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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Jenis Penelitian 

 

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian eksplanatori (explanatory research) 

atau uji hipotesis. Menurut Umar (1999), penelitian eksplanatori adalah penelitian 

yang bertujuan untuk menganalisis hubungan-hubungan antara satu variabel 

dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel 

lainnya. 

B. Definisi Konseptual 

 

Menurut Mardalis (2004), definisi konseptual merupakan penjelasan mengenai 

arti konsep, sebagai generalisasi dari sekelompok kejadian atau fenomena tertentu, 

sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena tertentu, 

sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama. 

Variabel-variabel yang ada di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Definisi konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kecerdasan emosional adalah kemampuan lebih yang dimiliki seseorang 

dalam memotivasi diri, ketahanan dalam menghadapi kegagalan, 

mengendalikan emosi, dan menunda kepuasan serta mengatur keadaan 

jiwa. 
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b. Kecerdasan spiritual adalah kemampuan internal bawaan otak dan jiwa 

manusia yang sumber terdalamnya adalah inti alam semesta sendiri, yang 

memungkinkan otak untuk menemukan dan menggunakan makna dalam 

memecahkan persoalan. 

c. Organizational citizenship behaviour merupakan bentuk perilaku yang 

merupakan pilihan dan inisiatif individual, tidak termasuk dalam 

persyaratan kerja atau deskripsi kerja karyawan tetapi dapat meningkatkan 

efektivitas organisasi.  

d. Kinerja (Performance) hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

 

 

 

C. Definisi Operasional 

 

Menurut Sangadji dan Sopiah (2010), definisi operasional adalah definisi yang 

diberikan suatu variabel dengan cara memberikan arti atau melakukan spesifikasi 

kegiatan maupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur 

variabel.   

Tabel 3.1 Definisi Operasional 
No. Variabel Operasional Variabel  Indikator 

1 Kinerja(Y) hasil kerja secara 

kualitas dan 

kuantitas yang 

dicapai oleh 

seseorang karyawan 

dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai 

dengan tanggung 

jawab yang 

diberikan kepadanya 

a. Efektifitas 

b. Tanggung Jawab 

c. Disiplin 

d. Inisiatif 

2 Organizational Perilaku ikhlas 1. Conscientiousness 
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Citizenship 

Behaviour(X1) 

dalam membantu 

pekerjaan orang lain, 

rasa cinta terhadap 

perusahaan sehingga 

rela berkorban untuk 

kemajuan bank 

2. Sportmanship 

3. Civic Virtue 

4. Courtesy 

Altruism 

3 Kecerdasan Emosional 

(X2) 

Cara Bergaul, 

mengelola dan 

mengontrol emosi 

dalam berinteraksi 

sesama pekerja di 

bank 

1. Kesadaran diri 

2. Pengawalan diri 

3. Motivasi diri 

4. Empati 

Kemahiran Sosial 

4 Kecerdasan Spiritual 

(X3) 

Keyakinan pada 

tuhan dan makna 

lain yang lebih tinggi 

dalam bekerja serta 

merasa bangga 

menjadi komunitas 

dalam bank 

1. Kehidupan Batin 

2. Makna dan Tujuan 

dalam bekerja 

3. Merasa Bagian dari 

Komunitas 

 

 

 

D. Skala Pengukuran 

 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan skala likert. Skala likert digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat, pengaruh dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono,2008). Dalam prosedur 

skala likert ini sejumlah pertanyaan disusun dengan jawaban responden berdada 

dalam satu kontinum antara sangat sesuai sampai sangat tidak sesuai dengan 

pemberian bobot sebagai berikut: 

 Tabel 3.2 Skala Likert  

Kode  Makna Jawaban  Skor Jawaban  

STS Sangat Tidak Sesuai 1 

TS Tidak Sesuai 2 

TP Tidak Pasti 3 

S Sesuai  4 

SS Sangat Sesuai 5 
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E. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek atau obyek 

dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sangadji dan Sopiah, 

2010). Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah para 

karyawan yang ada di BNI Syariah Cabang Bandar Lampung . Dengan 

jumlah populasi 33orang karyawan. 

