ttabel (9.760 > 1.645), maka dapat disimpulkan terdapat korelasi positif 

berarti antara variabel X1 dan X5. 

 

e. Korelasi antara variabel (X2) terhadap variabel (X3) sebagai berikut: 

∑X2 = 29345 ∑X22 = 4087155 ∑X2X3 = 3405614 
∑X3 = 25068 ∑X32 = 2931556    

 

5*S =
n X*XS − ( X*)( XS)

n X** − ( X*)* n XS* − ( XS)*
 

5*S =
217 3405614 − (29345)(25068)

217(4087155) − (29345)* 217(2931556) − (25068)*
= 0.240 

Harga koefifisien korelasi dikonsultasikan dengan rtabel  pada jumlah 

responden sebanyak 217 orang dengan signifikan 5% adalah 0.138, yang berarti rhitung 
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yang diperoleh di atas 0.138 atau rhitung > rtabel   (0.240 > 0.138) dan dapat dinyatakan 

hubungan secara positif dan signifikan. 

 

Untuk menguji keberartian korelasi digunakan uji t, yakni: 

~ =
r	 n − 2

1 − r*
=
0.240 217 − 2

1 − 0.240*
= 3.633 

Dari tabel distribusi t, untuk α= 0.05 diperoleh ttabel = 1.645. Karena thitung lebih 

besar dari ttabel (3.633 > 1.645), maka dapat disimpulkan terdapat korelasi positif 

berarti antara variabel X2 dan X3. 

 

f. Korelasi antara variabel (X2) terhadap (X4)  sebagai berikut: 

∑X2  = 29345 ∑X22 = 4087155 ∑X2 X4 = 3062127 
∑X4 = 22355 ∑X42 = 2364645    

 

5*L =
n X*XL − ( X*)( XL)

n X** − ( X*)* n XL* − ( XL)*
 

5*L =
217 3062127 − (29345)(22355)

217(4087155) − (29345)* 217(2364645) − (22355)*
= 0.456 

Harga koefifisien korelasi dikonsultasikan dengan rtabel  pada jumlah 

responden sebanyak 217 orang dengan signifikan 5% adalah 0.138, yang berarti rhitung 

yang diperoleh di atas 0.138 atau rhitung > rtabel   (0.456 > 0.138) dan dapat dinyatakan 

hubungan secara positif dan signifikan. 

Untuk menguji keberartian korelasi digunakan uji t, yakni: 

~ =
r	 n − 2

1 − r*
=
0.456 217 − 2

1 − 0.456*
= 7.517 
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Dari tabel distribusi t, untuk α= 0.05 diperoleh ttabel = 1.645. Karena thitung lebih besar 

dari ttabel (7.517 > 1.645), maka dapat disimpulkan terdapat korelasi positif berarti 

antara variabel X2 dan X4. 

 

g. Korelasi antara variabel (X2) terhadap variabel (X5)  sebagai berikut: 

∑X2 = 29345 ∑X22 = 4087155 ∑X2X5 = 3562881 
∑X5 = 26186 ∑X52 = 3183254    

 

5*K =
n X*XK − ( X*)( XK)

n X** − ( X*)* n XK* − ( XK)*
 

5*K =
217 3609604 − (29345)(26518)

217(4087155) − (29345)* − 217(3266744) − (26518)*
= 0.423 

Harga koefifisien korelasi dikonsultasikan dengan rtabel  pada jumlah 

responden sebanyak 217 orang dengan signifikan 5% adalah 0.138, yang berarti rhitung 

yang diperoleh di atas 0.138 atau rhitung > rtabel   (0.423 > 0.138) dan dapat dinyatakan 

hubungan secara positif dan signifikan. 

Untuk menguji keberartian korelasi digunakan uji t, yakni: 

~ =
r	 n − 2

1 − r*
=
0.423 217 − 2

1 − 0.423*
= 6.836 

Dari tabel distribusi t, untuk α= 0.05 diperoleh ttabel = 1.645. Karena thitung lebih 

besar dari ttabel (6.836 > 1.645), maka dapat disimpulkan terdapat korelasi positif 

berarti antara variabel X2 dan X5. 

 

h. Korelasi antara variabel (X3) terhadap variabel (X4)  sebagai berikut: 

∑X3  = 25068 ∑X32 = 2931556 ∑X3 X4 = 2601560 
∑X4 = 22355 ∑X42 = 2364645    
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5SL =
n XSXL − ( XS)( XL)

n XS* − ( XS)* n XL* − ( XL)*
 

5SL =
217 2601560 − (25068)(22355)

217(2931556) − (25068)* 217(2364645) − (22355)*
= 0.407 

Harga koefifisien korelasi dikonsultasikan dengan rtabel pada jumlah 

responden sebanyak 217 orang dengan signifikan 5% adalah 0.138, yang berarti rhitung 

yang diperoleh di atas 0.138 atau rhitung > rtabel (0.407 > 0.138) dan dapat dinyatakan 

hubungan secara positif dan signifikan. 

 

Untuk menguji keberartian korelasi digunakan uji t, yakni: 

~ =
r	 n − 2

1 − r*
=
0.407 217 − 2

1 − 0.407*
= 6.534 

Dari tabel distribusi t, untuk α= 0.05 diperoleh ttabel = 1.645. Karena thitung lebih 

besar dari ttabel (6.534 > 1.645), maka dapat disimpulkan terdapat korelasi positif 

berarti antara variabel X3 dan X4. 

