
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Subjek Penelitian. 

 Subjek penelitian ini adalah tingkat Knowledge Management, tingkat 

kompetensi, dan tinggi atau rendahnya produktivitas karyawan PT. Bank Jabar 

Banten. Penelitian akan dilaksanakan di PT. Bank Jabar Banten, Tbk, kantor pusat 

yang beralamatkan di jalan Naripan Bandung dengan objek penelitian karyawan 

PT. Bank Jabar Banten yang berjumlah 400 orang karyawan. 

3.1.1 Aspek Penelitian 

 Terhadap objek-objek penelitian tersebut kemudian akan dilakukan 

penelitian mengenai beberapa aspek yaitu: aspek Knowledge Management 

aspek kompetensi dan aspek manajemen produktivitas yang pada akhirnya 

dapat memaksimalkan produktivitas karyawan 

3.1.2 Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian akan dibatasi di wilayah bandung, dengan objek-objek 

penelitian pada karyawan dan manajer perusahaan. 

3.1.3 Bidang usaha dari unit yang diteliti 

 Secara garis besar bidang usaha dari unit yang diteliti adalah jasa 

perbankan baik itu funding, landing, KPR, kredit multi guna (personal 

loan, kredit kendaraan bermotor) 

 

 



 

 

3.1.4 Waktu Penelitian 

 Penelitian akan dilaksanakan selama kurun waktu lima bulan yang akan 

dimulai pada pertengahan bulan September 2009 hingga Desember 2010. 

 

3.2 Metode Penelitian. 

3.2.1 Jenis Penelitian. 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif 

dan eksplanasi. Penelitian deskripsi bertujuan untuk mengkonfirmasi secara 

empiris kesesuaian model konstruk atau theoretical or hypothetical construct 

(Joreskog dan Sorbom, 1993:15) dilihat menurut indicator-indikator yang 

dikonsepsikan sebagai manifes dari konstruk tersebut (Kusnendi, 2008:271). 

Sedangkan penelitian eksplanasi bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal 

antar variabel laten (Kusnendi, 2008:272). 

 

3.2.2 Populasi dan Teknik pengambilan sampel. 

3.2.2.1 Populasi. 

 Dermawan Wibisono (2005:40) mengungkapkan: ”Populasi adalah 

sekumpulan entitas yang lengkap yang terdiri dari orang, kejadian, atau benda, 

yang memiliki sejumlah karakteristik yang umum.”  Sedangkan menurut Ulber 

Silalahi (2006:147), sebagai berikut ”populasi adalah jumlah total dari seluruh 

unit atau elemen di mana penyidik tertarik. Populasi adalah jumlah total dari 

seluruh unit yang darinya sampel dipilih. Populasi dapat berupa organisme, orang 

atau sekelompok orang, masyarakat, organisasi, benda, objek, peristiwa, atau 



 

 

laporan yang semuanya memiliki ciri dan harus didefenisikan secara spesifik dan 

tidak secara mendua”. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Bank 

Jabar Banten, Tbk yang yang meliputi staff dan manager. Populasi berjumlah 400 

orang karyawan. 

 

3.2.2.2 Teknik Pengambilan Sampel 

 Selanjutnya Arikunto (2004:117) mengatakan bahwa, “ sampel adalah 

bagian dari populasi”. Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang 

diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Berkaitan 

dengan teknik pengambilan sampel Nasution (2003:135) bahwa “... mutu 

penelitian tidak selalu ditentukan oleh besarnya sampel, tetapi oleh kokohnya 

dasar-dasar teorinya, oleh desain penelitiannya (asumsi-asumsi statistik), serta 

mutu pelaksanaan dan pengolahannya”.  

 Untuk pengambilan sampel dari populasi agar diperoleh sampel yang 

representatif atau mewakili, maka diupayakan setiap subjek dalam populasi 

mempunyai peluang yang sama untuk menjadi sampel.  