 

2. Sampel  

Dalam melakukan penelitian menurut Arikunto (1998) akan selalu 

berhadapan dengan faktor dana, tenaga, waktu yang tersedia untuk 

memperoleh data. Dengan keterbatasan tiga faktor tersebut, maka 

penelitian hanya dilakukan pada sebagian dari populasi dengan mengambil 

sampel 33orang karyawan tetap di BNI Syariah Kantor cabang Bandar 

Lampung. Pemilihan bank ini berdasarkan hasil pertimbangan dari pada 

indonesian banking award 2012, terdapat 10 syariah terbaik di Indonesia 

versi Perbanas Institute. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik 

pengambilan sampel dengan menggunakan teknik sampling yaitu 

probability sample. Dalam metode probability sampling, seluruh unsur 

(misalnya: orang, perusahaan) dalam suatu populasi memiliki kesempatan 

yang sama untuk dipilih dalam sampel. Dalam metode ini, cara pemilihan 

sampel harus dilakukan secara acak (random). Demikian pula dengan 

jumlah sampel minimum, harus dihitung secara matematis berdasarkan 
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probabilitas. Alasan menggunakan teknik sampling ini adalah untuk 

mempermudah penulis dalam pengumpulan data melalui angket yang 

dibagikan. 

 

 

 

F. Sumber Data 

 

1.Data Primer 

 

Data primer adalah data yang didapat dengan cara menggali secara langsung 

dari sumber pertama atau responden baik individu (perorangan) berapa 

kuesioner atau wawancara. Data primer dalam penelitian ini diperoleh 

dengan cara menyebar kuesioner kepada karyawan tetap di BNI Syariah 

Kantor Cabang Bandar Lampung. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang tidak langsung diberikan dari sumber data 

kepada pengumpul dan misalnya melalui orang lain atau melalui pendapat 

ahli, koran, majalah, jurnal, buku-buku, dan dokumentasi yang berkaitan 

dengan penelitian. 

 

 

 

G. Teknik Analisis Data  

 

Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan menggunakan software 

SmartPLS versi 2.0.M3 yang dijalankan dengan media komputer. PLS (Partial 

Least Square) merupakan analisis persamaan struktural (SEM) berbasis varian 
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yang secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus 

pengujian model struktural. 

Perbedaan mendasar PLS yang merupakan SEM berbasis varian dengan LISREL 

atau AMOS yang berbasis kovarian adalah tujuan penggunaannya. Dibandingkan 

dengan covariance based SEM (yang diwakili oleh software AMOS, LISREL dan 

EQS) component based PLS mampu menghindarkan dua masalah besar yang 

dihadapi oleh covariance based SEM yaitu inadmissible solution dan factor 

indeterminacy(Jogiyanto dan Abdillah, 2009). 

 

 

 

H. Teknik Pengumpulan Data 

 

Untuk mendapatkan data yang baik dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

teknik-teknik pengumpulan data, yaitu: 

1. Kuesioner  

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya. Metode ini dilakukan dengan memberikan sejumlah 

pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini, peneliti akan 

memberikan kuesioner kepada beberapa sampel dari populasi karyawan 

tetap di BNI Syariah. Jenis pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner 

adalah gabungan terbuka dan tertutup. Pada jenis pertanyaan kuesioner 

merupakaan pertanyaan positif sehingga dalam pemberian skor, yaitu: 

 Sangat tidak sesuai diberi skor 1 

 Tidak sesuai diberi skor 2 
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 Tidak pasti diberi skor 3 

 Sesuai diberi skor 4 

 Sangat sesuai diberi skor 5 

 

 

 

I. Teknik Pengelolaan Data 

 

Cara yang digunakan untuk pengelolaan data pada penelitian ini melalui berbagai 

macam, yaitu: 

a. Editing, Pengeditan merupakan proses pengecekan dan penyesuaian 

yang diperlukan terhadap data penelitian untuk memudahkan proses 

pemberian kode dan pemprosesan data dan karakteristik. Pengeditan 

data bertujuan untuk menjamin kelengkapan, konsistensi dan kesiapan 

data penelitian. 

b. Coding, Pemberian kode merupakan proses indentifikasi dan klasifikasi 

data penelitian kedalam skor numeric atau karakter simbol. Teknik 

pemberian kode dapat dilakukan sebelum atau sesudah pengisian 

kuesioner. Proses pemberian kode akan memudahkan dan 

meningkatkan efisiensi proses data entry computer. 

c. Tabulating, Tahap memasukan data yang telah dikategorikan dengan 

skor ke dalam table, sehingga dapat dihitung dengan jelas dan tetap. 