 

i. Korelasi antara variabel (X3) terhadap variabel (X5) sebagai berikut: 

∑X3 = 25068 ∑X32 = 2931556 ∑X3 X5 = 3035146 
∑X5 = 26186 ∑X52 = 3183254    

 

5SK =
n XSXK − ( XS)( XK)

n XS* − ( XS)* n XK* − ( XK)*
 

5SK =
217 3035146 − (25068)(26518)

217(2931556) − (25068)* 217(3266744) − (26518)*
= 0.355 

Harga koefifisien korelasi dikonsultasikan dengan rtabel pada jumlah 

responden sebanyak 217 orang dengan signifikan 5% adalah 0.138. yang berarti rhitung 



	 120 

yang diperoleh di atas 0.138 atau rhitung > rtabel (0.355 > 0.138) dan dapat dinyatakan 

hubungan secara positif dan signifikan. 

 

Untuk menguji keberartian korelasi digunakan uji t, yakni: 

~ =
r	 n − 2

1 − r*
=
0.355 217 − 2

1 − 0.355*
= 5.561 

Dari tabel distribusi t, untuk α= 0.05 diperoleh ttabel = 1.645. Karena thitung lebih 

besar dari ttabel (5.561 > 1.645), maka dapat disimpulkan terdapat korelasi positif 

berarti antara variabel X3 dan X5. 

 

j. Korelasi antara Variabel X4 terhadap variabel (X5) sebagai berikut: 

∑X4 = 22355 ∑X42 = 2364645 ∑X4 X5 = 2713420 
∑X5 = 26186 ∑X52 = 3183254    

 

5LK =
n XLXK − ( XL)( XK)

n XL* − ( XL)* n XK* − ( XK)*
 

5LK =
217 2748852 − (22355)(26518)

217(2364645) − (22355)* 217(3266744) − (26518)*
= 0.423 

Harga koefifisien korelasi dikonsultasikan dengan rtabel pada jumlah 

responden sebanyak 217 orang dengan signifikan 5% adalah 0.138, yang berarti rhitung 

yang diperoleh di atas 0.138 atau rhitung > rtabel  (0.423 > 0.138) dan dapat dinyatakan 

hubungan secara positif dan signifikan. 

 

 

Untuk menguji keberartian korelasi digunakan uji t, yakni: 

~ =
r	 n − 2

1 − r*
=
0.423 217 − 2

1 − 0.423*
= 6.853 
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Dari tabel distribusi t, untuk α= 0.05 diperoleh ttabel = 1.645. Karena thitung lebih 

besar dari ttabel (6.853 > 1.645), maka dapat disimpulkan terdapat korelasi positif 

berarti antara variabel X4 dan X5. 

 

Dari perhitungan korelasi antar variabel diperoleh matrik korelasi antar variabel 

eksogenus sebagai berikut: 

 X1 X2 X3 X4 X5 

X1 1 0.500 0.361 0.450 0.554 

X2 0.500 1 0.240 0.456 0.423 

X3 0.361 0.240 1 0.407 0.355 

X4 0.450 0.456 0.407 1 0.423 

X5 0.554 0.423 0.355 0.423 1 

 

8.3 Uji Korelasi dengan Bantuan SPSS Versi 25 

Product Moment Correlation adalah salah satu teknik korelasi yang digunakan 

untuk mengetahui hubungan antara dua variabel. Disebut Product Moment 

Correlation, karena angka korelasinya merupakan hasil perkalian atau product dari 

moment-moment variabel yang dikorelasikan (Product of the Moment). Sedangkan 

besar kecilnya hubungan antara dua variabel dinyatakan dalam bilangan yang 

disebut Koefisien Korelasi. 

• Untuk menguji Korelasi data dengan SPSS, lakukan langkah- langkah 

berikut ini. Entry data atau buka file data ke lima variabel yang berhubungan 

secara kausal Budaya (X1), Perilaku (X2), Motivasi (X3) Kepuasan Kerja (X4) 

dan Kinerja (X5). 
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• Copy skor-skor angket yang ada di Excel termasuk skor total dan paste-kan 

di lembar data editor SPSS. 
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• Lalu klik Variable View (lihat tanda panah pada gambar di bawah ini). 

 

• Pilih menu Analyze pada menu bar kemudian klik Correlate dan pilih 

bagian Bivariat sehingga akan keluar tampilan seperti gambar di bawah ini, 

dan pilih variabel yang dikehendaki. 
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• Blok semua label variabel dan selajutnya klik ikon panah. 

 

• Semua label akan berpindah ke kotak Variables. Klik Pearson di menu 

Correlation Coefficients, Klik Two-tailed di menu Test of Significance dan 

selanjutnya klik di Flag significant Correlation (panah merah), lalu klik ikon 

OK (lingkaran merah). 
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• Selanjutnya akan muncul halaman baru seperti gambar di bawah ini yang 

desebut dengan halaman Output. 

 

• Pembahasan Output, beberapa hasil analisa yang dapat dilihat dari tabel 

output antara lain adalah Correlations Table. Output tersebut akan dibahas 

sebagai berikut: 

• Untuk pengambilan keputusan statistik, dapat digunakan dua cara, yaitu: 

1. Koefisien Korelasi dibandingkan dengan nilai rtabel (korelasi tabel). 

1. Apabila Koefisien Korelasi > rtabel, maka ada korelasi yang signifikan (H1 

diterima). 

2. Apabila Koefisien Korelasi < rtabel, maka tidak ada korelasi yang 

signifikan (H0 diterima). 

2. Melihat Sig. 

1. Apabila nilai Sig. < 0,05 maka ada korelasi yang signifikan (H1 diterima). 

2. Apabila nilai Sig. > 0,05 maka tidak ada korelasi yang signifikan (H0 

diterima). 