 Dengan jumlah populasi sebanyak 400 orang karyawan, maka penarikan 

sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel secara acak (Random sampling) 

untuk memberikan peluang yang sama pada setiap anggota populasi untuk dipilih 

menjadi anggota sampel. Sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan 

rumus yang dikemukakan oleh Slovin. Adapun rumus yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

 



 

 

     N 
n =  
 1 + Ne² 
 

Dimana  : n  = ukuran sampel 

     N = ukuran populasi 

     e  = taraf kesalahan  

 (sumber : Husein Umar, 2002:141) 

berdasarkan rumus tersebut diperoleh jumlah sampel sebagai berikut: 

       400 

n =  

 1 + (400)(0.1²) 

   =      80 

 Unit sampel dalam penelitian ini adalah 80 orang karyawan, namun 

menurut Ferdinand dalam Kusnendi (2008: 46) menyebutkan bahwa ukuran 

sampel yang harus dipenuhi dalam pemodelan SEM adalah minimum berjumlah 

100. Sehingga untuk memenuhi salah satu syarat menggunakan analisis SEM 

maka unit sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 100 orang.  

 

3.2.3 Operasionalisasi Variabel. 

Seperti yang diungkapkan pada subjek penelitian, bahwa masalah yang akan 

diteliti adalah Knowledge Management (X1), Kompetensi Karyawan (X2) dan 

Tingkat Produktivitas Kerja (Y). Secara lebih rinci, Operasionalisasi Variabel 

disajikan pada tabel 3.1. 

 

 



 

 

Tabel 3.1 

Operasionalisasi Variabel 

variabel Konsep  Indikator  Ukuran  Skala  
Knowledge 
Management 
(X1) 

Sebagai pelaksanaan 
penciptaan, 
pengakuisisian 
pengetahuan, 
penangkapan, 
pentransferan, dan 
pengaksesan pengetahuan 
dan informasi yang tepat 
ketika dibutuhkan untuk 
membuat keputusan yang 
lebih baik, bertindak 
dengan tepat, serta 
memberikan hasil dalam 
rangka mendukund 
strategi bisnis ( Horwitch 
dan Armacost 2002, 
dalam Sangkala 2007) 

• penciptaan 
Pengetahuan 

 
 
 
 
 

• Pengakuisisian 
Pengetahuan 

 
 
 
 
 
 
 

• Pentransferan 
Pengetahuan 

 
 
 
 
 
 

• Penggunaan 
dan 
Pengembangan 
Pengetahuan 

Tingkat 
manajemen 
pengetahuan 
responden dalam 
menciptakan 
inovasi  
 
Tingkat  keahlian 
responden dalam 
mengkombinasikan 
pengetahuan yang 
dimiliki dengan 
pengetahuan yang 
sudah ada didalam 
perusahaan 
 
Tingkat 
kemampuan 
responden dalam 
membagi 
pengetahuan yang 
dimiliki dengan 
rekan sekerja.  
 
Tingkat orientasi 
pengetahuan dan 
keahlian responden 
dalam bekerja 
 
 

Ordinal  

Kompetensi 
Karyawan 
(X2) 

Karakteristik dasar dari 
seseorang yang 
memungkinkan mereka 
mengeluarkan 
produktivitas superior 
dalam pekerjaannya. 
(Boulter, Dalziel dan Hill, 
1996 ). 

• Kompetensi 
bernilai 
(valuable 
competencies) 

 
 
 
 
 
 
 

Tingkat 
kemampuan 
karyawan untuk 
menciptakan nilai 
bagi suatu 
perusahaan dengan 
mengeksploitasi 
peluang-peluang 
atau menetralisir 
ancaman-ancaman 
dalam lingkungan 

Ordinal  



 

 

 
 
 
• Kompetensi 

langka 
(rareness) 

 
 
 
 
 

• Sulit Ditiru 
(inimitability) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
• Sulit 

Digantikan 
(Insubstitutabil
ity) 

eksternal 
perusahaan. 
 
Tingkat 
pengetahuan dan 
keterampilan  yang 
dimiliki karyawan 
untuk bidang 
khusus (tertentu) 
yang potensial. 
 
Tingkat nilai dan 
kelangkaan 
kompetensi yang 
dimiliki dan 
menjadi sumber 
keunggulan 
bersaing. 
Contohnya: 
keahlian dalam 
bidang tertentu. 
 
Tingkat kreativitas 
dan inovatif untuk 
membangun 
kompetensi inti.  