Tahap tabulasi ini akan menentukan dalam perhitungan. 

d. Processing, Adalah pemprosesan data yang dapat mengubah data 

menjadi suatu informasi atau pengetahuan. Pemprosesan  data  ini 

sering menggunakan komputer sehingga bisa berjalan secara otomatis. 
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Setelah diolah, data ini biasanya mempunyai nilai yang informatif jika 

dinyatakan dan dikemas secara terorganisir dan rapi. 

 

 

 

J. Teknik Pengujian Instrumental 

1. Analisis Deskriptif 

 

Menurut Simamora (dalam Kusuma, 2013), analisis deskriptif adalah transformasi 

data mentah ke dalam bentuk yang mudah dipahami atau diinterpretasi. Sangadji 

dan Sopiah (2010) mengungkapkan analisis deskriptif merupakan analisis yang 

lebih banyak hendak menggambarkan fakta sebagaimana adanya. Peneliti akan 

mengolah data mentah yang hanya mengemukakan data masuk dengan cara 

dikelompokkan dan ditabulasikan kemudian diberi penjelasan. 

 

2.Analisis Statistik Inferensial 

 

Statistik inferensial, (statistic induktif atau statistic probabilitas), adalah teknik 

statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan 

hasilnyadiberlakukan untuk populasi (Sugiyono, 2009).Sesuai dengan hipotesis 

yang telah dirumuskan, maka dalam penelitian ini analisis data yang digunakan 

adalah PLS (Partial Least Square). 

Menurut Jogiyanto dan Abdillah (2009), PLS (Partial Least Square) 

menggunakan metoda principle component analiysis dalam model pengukuran, 

yaitu blok ekstraksi varian untuk melihat hubungan indikator dengan konstruk 

latennya dengan menghitung total varian yang terdiri atas varian umum (common 

variance), varian spesifik (specific variance) dan varian error (error variance). 
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Sehingga total varian menjadi tinggi. Metoda ini merupakan salah satu dari 

metode dalam Confirmatory Factor Analysis (CFA). 

Metode ini tepat digunakan untuk reduksi data, yaitu menentukan jumlah faktor 

minimum yang dibutuhkan untuk menghitung porsi maksimum total varian yang 

direpresentasi dalam seperangkat variabel asalnya. Metode ini digunakan dengan 

asumsi peneliti mengetahui bahwa jumlah varian unik dan varian error dalam 

total varian adalah sedikit. Metode ini lebih unggul karena dapat mengatasi 

masalah indeterminacy, yaitu skor faktor yang berbeda dihitung dari  model faktor 

tunggal yang dihasilkan dan admissible data, yaitu ambiguitas data karena adanya 

varian unik dan varian error.      

3.Pengukuran Model (Outer Model) 

 

Outer Model sering juga disebut yang mendefinikasikan bagaimana setiap blok 

indikator berhubungan dengan variabel latennya. Blok dengan indikator refleksif 

dapat ditulis persamaannya sebagai berikut 

        ……………………………………………….(3.1) 

        ……………………………………………....(3.2) 

Dimana x dan y adalah indikator variabel untuk variabel laten exogen dan 

endogen  dan  , sedangkan    dan   merupakan matrix loading yang 

menggambarkan koefisien regresi sedehana yang menghubungkan variabel laten 

dengan indikatornya. Residual yang diukur dengan dengan    dan    dapat 

diinterpretasikan sebagai kesalahan pengukuran. 
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Model pengukuran (outer model) digunakan untuk menguji validitas konstruk dan 

reliabilitas instrument (Jogiyanto dan Abdillah, 2009).Convergent validity dari 

measurement model dapat dilihat dari korelasi antara skor indikator dengan skor 

variabelnya. Indikator dianggap valid jika memiliki nilai AVE diatas 0,5 atau 

memperlihatkan seluruh outer loading dimensi variabel memiliki nilai loading> 

0,5 sehingga dapat disimpulkan bahwa pengukuran tersebut memenuhi kriteria. 