	 126 

3. Hasil interpretasi dengan melihat Sig. (2-tailed) = 0.000 bernilai < 0,05, 

maka ada korelasi yang signifikan (H1 diterima). Artinya ada hubungan 

Budaya (X1), Perilaku (X2), Motivasi (X3) Kepuasan Kerja (X4) dan 

Kinerja (X5). 

• Arah hubungan yang dilihat dari tanda koefisien korelasi 

1. Tanda (-) berarti apabila variabel X tinggi maka variabel Y rendah. 

2. Tanda (+) berarti apabila variabel X tinggi maka variabel Y juga tinggi. 

3. Misalkan Ini menunjukkan nilai r = 0.500 dan nilai p = 0.000, maka 

wujud hubungan yang bermakna positif di setiap variabel. 
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9 
PERHITUNGAN KOEFISIEN JALUR VARIABEL  

 
 
 

 

 

9.1 Pendahuluan 

Berdasarkan paradigma dan hipotesis penelitian yang telah disajikan pada bab 

sebelumnya, maka metode analisis data yang digunakan untuk menguji signifikansi 

adalah analisis jalur (path analysis). Dalam analisis jalur langkah pertama yang harus 

dilakukan terlebih dahulu menterjemahkan hipotesis penelitian ke dalam diagram 

jalur. Metode statistika dengan analisis jalur digunakan untuk mengukur pola 

hubungan yang mengisyaratkan besarnya pengaruh beberapa variabel penyebab 

(eksogen) terhadap variabel akibat (endogen). Analisis jalur ini mengikuti pola 

struktural atau disebut model struktural. Model struktural secara umum dapat 

digambarkan dengan persamaan sebagai berikut: Y= f (X1, X2, X3, X4); 

 

Gambar 9.1 Substruktur I. Hubungan kausal X₁, X₂, X₃ terhadap X₄. 
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9.2 Perhitungan Koefisien Jalur Variabel Penelitian 

1. Substruktur I 

 

Gambar 9.2 Substruktur I. Hubungan kausal X₁, X₂, X₃ terhadap X₄. 

Keterangan: 

X1 = Budaya Organisasi 

X2 = Perilaku Kepemimpinan 

X3 = Motivasi Berprestasi 

X4 = Kepuasan Kerja 

 

Dari perhitungan korelasi antar variabel diperoleh matrik korelasi antar variabel 

exogenous sebagai berikut: 

  X1 X2 X3 X4 
X1 1 0.500 0.361 0.450 
X2 0.500 1 0.240 0.456 
X3 0.361 0.240 1 0.407 
X4 0.450 0.456 0.407 1 

 

r12 = p21 

r13 = p31 

r23 = p32 
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r14 = p41 + p42r12 +  p43r13 

r24 = p41r12  + p42 + p43r23 

r34 = p41r13  + p42r23 + p43 

r15 = p51 + p52r12 + p53r13 + p54r14 

r25 = p51r12 + p52 + p53r23 + p54r24 

r35 = p51r13 + p52r23 + p53 + p54r34 

r45 = p51r14 + p52r24 + p53r34 + p54 

Keterangan: 

R = Korelasi 

P = Koefisien Jalur 

r12 = 0.500   

r13 = 0.361 

r14 = 0.450 

r15  = 0.553 

r23  = 0.240   

r24  = 0.456 

r25  = 0.413 

r34  = 0.407   

r35  = 0.351 

r45  = 0.416 

Selanjutnya memasukkan nilai-nilai koefisien korelasi ke persamaan diatas, maka 

akan diperoleh persamaannya sebagai berikut: 

0.500 = p21   ………………………………………………………………(1) 

0.361 = p31 ………………………………………………………………(2) 
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0.240 = p32 …………………………………....……………..……………(3) 

0.450= p41 + p42 (0.500) +p43 (0.361)  …..……….……………..…….(4) 

0.456= p41 (0.500) + p42 + p43 (0.240) …….………………………….(5) 

0.407= p41 (0.361) + p42 (0.240) + p43 (6) ………………………………..(6) 

0.553= p51 + p52 (0.500) + p53 (0.361) + p54 (0.450) ………………...…..….(7) 

0.413= p51 (0.500) +p52 + p53 (0.240) + p54 (0.456) ………………………..(8) 

0.351= p51 (0.361) + p52 (0.240) + p53 + p54 (0.407) ………………………..(9) 

0.416= p51 (0.450) + p52 (0.456) + p53 (0.407) + p54 ………………………..(10) 

 

Diambil Persamaan (4), (5) dan (6) 

0.450= p41 + p42 (0.500) + p43 (0.361) …………….…………………(4)  

0.456= p41 (0.500) + p42 + p43 (0.240) …………….…………………(5) 

0.407= p41 (0.361) + p42 (0.240) + p43 ………………………………...(6) 

Eliminasi kedalam persamaan (4) dan (5) 

0.450 =         p41         + p42 (0.500) + p43 (0.361) …………………………(4)  × 0.500 

0.456 =  p41 (0.500) +         p42        + p43 (0.240) …………………………(5) 

0.225 = 0.500p41 + 0.250p42 + 0,181p43 

0.456 = 0.500p41 +   p42        + 0,240p43             ( - ) 

-0.231= -0.750p42 - 0.059p43  …………………………………………(11) 

 

Eliminasi kedalam persamaan  (5) dan (6) 

0.456= p41 (0.500) +      p42          + p43 (0,240) ……………………….(5) × 0.361 

0.407= p41 (0.361) + p42 (0.240) +   p43  ……………………….(6) × 0.500 

0.165 = 0.181p41 + 0.361p42 + 0.087p43 
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0.204 = 0.181p41 + 0.120p42 + 0.500p43  ( - ) 

-0.039= 0.241p42  - 0,413p43  ……………………………………….(12) 

Eliminasi kedalam persamaan  (11) dan (12) 