Produktivitas 
Karyawan 
(Y) 

Penampilan hasil karya 
personel baik kuantitas 
maupun kualitas dalam 
suatu 
organisasi.produktivitas 
dapat merupakan 
penampilan individu 
maupun kelompok kerja 
personel yang memangku 
jabatan fungsional 
maupun structural, tetapi 
juga kepada keseluruhan 
jajaran personel di dalam 
organisasi. (Ilyas 2002 : 
7). 

• Efesiensi 
Penggunaan 
input 

 
 
 
 
 

• Efektifitas 
pencapaian 
hasil 

Tingkat 
perbandingan 
masukan (input) 
yang direncanakan 
dengan masukan 
yang sebenarnya 
terlaksana.  
 
Tingkat target yang 
dapat tercapai baik 
secara kuantitas 
maupun waktu 
 

Ordinal  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

3.2.4 Jenis dan Sumber data. 

 Data merupakan fakta-fakta yang belum diolah dan tidak berarti bagi 

penggunanya. Berdasarkan sumbernya data dibagi menjadi data primer dan data 

sekunder. Menurut Kusnendi dan Edi Suryadi (2005:51) mengungkapkan definisi-

definisi tersebut, antara lain: 

a. Data Primer yaitu data yang dikumpulkan secara khusus oleh seorang 

peneliti dari sumber aslinya dengan menggunakan kuesioner, yaitu teknik 

pengumpulan data dengan cara memberikan lembaran pertanyaan kepada 

setiap responden untuk dijawab secara tertulis. Metode ini merupakan cara 

untuk memperoleh data primer yang digunakan peneliti sebagai bahan 

dasar analisis dimana pembuatan daftar pertanyaan didasarkan atas 

indikator yang melekat pada masing-masing variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini. Butir-butir pertanyaan dibuat sedemikian rupa untuk 

memudahkan responden untuk mengisi jawaban yang tersedia dalam 

bentuk pilihan berganda dimana setiap batir pertanyaan berisi lima pilihan 

jawaban yang disesuaikan dengan kriteria variabel, indikator dan 

parameter yang diujikan dalam penelitian ini. 

b. Data Sekunder yaitu data yang telah tersedia yang dikumpulkan oleh pihak 

lain, baik dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan yang digunakan 

oleh seorang peneliti sebagai sumber data penelitiannya. Data bisa berupa 

buku-buku, literatur, laporan tahunan, statistik dan lain-lain yang berkaitan 

dengan objek penelitian, baik dari perpustakaan ilmiah maupun dari 

perpustakaan perusahaan tempat objek penelitian yang digunakan untuk 



 

 

melengkapi data primer. Untuk memperjelas dan mempermudah jenis dan 

sumber data di dalam penelitian ini, maka data sekunder perusahaan 

adalah sebagai berikut: 

1) Profil PT. Bank Jabar Banten, Tbk. 

2) Data karyawan PT. Bank Jabar Banten, Tbk. 

3) Dokumen-dokumen yang berkaitan 

Secara rinci jenis dan sumber dta dapat dilihat pada tabel 3.2 

Tabel 3.2 

Jenis dan Sumber Data 

Jenis Data Sumber Data 

Profil perusahaan PT. Bank Jabar Banten, Tbk 

Data karyawan PT. Bank Jabar Banten, Tbk 

Gambaran tingkat Knowledge 

Management karyawan di PT. Bank 

Jabar Banten, Tbk. 

Karyawan PT. Bank Jabar Banten, 

Tbk 

Gambaran Kompetensi karyawan di 

PT. Bank Jabar Banten, Tbk. 

Karyawan PT. Bank Jabar Banten, 

Tbk 

Gambaran tingkat Produktivitas 

karyawan di PT. Bank Jabar Banten, 

Tbk. 

Karyawan PT. Bank Jabar Banten, 

Tbk 

 

3.2.5 Validitas dan Reliabilitas Instrumen. 

 Data mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu penelitian 

karena menggambarkan variabel yang diteliti dan berfungsi sebagai pembentuk 

hipotesis. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian data untuk mendapatkan 

mutu yang baik. Benar-tidaknya data tergantung dari instrumen pengumpulan 



 

 

data. Sedangkan instrumen yang baik harus memenuhi dua persyaratan yaitu 

validitas dan reliabilitas. Uji validitas dan reliabilitas pada penelitian ini 

dilaksanakan dengan menggunakan alat bantu software komputer program SPSS 

(Statistical Product for Service Solutions). 