Rumus AVE (average varians extracted) dapat dirumuskan sebagai berikut: 

AVE (average varians extracted) =
∑    
   

 

  ................................(3.1) 

Keterangan: 

AVE = adalah rerata persentase skor varian yang diektrasi dari seperangkat 

variabel laten yang diestimasi melalui loading standarlize 

indikatornya dalam proses iterasi algoritma dalam PLS. 

  = melambangkan standardize loading factor 

i = jumlah indicator 

Hasil dari uji validitas terhadap 33 item pertanyaan kuesioner yang dilakukan 

pada 33 responden adalah sebagai berikut 

Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas Awal 

Measurement Model Hasil  
Nilai 

Kritis 
Evaluasi Model 

Outer Model 

Convergent Validity Variabel AVE 
  

   OCB 0.668403 

>0.5 

Valid 

  Kecerdasan emosional 0.298365 Tidak Valid 

  Kecerdasan spiritual 0.361081 Tidak Valid 

 

kinerja 0.437141 Tidak Valid 
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Discriminant Validity Indikator 
Cross 

Loading   

  X1.01 0.911607 

 

>0.5 

Valid 

  X1.02 0.912698 Valid 

 

X1.03 0.899130 Valid 

  X1.04 0.876839 Valid 

  X1.05 0.620118 Valid 

 

X1.06 0.620118 Valid 

 

X2.01 0.278746 Tidak Valid 

 

X2.02 0.309160 Tidak Valid 

 

X2.03 0.351504 
Tidak Valid 

 

X2.04 0.619060 Valid 

 

X2.05 0.566376 Valid 

 

X2.06 0.863994 Valid 

 

X2.07 0.865361 Valid 

 

X2.08 0.317012 Tidak Valid 

 X2.09 0.442370  Tidak Valid 

 X2.10 0.437348  Tidak Valid 

 X3.01 0.292961  Tidak Valid 

 X3.02 0.147588  Tidak Valid 

 X3.03 0.239620  Tidak Valid 

 X3.04 0.193223  Tidak Valid 

 X3.05 0.546824  Valid 

 X3.06 0.706857  Valid 

 X3.07 0.851801  Valid 

 X3.08 0.835928  Valid 

 X3.09 0.781798  Valid 

 X3.10 0.757784  Valid 

 Y1.01 0.745885  Valid 

 Y1.02 0.355544  Tidak Valid 

 Y1.03 0.652707  Valid 

 Y1.04 0.776410  Valid 

 Y1.05 0.772937  Valid 

 Y1.06 0.691193  Valid 

 Y1.07 0.522702  Valid 

Sumber : Data Primer diolah, 2015 

 

 

 

Dilihat dari tabel 3.3  melalui pengukuran outer loading didapatkan satu variabel 

yang tidak memenuhi kriteria  (rule of thumb) yaitu variabel X2, X3 sehingga ada 

dari indikator variabel tangible dikeluarkan dan tidak diikutsertakan pada uji 
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selanjutnya dengan tujuan dapat menaikan skor pengukuran model (outer 

loading). Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks penelitian ini X2.01-X2.03 

bukan bagian dari variabel kecerdasan emosional.  

Tabel 3.4 berikut menunjukkan Hasil Uji Validitas Akhir. 

Tabel 3.4 Hasil Uji Validitas Akhir 

Measurement Model Hasil  
Nilai 

Kritis 
Evaluasi Model 

Outer Model 

Convergent Validity Variabel AVE 
  

   OCB 0.668518 

>0.5 

Valid 

  Kecerdasan emosional 0.577480 Valid 

  Kecrdasan spiritual 0.592338 Valid 

 

kinerja 0.534777 Valid 

Discriminant Validity Indikator 
Cross 

Loading   

  X1.01 0.911043 

 

>0.5 

Valid 

  X1.02 0.912000 Valid 

 

X1.03 0.899457 Valid 

  X1.04 0.877324 Valid 

  X1.05 0.620742 Valid 

 

X1.06 0.620742 Valid 

 