-0.231 = - 0.750p42 -  0.059p43 ……………………………………….(11)  x 0.241 

-0.039 =   0.241p42  -  0.413p43 ……………………………………….(12)  x 0.750 

-0.056 = -0.181p42  –  0.014p43 

-0.029 = -0.181p42 + 0.310p43   (  -  ) 

-0.85 = -0.342p43 

p43  = -0.261 

 

Substitusi p43 = - 0,.261 kedalam persamaan (12) 

-0.039= 0.241p42  - 0.413p43 

-0.039= 0.241p42  - 0.413 (0.261) 

0.241p42= -0.039 – 0.108 

0.241p42=  0.069 

p42= 0.069/0.241 

p42= 0.286 

 

Substitusi p43= -0.261 dan p42= 0.286 kedalam persamaan (5) 

0.456= p41 (0.500) +    p42   +  p43 (0.240)  

0.456= p41 (0.500) + 0.286 +  0.261 (0.240)  

0.456= p41 (0.500) + 0.286 + 0.063 

p41 (0.500)= 0.456 – 0.286 + 0.063 

p41 (0.500)= 0.349 
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p41= 0.349/0.500 

p41= 0.214  ….seharusnya    0.212 

 

Gambar 9.3 Substruktur I. Hubungan kausal X₁, X₂, X₃, terhadap X₄ yang telah 

diperoleh koefisien jalur. 

 

Berdasarkan koefisien jalur, maka persamaan jalurnya adalah: 

X4= ρ41X1 + ρ42X2 + ρ43X3 + � 

X4= 0.212X1 + 0.287X2 + 0.261X3 + � 

Pada persamaan jalur tersebut, koefisien residu dapat dihitung dengan terlebih 

dahulu  mencari R square sebagai berikut: 

R2= X4 (X1× X2× X3) = (ρ41ρ42 ρ43)  

 

= (0.154 + 0.361 + 0.250) = 0.333 

Rumus yang digunakan adalah:  
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Dengan mensubstitusikan nilai R square kerumus diatas diperoleh: 

 

Persamaan jalurnya menjadi: 

X4= 0.212X1 + 0.287X2 + 0.261X3 + 0.817 

 

2. Substruktur II 

 

 

Gambar 9.4 Substruktur II. Hubungan kausal X₁, X₃, X₄ terhadap X₅. 

Keterangan: 

X1 = Budaya Organisasi 

X3 = Motivasi Berprestasi 

X4 = Kepuasan Kerja 

X5 = Kinerja Dosen 

 

Dari perhitungan korelasi antar variabel diperoleh matrik korelasi antar variabel 

exogenous sebagai berikut: 

 X1 X2 X3 X4 X5 
X1 1 0.500 0.361 0.450 0.554 
X2 0.500 1 0.240 0.456 0.423 
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X3 0.361 0.240 1 0.407 0.355 
X4 0.450 0.456 0.407 1 0.423 
X5 0.554 0.423 0.355 0.423 1 

 

Eliminasi kedalam persamaan  (7) dan (8) 

0.554=      p51              + p52 (0.500) + p53 (0.361) + p54 (0.4450) …………(7) x 0,500 

0.423= p51(0.500)    +        p52         + p53 (0240)   + p54 (0.456) …………(8) 

0.277=   0.500p51    +    0.250p52   +  0.181p53    +  0.225p54 

0423=     0.500p51   +        p52          +  0.240p53    +  0.456p54  (-) 

-0.146= -0.750p52  –     0.060p53 –   0.231p54 ………………………………..(13) 

 

Eliminasi kedalam persamaan  (8) dan (9) 

0.423=  p51 (0.500) +        p52          + p53 (0.240) + p54 (0,456) ………..(8)  × 0.361 

0.355=  p51 (0.361) +  p52(0,240) +        p53         + p54(0.407) ……......(9)   × 0.500 

0.153=   0.181p51 +   0.361p52 +   0.087p53    + 0.165p54 

0.178=  0.181p51 +   0.120p52 +   0.500p53    + 0.2035p54 ( - ) 

-0.025= 0.241p52        –    0.413p53     –    0.039p54 ……………………… (14) 

Eliminasi kedalam persamaan  (9) dan (10) 

0.355=    p51 (0.361) +  p52 (0.240) +        p53         + p54 (0.407) …....….(9)   × 0.450 

0.423=    p51 (0450) +  p52(0,456) + p53 (0,407) + p54 .........................(10)  × 0.361 

0.15975= 0.16245p51  +   0.108p52      +  0.450p53   + 0.18315p54 

0.152703=  0.16245p51  +   0.16461p52 + 0.146927p53  +  0.361p54 

0.007047= -0.05661p52 + 0.303073p53  – 0.17785p54 ..………………(15) 

 

Eliminasi kedalam persamaan  (13) dan (14) 
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-0.146= -0.750p52 – 0.060p53 – 0.231p54 ………………………………..(13)  × 0.241 

-0.025=  0.241p52 – 0.413p53 – 0.039p54 ..................................................(14)  × -0.750 

-0.035= -0.181p52 – 0.014p53 - 0.056p54 

0.019=  -0.181p52 + 0.310p53 + 0.029p54                        (- ) 

-0.054= -0.324p53 - 0.085p54 ………………………………………...( 16) 

 

Eliminasi kedalam persamaan  (14) dan (15) 

-0.025= 0.241p52 – 0.413p53 – 0.039p54 ……..………………………….(14) × -0.05661 

0.007047= -0.05661p52 + 0.303073p53 – 0,17785p54  ………………...(15)  × 0.241 

0.001425= -0.013p52 + 0.024p53 + 0.0022p54 

0.001698= -0.013p52 + 0.073p53 – 0.0429p54       ( - ) 