• Uji Validitas. 

 Menurut William G. Zikmund (2003:331), validitas adalah: “The ability of 

a scale to measure what was intended to be measured.” (Artinya: Kemampuan 

suatu skala untuk mengukur sesuatu yang diniatkan untuk diukur.). Pendapat 

serupa disampaikan oleh David A Aaker (2004:762), “Validity is the ability of a 

measurenment instrument to measure what it is supposed to measure.” (Artinya: 

Validitas adalah kemampuan suatu instrumen pengukur untuk mengukur apa yang 

seharusnya diukur).    

 Untuk menguji validitas dapat menggunakan product moment atau 

pearson (Pearson’s Product Moment Coeffisient of Correlation), yaitu: 

 r     =                 n (∑ xy) – (∑x) (∑y) 

          {|n(∑x2) -  (∑x)2|n(∑y2) -  (∑y)2}  

 keterangan: 

 rxy =  koefisien korelasi antara variabel bebas dan variabel terikat,     

                      dua ariabel yang dikorelasikan  

 X =  skor untuk pernyataan yang dipilih 

 Y =  skor total 

 n  =  jumlah responden 
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• Uji reliabilitas. 

 Instrumen penelitian disamping harus valid, juga harus dapat dipercaya 

(reliable). Suatu reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai pengumpul data, karena 

instrumen itu sudah baik. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang reliable 

akan menghasilkan data yang dapat dipercaya.  

 Yang dimaksud dengan reliabilitas adalah menunjukkan suatu pengertian 

bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik. Reliabilitas 

menunjukkan tingkat keterandalan tertentu (Suharsimi Arikunto,2002). 

 Koefisien Alpha Cronbach (Cα) merupakan statistik yang paling umum 

digunakan untuk menguji reliabilitas suatu instrumen penelitian. Suatu instrumen 

penelitian diindikasikan memiliki tingkat reliabilitas memadai jika koefisien alpha 

Cronbach lebih besar atau sama dengan 0,70 (Hair, Anderson, Tatham & Black, 

1998:88). 

 

  

 

 Jika suatu instrumen dapat dipercaya, maka data yang dihasilkan oleh 

instrumen tersebut dapat dipercaya. Rumus yang dipergunakan untuk mengukur 

reliabilitas adalah teknik spilit half dari Spearman Brown, yaitu: 

 r     =    2rb 

           1+rb 



 

 

Keterangan: 

r      =  Reliabilitas seluruh instrumen 

rb    =  Korelasi Product Moment antara belahan pertama dan kedua 

3.2.6 Teknik Pengolahan data dan Analisis Data. 

 Analisis deskriptif digunakan untuk memperoleh deskripsi mengenai 

penilaian knowledge management, kompetensi karyawan, dan produktivitas kerja, 

berdasarkan karakteristik biografis karyawan Pt. Bank Jabar Banten. Data 

kuantitatif yang merupakan sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh 

melalui pengisian kuesioner oleh responden. Kuesioner dibuat dalam bentuk 

daftar isian pertanyaan yang dituangkan didasarkan atas indikator melekat pada 

masing-masing variabel yang akan diteliti, yaitu variabel eksogen adalah 

knowledge management (X1), variabel endogen adalah kompetensi karyawan 

(X2) sebagai variabel antara dan variabel endogen produktivitas kerja (Y). dengan 

menggunakan skor nilai sesuai dengan skala likert (Sugiyono, 2007). Penilaian 

skoring atas jawaban responden dengan nilai kriteria jawaban yang tersedia 

merupakan cara untuk merubah nilai kualitatif menjadi nilai kuantitatif, sehingga 

hasil kuesioner dari responden ini dapat dianalisis dengan metode statistic range 

dan rentang. Selanjutnya langkah-langkah dalam pengolahan data dilakukan 

sebagai berikut: 

• Meneliti setiap jawaban dari hasil kuesioner yang telah diisi responden. 

• Melakukan penjumlahan dari seluruh pertanyaan dan kemudian ditentukan 

tingkat keperluannya. 