X2.04 0.594153 Valid 

 

X2.05 0.549091 Valid 

 

X2.06 0.902296 Valid 

 

X2.07 0.917204 
Valid 

 X3.05 0.917204   

 X3.06 0.717364   

 X3.07 0.857410   

 X3.08 0.821111   

 X3.09 0.809105   

 X3.10 0.777384   

 Y1.01 0.716471   

 Y1.03 0.716471   

 Y1.04 0.799238   

 Y1.05 0.802967   

 Y1.06 0.674306   

Sumber: Data Primer Diolah, 2015 
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Selanjutnya uji reliabilitas dapat dilihat dari nilai Cronbach’s alpha dan nilai 

composite reliability. Untuk dapat dikatakan suatu  item pernyataan reliabel, maka 

nilai Cronbach’s alpha harus >0,6 dan nilai composite reliability harus >0,7. 

Dibandingkan dengan Cronbach Alpha, ukuran ini tidak mengasumsikan tau 

equivalence antar pengukuran dengan asumsi semua indikator diberi bobot sama. 

Sehingga Cronbach Alpha cenderung lower bond estimate reliability, sedangkan 

Composite Reliability merupakan closer approximation dengan asumsi estimasi 

parameter adalah akurat.  

Hasil Uji Reliabilitas Awal dapat dilihat dalam tabel 3.5 berikut ini. 

Tabel 3.5. Hasil Uji Reliabilitas Awal 
Variabel Composite Reliability Nilai Kritis Evaluasi Model 

OCB 0.904014 

>0,7 Reliabel 
Kecerdasan Emosional  0.799517 

Kecerdasan Spiriual 0.891778 

Kinerja 0.779773 

Sumber: Data Primer Diolah, 2015 

 

 

 

Hasil Uji Reliabilitas Akhir dapat dilihat dari tabel 3.6 berikut ini: 

 

Tabel 3.6. Hasil Uji Reliabilitas Akhir 
Variabel Composite Reliability Nilai Kritis Evaluasi Model 

OCB 0.904014 

>0,7 Reliabel 
Kecerdasan Emosional  0.781894 

Kecerdasan Spiriual 0.877682 

Kinerja 0.790723 

Sumber: Data Primer Diolah, 2015 

 

 

 

4.  Model Struktural (Inner Model) 

 

Model struktural (inner model) merupakan model struktural untuk memprediksi 

hubungan kausalitas antar variabel laten (Jogiyanto dan Abdillah, 2009). Melalui 
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proses bootstrapping, parameter uji T-statistic diperoleh untuk memprediksi 

adanya hubungan kausalitas. Model struktural (inner model) dievaluasi dengan 

menggunakan R
2
 untuk variabel dependen dengan ukuran Stone-Geisser Q-square 

test untuk predictive relevance. Bila nilai R
2
 lebih besar dari 0,2 maka dapat 

diinterpretasikan bahwa prediktor laten memiliki pengaruh besar pada level 

struktural. 

a. Model Analisis Persamaan Struktural 

Model analisis persamaan struktural menjelaskan hubungan antara variabel 

dan item. Penelitian ini terdiri dari 3 variabel independen yaitu, OCB, 

kecerdasan emosional, kecerdasa spiritual  serta satu satu variabel 

dependen yaitu Kinerja.   

Gambar 3.1 Menjelaskan Model Persamaan Analisis Struktural Awal 

Gambar 3.1. Model Awal Persamaan Analisis Struktural Awal 
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Berikut adalah  Gambar 3.2 menjelaskan Model Persamaan Analisis 

Struktural Akhir 

 
Gambar 3.2. Model Awal Persamaan Analisis Struktural Akhir 

 

 

 

K. Uji Hipotesis 

Ferdinand (2006), menjelaskan bahwa ketentuan untuk dapat menerima atau 

menolak Ho dapat didasarkan pada perbandingan thitung dan ttabel. Jika nilai thitung 

lebih besar dari ttabel, maka hubungan antar variabelnya signifikan dan dapat 

dianalisis lebih lanjut. Analisis PLS yang digunakan dalam penelitian ini 

dilakukan dengan program SmartPLS versi 2.0.M3 yang dijalankan dengan media 

komputer. 

 