-0.000262= -0.049p53 – 0.0451p54  …………………………………………(17) 

 

Eliminasi kedalam persamaan  (16) dan (17) 

-0.054=    -0,324239p53 – 0.084834p54 ................................................( 16) × 0.0057974 

-0.00026=    0,049p53         -  0.045p54  ……………………………….(17) × 0.324239 

-0.002646= 0.0015876p53 + 0.004p54 

-0.00008424= 0.0018876p53 – 0.0146106p54             (-)  

-0.000256176= 0.019p54 

p54= -0.00008424/0.019 

p54= 0.137 

 

Substitusi nilai p54= 0.137 kedalam persamaan (17) 

-0.000262= -0.049p53 – 0.0451p54 
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-0.000262= -0.0495p53 – 0.0451 (p54) ………………………………….(17) 

-0.000262= -0.0495p53 – 0.0451 (0.137) 

-0.0495p53= -0.000262 – 0.00618 

-0.0495p53= 0.000379 + 0.00594 

-0.0495p53= -0.0064407 

p53= -0.0064407/-0.04967 

p53= -0.0064407/-0.050 

p53= 0.128814 

p53= 0.129 

 

Substitusi nilai p54= 0.137 dan p53= 0.129 kedalam persamaan (14) 

-0.026407= 0.241p52 – 0.41336p53 – 0.038884p54 

-0.026407= 0.241p52 – 0.41336 (0.129) – 0.038884 (0.137) 

-0.026407= 0.241p52 – 0.05332344 – 0.00532711 

0.241p52= 0.026407 – 0.04799633 

0.241p52= 0.033365455 

p52= 0.141 

 

Substitusi nilai p54= 0.137,  p53= 0.129 dan p52= 0.141 kedalam persamaan (7) 

0.554= p51  +  p52 (0.500)   +   p53 (0,\.361)  + p54 (0.450) ………...(7) 

0.554= p51  + 0.141 (0.500)   +  0.129 (0.361)  + 0.137 (0.450) 

0.554= p51 + 0.0705 + 0.0466 + 0.0616 

0.554= p51 + 0.1787 

p51= 0.554 – 0.1787 
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p51= 0.3752 

p51= 0.375 

 

 

Gambar 9.5 Substruktur II. Hubungan kausal X₁, X₂, X₃, X₄ terhadap X₅ yang telah 

diperoleh koefisien jalur. 

 

Berdasarkan koefisien jalur, maka persamaan jalurnya adalah: 

X5 = ρ51X1 + ρ52X2 + ρ53X3 + ρ54X4 + � 

X5 = 0.375X1 + 0.141X2 + 0.129X3 + 0.137X4 + � 

Pada persamaan jalur tersebut, koefisien residu dapat dihitung dengan terlebih 

dahulu  mencari R square sebagai berikut: 

R2= X5 (X1 × X2 × X3 × X4) = (ρ51ρ52 ρ53ρ54)

5gK
5*K
5SK
5LK

 

= (0.375 + 0.141 + 0.129 + 0.137) 

0.554
0.423
0.355
0.423

   = 0.371 

Rumus yang digunakan adalah: 

ÄmK∈ = 1 − U*CK(CgC*CSCL) 
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Dengan mensubstitusikan nilai R square kerumus diatas diperoleh: 

ρX5�= 1 − 0.371 = 0.793	

Persamaan jalurnya menjadi:  

X5 = 0.375X1 + 0.141X2 + 0.129X3 + 0.137X4 + 0.793 

 

Berdasarkan diagram jalur pada model, maka ditentukan nilai-nilai koefisien jalur 

dengan membuat persamaan dekomposisi manual sebagai berikut: 

 

 

9.3 Uji Koefisien Jalur dengan Bantuan SPSS Versi 25 

Selanjutnya mencari koefisien jalur, secara manual koefisien jalur dapat 

dihitung dengan memperkalikan matriks invers korelasi variabel independen dengan 

variabel dependen, tapi dengan bantuan SPSS versi 25, koefisien jalur didapat dengan 

jalan sebagai berikut: 

• Untuk menguji Korelasi data dengan SPSS, lakukan langkah- langkah 

berikut ini: Entry data atau buka file data ke lima variabel yang berhubungan 
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secara kausal Budaya (X1), Perilaku (X2), Motivasi (X3) Kepuasan Kerja (X4) 

dan Kinerja (X5). 

 

• Copy skor-skor angket yang ada di Excel termasuk skor total dan paste-kan 

di lembar data editor SPSS. 
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• Lalu klik Variable View (lihat tanda panah pada gambar di bawah ini). 

 

• Pilih menu Analyze pada menu bar, kemudian klik Regression dan pilih 

bagian Linear sehingga akan keluar tampilan seperti gambar di bawah ini 

dan pilih variabel yang dikehendaki. 
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• Klik dan blok variabel contoh seperti variabel-variabel bebas Budaya (X1), 

Perilaku (X2) Motivasi (X3), Kepuasan Kerja (X4) variabel terikat Kinerja (X5). 

 

• Memasukkan Variabel Kinerja (X5) ke dependent list dan variabel Budaya 

(X1), Perilaku (X2), Motivasi (X3) dan Kepuasan Kerja (X4) ke independent 

list. Jika selesai diatur tekan tombol OK. 
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• Selanjutnya akan muncul halaman baru seperti gambar di bawah ini yang 

desebut dengan halaman Output. 

 
• Pembahasan Output, beberapa hasil analisa yang dapat dilihat dari tabel 

output antara lain adalah Model Summary, Anovaa dan Coefficientsa. 