 

 

• Menghitung tingkat kebutuhan dengan menggunakan pendekatan rentang, 

yaitu skor terbesar dikurangi skor terkecil. Setelah diketahui hasil dari rentang 

tersebut dibagi dengan jumlah kategori jawaban. Kategori untuk variabel 

knowledge management, kompetensi karyawan, dan produktivitas kerja 

ditentukan berdasarkan skala yang dapat dilihat pada tabel 3.3.    

Tabel 3.3 

Kriteria jawaban penilaian responden berdasarkan variabel. 

No. Kriteria jawaban. Skala 

1. Sangat setuju 19 – 37 

2. Setuju 38 – 56 

3. Ragu-ragu 57 – 75 

4. Tidak setuju 76 – 94 

5. Sangat tidak setuju 95 – 113 

 

Tabel 3.4 

Kriteria jawaban dan skoring penilaian responden berdasarkan indikator. 

No. Kriteria jawaban. Skala 

1. Sangat setuju 4.2 – 5.0 

2. Setuju 3.4 – 4.19 

3. Ragu-ragu 2.6 – 3.39 

4. Tidak setuju 1.8 – 2.59 

5. Sangat tidak setuju 1.0 – 1.79 

 

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel eksogen dengan 

variabel endogen, maka digunakan kriteria pengaruh yang dikemukakan oleh 



 

 

Dean J. Champion dalam buku “Basic Statistic for Social Research”, sebagai 

berikut: 

± 0.00 – 0.25 : No association atau weak association. 

± 0,26 – 0.50 : Moderately low association atau moderately weak association. 

± 0.51 – 0.75 : Mederately high association atau moderately strong association. 

± 0.76 – 1.00 : High association atau strong association. 

 

3.3 Analisis Data dengan menggunakan SEM (Stuctural Equation 

Modelling). 

 Berdasarkan pengolahan data tersebut diatas, maka langkah penyelesaian 

selanjutnya digunakan analisis data yang mengarah kepada analisis dan 

pembahasan yang dikemukakan pada penelitian ini. Analisis dan pembahasan 

permasalahan hasil penelitian ini, digunakan suatu teknik dan alat analisis 

kuantitatif. 

 Analisis kuantitatif digunakan untuk menjawab permasalahan dan menguji 

hipotesis yang diajukan. Metode kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah menggunakan analisis Structural Equation Model (SEM), metode ini 

digunakan karena dalam penelitian ingin menguji eksplanasi hubungan kausal 

antar variabel dan mendeskripsikan konstrak menurut indikator-indikatornya 

(measurement theory) yang secara eksplisit dinyatakan tidak dapat diobservasi 

langsung (Kusnendi, 2008:7). 

 Model persamaan struktural atau sering disebut latent variable analysis, 

covariance structural analysis, LInear Structural Relationships (LISREL), path 



 

 

analysis with latent variables, atau lebih populer dengan nama SEM (Structural 

Equation Modeling) (Schumacker & lomax, 1996; Kerlinger, 1990), baru dikenal 

pada tahun 1970, yaitu sejak pakar statistika Karl Jöreskog dan Dag Sörbom dari 

Universitas Uppsala Swedia memperkenalkan paket program statistika yang 

disebut LISREL (Linear Structural Relationships). Seiring dengan perkembangan 

berbagai paket program statistika yang dirancang khusus untuk komputasi statistic 

SEM maka penggunaan SEM dalam penelitian ilmu-ilmu social dan perilaku 

terutama sejak tahun 1994 terus meningkat (Hair dkk., 2006: 724). Karena itu 

tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa sekarang SEM telah menjadi “the 

dominant multivariate technique” (Hair dkk., 2006: 724). 

 Kusnendi (2008:270) mengungkapkan bahwa SEM adalah metode analisis 

data multivariate yang bertujuan menguji model pengukuran dan model struktural 

variabel laten. Dari batasan tersebut terdapat tiga karakteristik utama SEM sebagai 

berikut: (1) SEM merupakan kombinasi teknik analisis data multivariate 

interdependensi dan dependensi, yaitu analisis faktor konfirmatori dan analisis 

jalur, (2) Variabel yang dianalisis adalah variabel laten (konstruk), yaitu variabel 

yang tidak dapat diobservasi langsung (unobservable) tetapi diukur melalui 

indicator-indikator terukur atau variabel manifest, dan (3) SEM bertujuan bukan 

untuk menghasilkan model melainkan menguji atau mengkonfirmasikan model 

berbasis teori, yaitu model pengukuran dan model struktural. 

 Model penelitian ini adalah model yang sifatnya mediate-multivariate 

model. Model ini dicirikan dalam model yang dianalisis terdapat satu variabel 

laten eksogen dan paling tidak terdapat satu variabel laten endogen yang 



 

 

diberlakukan sebagai variabel antara, dan satu variabel laten endogen yang 

diberlakukan sebagai variabel dependen (Kusnendi, 2008:276). Untuk lebih 

jelasnya diagram jalur penelitian dapat dilihat pada gambar 3.1 

 

 

                  

         

         

                

 

Gambar 3.1 

Diagram Jalur Hipotesis 

 Untuk menguji model dalam SEM dilakukan dalam dua tahap yaitu uji 

model pengukuran dan uji hybrid model.  

a) Uji model pengukuran. 

 Uji kesesuaian model pengukuran paling tidak dilakukan menggunakan 3 

(tiga) ukuran GFT utama, yaitu statistic uji chi-square, nilai RMSEA dan nilai 

CFI. Berdasarkan ketiga ukuran GFT tersebut, model pengukuran dikatakan fit 

dengan data apabila nilai probabilitas (P-value) statistik chi-square lebih besar 

atau sama dengan 0,05; nila RMSEA lebih kecil dari 0,08 dan atau nilai CFI 

lebih besar dari 0,90. berdasarkan hasil uji kesesuaian  model dapat 

diidentifikasi apakah overall measurement model merupakan congeneric 

model atau bukan. Diharapkan hasil uji dapat menghasilkan  congeneric 

Knowledge 
Managemen

t 

Kompetensi 
 

Produktivita
s kerja e2 

e2 



 

 

model. Evaluasi validitas reliabilitas masing-masing indikator dilakukan 

dengan melihat nilai statistik c.r dan atau besaran estimasi koefisien bobot 

faktor yang distandarkan (standardized loading factor).  

Seperti telah dijelaskan, suatu indikator dikatakan valid dan reliabel 

mengukur variabel latennya apabila standardized loading factor- nya secara 

statistik signifikan (nilai c.r sama atau lebih besar dari 1,96) serta besaran 

estimasi koefisien bobot faktor yang distandarkan tidak kurang dari 0,40 

(Ferdinand, 2002) atau 0,50 (Hair dkk; Ghozali, 2004).Standardized loading 

factors yang tidak signifikan atau kurang dari cut-off value 0,40 atau 0,50 

diindikasikan variabel manifes atau indikator tersebut tidak signifikan. Dengan 

kata lain, indikator tersebut valid dan tidak reliabel dalam mengukur variabel 

latennya. Indikator uang tidak signifikan dikeluarkan dari model (Hair dkk, 

2006). Artinya, model pengukuran mengalami perbaikan dan parameter model 

pengukuran diestimasi ulang. 

 Berdasarkan besaran koefisien bobot faktor yang distandarkan, selanjutnya 

dievaluasi reliabilitas komposit untuk masing-masing model pengukuran. 

Untuk itu dihitung koefisien construcs reliability dan atau variance extracted. 

Melalui koefisien construcs reliability  dan atau variance extracted 

selanjutnya dapat dievaluasi konsistensi internal (reliabilitas) semua indikator 

dalam mengukur masing-masing variabel laten yang diteliti. 

 Atas dasar model pengukuran yang telah teruji fit tidanya dengan data 

serta teruji validitas-reliabilitasnya maka dilakukan pengujian hybrid model. 



 

 

Artinya, model pengukuran (measurement theory) dan structural (structural 

theory) diuji secara smultan. 

b) Uji hybrid model. 

 Seperti pengujian model pengukuran, pengujian hybrid model juga 

dilakuakan dalam dua tahap sebagai berikut: 

� Pengujian kesesuaian  model (overall mode fit) 

� Pengujian kebermaknaan (test of significance) koefisien jalur model 

struktural. 

Statistik kriteria pengujian kesesuaian model sama dengan yang 

digunakan dalam pengujian model pengukuran. Menguji kebermaknaan 

koefisien jalur model struktural berarti menguji hipotesis penelitian. 