Output tersebut akan dibahas sebagai berikut: 

• Perhatikan pada tabel yang berjudul Coefficentsa, pada kolom Standardized 

Coefficients, itu merupakan koefisien jalur variabel X1 sampai X4 atau biasa 

disebut koefisien Beta atau Beta Hitung, dari tabel tersebut kita bias 

menyusun matriks koefisien jalur sebagai berikut: 

Ä51
Ä52
Ä53
Ä54

=

0.375
0.141
0.129
0.137

 

• Dari tabel Model Summary terlihat kalau R Square atau R2 atau Koefisien 

Determinasi adalah 0.609. Secara manual R Square dapat dihitung dengan 

mengubah matriks koefisien jalur X1..X4 menjadi matriks baris 

lalumemperkalikannya dengan matriks kolom X5. 
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• Dari R square tersebut dapat dihitung koefisien jalur variabel lain diluar 

model yakni ρ5ε dengan rumus: 

ÇÉÑ = 1 − 0.609	=	0.625 

• Selanjutnya contoh cara menguji koefisien jalur ρX5X1 

H0 : ρX5X1 = 0 

H0 : ρX5X1 ≠ 0 

• Pengujian ini sifatnya dua arah, sebab proposisi hipotetik tidak 

mengisyaratkan apakah pengaruh X1 terhadap X5 itu merupakan pengaruh 

yang positif atau negatif. 

• Dengan kembali menggunakan output SPSS ditabel Coefficientsa, pada 

kolom sig dan t dipakai untuk menguji koefisien jalur. 

• Terlihat pada p-value (kolom Sig) = 0.000 yang lebih kecil dari 0.05 atau pada 

kolom t = 5.583 yang lebih besar dari titik kritis 2.1199, dengan demikian H0 

ditolak. 
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10 
PERHITUNGAN UJI HIPOTESIS  

 
 
 

 

 

10.1 Pendahuluan 

Setelah koefisien masing-masing jalur diperoleh, selanjutnya untuk 

memastikan apakah hipotesis dalam penelitian ini diterima atau ditolak, maka akan 

dilakukan pengujian hipotesis statistik untuk menguji kebermaknaan (test of 

significance) setiap koefisien jalur yang telah dihitung, baik secara sendiri-sendiri 

maupun secara bersama-sama, serta menguji perbedaan besarnya pengaruh masing-

masing variabel exogenous terhadap endogenous.  

Untuk menguji koefisien jalur, terlebih dahulu harus men-terjemahkan 

hipotesis penelitian ke dalam hipotesis statistik sebagai berikut dengan kriteria: Nilai 

probability <  5% berarti H0 ditolak dan Ha diterima, artinya koefisien jalur signifikan.  

Jika nilai probability > 5% berarti H0 diterima, artinya koefisien jalur tidak signifikan. 

Secara statistik juga dapat dilakukan dengan uji-t. 

Untuk menguji signifikansi koefisien korelasi digunakan uji t, dengan rumus: 

~ =
r	 n − 2

1 − r*
 

 

Untuk menguji signifikansi koefisien jalur digunakan uji t, dengan rumus: 

~ =
Ä n − 2

1 − Ä*
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Kriteria pengujian: Ditolak H0 jika nilai hitung t lebih besar dari nilai tabel t. (t0 

> ttabel (n-k-1)). 

Seluruh Hipotesis statistik uji akan di uji dengan cara membandingkan antara 

thitung dengan nilai ttabel, bila thitung > dari tabel berarti H0 ditolak, artinya koefisien jalur 

signifikan dan Ha diterima. 

Kedua substruktur dalam penelitian ini merupakan struktur yang tidak 

terpisah, namun merupakan struktur yang saling berhubungan. Untuk menguji 

pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen secara parsial digunakan 

statistik uji t-student. Sedangkan untuk menguji pengaruh variabel eksogen terhadap 

variabel endogen secara simultan digunakan statistik uji F. Untuk menguji koefisien 

jalur secara keseluruhan/bersama-sama, statistik uji yang digunakan adalah 

distribusi F-Snedecor dengan derajat bebas v1=k dan v2=n-k-1, dengan tingkat 

kepercayaan 95%, adapun rumus untuk pengujian secara simultan sebagai berikut:  

)1(
))(1(

),...,(
2

),...,(
2

21

21

ku

ku

xxxx

xxxx

Rk
Rkn

F
−

−−
=

 

Keterangan: 

k      =  Banyaknya variabel exogenous dalam substruktur yang sedang diuji 
t       =  Mengikuti tabel distribusi F Snedecor, dengan derajat bebas (degrees      

of freedom) k dan n – k – 1 
 

Kriteria pengujian : Ditolak H0 jika nilai hitung F lebih besar dari nilai tabel F. 

(F0> Ftabel (k, n-k-1)).  
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10.2 Persamaan Substruktur I. 

Menguji pengaruh simultan X₁, X₂, X₃ terhadap X₄: 

e =
ÖGÜGg wáO(áPáFáQ)

F

Ü gGwáO(áPáFáQ)
F , dimana n= jumlah responden, k= banyak variabel exogenous 

dalam struktur yang sedang diuji, maka e = *gàGSGg â.SSS
S gGâ.SSS

= 35.447 

Menentukan nilai kritis pada derajat kebebasan (db) 217-2-1=214 diperoleh 

nilai Ftabel = 3.04, sedangkan Fhitung = 35.447. Hal ini menunjukkan bahwa Fhitung > Ftabel, 

maka dapat disimpulkan bahwa variabel X₁, X₂ dan X₃ berpengaruh secara signifikan 

terhadap X₄. Oleh sebab itu, pengujian secara individual dapat dilakukan. 