Pengujiannya dilakukan dengan menggunakan statistic uji t. Kriteria 

pengujiannya adalah, jika nilai t hitung lebih besar atau sama dengan dengan 

nilai t table pada tingkat kesalahan 0,05 dan derajat kebebasab sebesar n- 1 (n 

adalah ukuran sample) maka hpotesis nol ditolak, dan hipotesis alternatif 

(hipotesis penelitian) diterima. 

c) Trimming dan interpretasi hasil. 

 Perbaikan model dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui trimming. 

Trimming bertujuan untuk memperoleh model yang paling sederhana. 

Kesederhanaan model itu sendiri ditunjukan oleh jumlah jalur yang diestimasi 

relative sedikit. Karena itu dalam SEM, trimming dilakukan jika dipenuhi dua 

kondisi sebagai berikut: 

1) Model fit dengan data, tetapi 



 

 

2) Dalam model struktural ditemukan ada koefisien jalur yang tidak 

signifikan. 

 Karena tujuan utama trimming adalah memperoleh model yang paling 

sederhana maka ketika trimming dilakukan akan diperoleh dua model yang 

berbeda, yaitu model sebelum trimming dan model setelah trimming.  

 Model dikatakan lebih baik dibandingkan dengan model sebelum trimming 

apabila dipenuhi kriteria:  

• Model tetap fit dengan data. 

• Model tetap efektif dalam menjelaskan fenomena yang diteliti. Efektivitas 

model ditunjukan oleh estimasi koefisien variansi terjelaskan atau 

koefisien  determinasi multiple (R²) model struktural tidak menurun jauh 

lebih kecil dari  R² model sebelum trimming. 

• Model lebih parsimony (sederhana). Kesederhanaan model ditunjukan 

oleh jumlah jalur yang diestimasi lebih sedikit, atau bila digunakan ukuran 

kesesuaian parsimoni ditunjukan oleh nilai PGFI, PNFI, atau dengan PCFI 

yang semakin besar atau nilai CAIC yang semakin rendah. 

Jika dari hasil uji kesesuaian model ternyata model tidak fit dengan data 

(P-hitung < 0,05; RMSEA > 0,08 dan atau CFI < 0,90) maka model diperbaiki. 

Tujuannya dapat diperoleh model yang benar-benar fit dengan dataset sample. 

Selanjutnya, bagaimana model diperbaiki. Jawabannya dapat diidentifikasi 

melalui modification indices. Modification indices adalah saran secara statistik 

untuk memperbaiki kinerja model.  



 

 

 Secara statistik, alternatif mana yang akan dipilih ditentukan oleh kriteria 

bahwa alternatif tersebut mampu menurunkan nilai chi-square paling besar. 

Secara teoritis, sudah tentu penentuan alternatif yang akan dipilih ditentukan oleh 

kajian teori dan juga hasil penelitian empiris yang dipandang relevan. Tanpa ada 

penjelasan teori dan atau hasil penelitian yang mendukung, modifikasi model 

sebaiknya tidak dilakukan, dan menerima fakta bahwa kinerja model tidak fit., 

atau hasil estimasi parameter model tidak dapat diberlakukan terhadap populasi 

dan cukup puas menerima fakta bahwa keberlakukan hasil estimasi  parameter  

model terbatas pada sample.   

 Interpretasi hasil pada dasarnya melakukan diskusi atau pembahasan 

statistik terhadap hasil estimasi parameter model. Tujuannya menjawab masalah 

penelitian yang diajukan. Interpretasi hasil dilakukan berdasarkan keluaran 

AMOS yang meliputi: 

� Keluaran komputasi statistik model pengukuran; 

� Keluaran komputasi statistik model struktural, dan  

� Dekomposisi pengaruh antarvariabel. 

 Karena keluaran program AMOS relatif banyak, maka untuk memudahkan 

dalam membuat interpretasi hasil, keluaran tersebut perlu diringkas. Cara 

meringkas yang relatif mudah adalah ditampilkan dalm bentuk table. Tabel-tabel 

tersebut paling tidak akan menyajikan tentang ringkasan hasil estimasi dalam 

pengujian parameter model pengukuran dan struktural, ringkasan tentang hasil uji 

kesesuain model, serta ringkasan dekomposisi pengaruh antar variabel.  

 