 

1. Pengujian jalur p₄₁ 

~ =
Ä n − 2

1 − Ä*
=
0.212 217 − 2

1 − 0.212*
= 3.181 

Menentukan nilai kritis pada derajat kebebasan (db) 217-3-1=213 diperoleh 

nilai ttabel = 1.645, sedangkan thitung = 3.181. Hal ini menunjukkan bahwa thitung > ttabel, 

maka dapat disimpulkan bahwa variabel koefisien jalur p₄₁	 “berarti”, artinya 

berpengaruh langsung positif. 

 

2. Pengujian jalur p₄₂ 

~ =
Ä n − 2

1 − Ä*
=
0.287 217 − 2

1 − 0.287*
= 4.393 

 

Menentukan nilai kritis pada derajat kebebasan (db) 217-3-1=213 diperoleh 

nilai ttabel = 1.645 sedangkan thitung =4.393. Hal ini menunjukkan bahwa thitung > ttabel, 
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maka dapat disimpulkan bahwa variabel koefisien jalur p₄2 “berarti”, artinya 

berpengaruh langsung positif. 

 

3. Pengujian jalur p₄₃ 

~ =
Ä n − 2

1 − Ä*
=
0.250 217 − 2

1 − 0.250*
= 3.964 

Menentukan nilai kritis pada derajat kebebasan (db) 217-3-1=213 diperoleh 

nilai ttabel = 1.645, sedangkan thitung = 3.964. Hal ini menunjukkan bahwa thitung > ttabel, 

maka dapat disimpulkan bahwa variabel koefisien jalur p₄₃	 “berarti”, artinya 

berpengaruh langsung positif. 

 

10.3 Persamaan Substruktur II. 

Menguji pengaruh simultan X₁, X₂, X₃, X₄ terhadap X₅: 

e =
ÖGÜGg wáä(áPáFáQáO)

F

Ü gGwáä(áPáFáQáO)
F , dimana n= jumlah responden, k= banyak variabel 

exogenous dalam struktur yang sedang diuji, maka e = *gàGLGg â.Sàg
L gGâ.Sàg

= 31.261 

Menentukan nilai kritis pada derajat kebebasan (db) 217-4-1=212 diperoleh 

nilai Ftabel = 2.41, sedangkan Fhitung = 31.261. Hal ini menunjukkan bahwa Fhitung > Ftabel, 

maka dapat disimpulkan bahwa variabel X₁, X₂, X₃, dan X₄ berpengaruh secara 

signifikan terhadap X₅. Oleh sebab itu, pengujian secara individual dapat dilakukan. 
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1. Pengujian jalur p₅₁ 

~ =
Ä n − 2

1 − Ä*
=
0.375 217 − 2

1 − 0,375
= 5.931 

Menentukan nilai kritis pada derajat kebebasan (db) 217-3-1=213 diperoleh 

nilai ttabel = 1.645, sedangkan thitung = 5.931. Hal ini menunjukkan bahwa thitung > ttabel, 

maka dapat disimpulkan bahwa variabel koefisien jalur p₅₁	 “berarti”, artinya 

berpengaruh langsung positif. 

 

2. Pengujian jalur p₅₂ 

~ =
Ä n − 2

1 − Ä*
=
0.141 217 − 2

1 − 0.141*
= 2.088 

Menentukan nilai kritis pada derajat kebebasan (db) 217-3-1=213 diperoleh 

nilai ttabel = 1.645, sedangkan thitung = 2.061. Hal ini menunjukkan bahwa thitung > ttabel, 

maka dapat disimpulkan bahwa variabel koefisien jalur p₅₁	 “berarti”, artinya 

berpengaruh langsung positif. 

 

3. Pengujian jalur p₅₃ 

~ =
Ä n − 2

1 − Ä*
=
0,129 217 − 2

1 − 0,129*
= 1.907 

Menentukan nilai kritis pada derajat kebebasan (db) 217-3-1=213 diperoleh 

nilai ttabel = 1.645, sedangkan thitung = 1.907. Hal ini menunjukkan bahwa thitung > ttabel, 

maka dapat disimpulkan bahwa variabel koefisien jalur p₅₃	 “berarti”, artinya 

berpengaruh langsung positif. 
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4. Pengujian jalur p₅₄ 

~ =
Ä n − 2

1 − Ä*
=
0.137 217 − 2

1 − 0.137*
= 2.028 

Menentukan nilai kritis pada derajat kebebasan (db) 217-3-1=213 diperoleh nilai ttabel 

= 1.645, sedangkan thitung = 2.028. Hal ini menunjukkan bahwa thitung > ttabel, maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel koefisien jalur p₅₄	 “berarti”, artinya berpengaruh 

langsung positif. 
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11 
PERHITUNGAN PENGARUH LANGSUNG DAN 

TIDAK LANGSUNG  
 
 
 
 

 

 

11.1 Pendahuluan 

Simbol X merupakan lambang variabel bebas (independent) yang terdiri dari 

tiga sub-variabel: X1 , X2, X3 dan simbol Y merupakan lambang variabel teterikat 

(dependent). X1, X2, X3 berpengaruh positif secara parsial dan kumulatif terhadap Y. 

Disamping variabel-variabel tersebut, masih ada satu variabel residu yang diberi 

simbol ε. Analis jalur bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh langsung, 

pengaruh tidak langsung, dan pengaruh total dari variabel endogen terhadap variabel 

eksogen.  

Koefesien jalur adalah koefesien regresi standar atau disebut “beta” yang 

menunjukkan pengaruh langsung dari suatu variabel bebas terhadap variabel 

tergantung dalam suatu model jalur tertentu. Oleh karena itu, jika suatu model 

mempunyai dua atau lebih variabel-variabel penyebab, maka koefesien-koefesien 

jalurnya merupakan koefesien-koefesien regresi parsial yang mengukur besarnya 

pengaruh satu variabel terhadap variabel lain dalam suatu model jalur tertentu yang 

mengontrol dua variabel lain sebelumnya dengan menggunakan data yang sudah 

distandarkan atau matriks korelasi sebagai masukan. 
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11.2 Prosedur Perhitungan Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung 

Struktur 1 

Pengaruh X1 ke X4 

1. Pengaruh langsung X1 ke X4  = p₄₁	× p₄₁ 

= 0.212 × 0.212 

= 0.045 = 4.5% 

 

2. Pengaruh tak langsung X1 ke X4  = p41 × p21 × p42 

melalui X2     = 0.212 × 0.500 x 0.287 

= 0.030= 3.00% 

 

3. Pengaruh tidak langsung X1 ke X4 = p41 × p31 × p43 

melalui X3     = 0.212 × 0.361 × 0.261 

= 0.020 = 2.00% 

 

4. Pengaruh total X1 ke X4   = 0.045 + 0.030 + 0.020 

= 0.095 = 9.50% 

 

Pengaruh X2 ke X4 

1. Pengaruh langsung X2 ke X4  = p₄₂	× p₄₂ 

= 0.287 × 0.287 

= 0.082 = 8.2% 
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1. Pengaruh tak langsung X2 ke X4 = p42 × p21 × p41 

melalui X1     = 0.287 × 0.500 × 0,212 

= 0.030 = 3.00% 

 

3. Pengaruh tidak langsung X2 ke X4 = p42 × p32 × p43 

melalui X3     = 0.287 × 0.240 × 0.261 

      = 0.018 = 1.80% 

 

4. Pengaruh total X2 ke X4   = 0.082 + 0.030 + 0.018  

      = 0.130 atau 13.00% 

 

Pengaruh X3 ke X4 

1. Pengaruh langsung X3 ke X4  = p₄₃	× p₄₃ 

= 0.261 × 0.261 

      = 0.068 = 6.8% 

 

2. Pengaruh tak langsung X3 ke X4 = p43 × p32 × p42 

    melalui X2     = 0.261 × 0.240 × 0.287 

= 0.018 = 1.80% 

 

3. Pengaruh tidak langsung X3 ke X4 = p43 × p31 × p41 

    melalui X1     = 0.261 × 0.361 × 0.212 

      = 0.020 = 2.00% 
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4. Pengaruh total X3 ke X4   = 0.068 + 0.018 + 0.020 

= 0.106 = 10.60% 

 

Struktur 2 

Pengaruh X1 ke X5 

1. Pengaruh langsung X1 ke X5  = p51 × p51 

= 0.375 × 0.375 

= 0.140625 = 14.06% 

 

2. Pengaruh tidak langsung X1 ke X5 = p51 × p41 × p54 

    melalui X4     = 0375 × 0.212 × 0.137 

      = 0.01089 = 1.09% 

 

3.Pengaruh tidak langsung X1 ke X5 = p51 × p21 × p52 

     melalui X2     = 0.375 × 0.500 × 0141 

      = 0.0264 = 2.64% 

 

4. Pengaruh tidak langsung X1 ke X5 = p51 × p43 × p52 

melalui X3     = 0.375 × 0.361 × 0.141 

      = 0.0191 = 1,91% 

 

Pengaruh total X1 ke X5   = 0.141 + 0.011 + 0.026 + 0.019 

      = 0.1970 = 19.70% 
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Pengaruh X2 ke X5  

1. Pengaruh langsung X2 ke X5  = p52 × p52 

      = 0.141 × 0.141 

      = 0.0198 = 1.98% 

 

2. Pengaruh tidak langsung X2 ke X5 = p52 × p21 × p51 

melalui X1     = 0.141 × 0.500 × 0.375 

      = 0.0264 = 2.64% 

 

3. Pengaruh X2 ke X5   = p52 × p32 × p53 

melalui X3     = 0.141 × 0.240 × 0.129 

      = 0.0044 = 0.44% 

 

4. Pengaruh X2 ke X5   = p52 × p42 × p54 

melalui X4     = 0.141 × 0,287 × 0.137 

      = 0.0055 = 0.55% 

 

Pengaruh total X2 ke X5   = 0.0198 + 0.0264 + 0.0044 + 0.0055 

      = 0.0561 = 5.61% 

 

Pengaruh X3 ke X5    

1. Pengaruh langsung X3 ke X5  = p53 × p53 

      = 0.129 × 0.129 

      = 0.0166 = 1.66% 
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2. Pengaruh X3 ke X5   = p53 × p43 × p54 

    melalui X4     = 0.129 x 0.261 x 0.137 

      = 0.0046 = 0.46% 

 

3. Pengaruh X3 ke X5   = p53 × p32 × p52 

     melalui X2     = 0.129 × 0.240 × 0.141 

      = 0.0044 = 0.44% 

 

4. Pengaruh X3 ke X5   = p53 × p31 × p51 

    melalui X1     = 0.129 × 0.361 × 0.375 

      = 0.0175 = 1.75% 

 

Pengaruh Total X3 ke X5   = 0.0166 + 0.0046 + 0.0044 + 0.0175 

      = 0.0431 =  4.31% 

 

5. Pengaruh X4 ke X5 

1. Pengaruh X4 ke X5   = p54 × p54 

      = 0.137 × 0.137 

      = 0.0187 = 1.87% 

Pengaruh total 

Pengaruh langsung X1, X2, X3, X4 secara bersama-sama terhadap X5 

= 0.1970 + 0.0561 + 0.0431 + 0.0187 = 0.3149 atau 

= 19.70% + 5.61% + 4.31% + 1.87% = 31.49% 

= 31.49% 
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