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 BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kausal, karena digunakan untuk 

mengembangkan model penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis penelitian 

yang telah ditentukan berdasarkan telaah pustaka untuk menjawab permasalahan yang 

telah diidentifikasi pada bab sebelumnya.  Metode penelitian yang digunakan untuk 

penelitian ini adalah metode kuantitatif. Menurut Noor (2011),  metode kuantitatif 

adalah metode untuk menguji teori-teori melalui hubungan antar variabel dimana 

variabel ini akan diukur melaui instrument penelitian sehingga data dalam bentuk 

angka dapat diukur menggunakan prosedur statistika. 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Populasi adalah suatu kumpulan menyeluruh dari suatu obyek yang merupakan 

perhatian peneliti (Kountur, 2007). Adapun pengertian populasi menurut Sekaran 

(2006), yaitu mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat 

yang ingin peneliti investigasi. Dalam penelitian ini, populasi yang diguanakan 

adalah penonton X Factor Indonesia. 

 

3.2.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi atau repersentatif dari populasi yang ada 

(Kountur, 2007). Sejalan dengan Sekaran (2006), sampel terdiri dari sejumlah 

anggota yang dipilih dari populasi. Dengan kata lain, sejumlah, tapi tidak samua 

elemen populasi akan membentuk sampel. Untuk itu, degan mempelajari sampel, 

maka akan mampu menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasi terhadap populasi 

penelitian.  

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling. 

Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana setiap anggota 
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populasi tidak memiliki kesempatan atau peluang yang sama sebagai sampel (Noor, 

2011). Penggunaan non-probability sampling pada penelitan ini karena jumlah 

populasi yang sebernanya tidak diketahui. Dengan kata lain, probabilitas masing-

masing anggota populasi tidak diketahui (Kuncoro, 2003).  

Menurut Noor (2011), terdapat beberapa macam teknik dalam non-probability 

sampling. Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik snowball sampling. 

Menurut Sugiyono (2002), snowball sampling adalah teknik pengumpulan sampel 

yang awalnya berjumlah kecil, kemudian sampel ini diminta memilih teman-

temannya untuk dijadikan sampel. Begitu seterusnya sehingga jumlah sampel akan 

semkin banyak. 

 Penerapan teknik snowball sampling dalam penilitian ini dilakukan dengan 

cara penyebaran kuesioner yang dibagikan kepada penonton X Factor Indonesia di 

Surabaya yang telah menonton lebih dari dua kali. Penyebaran kuesioner akan 

diawali dengan memberikan kuesioner kepada penonton X Factor Indonesia, 

kemudian responden akan diberikan pertanyaan apakah keluarga atau temannya juga 

menonton X Factor Indonesia. Selanjutnya, kuesioner akan dibagikan kepada teman 

atau keuarga responden yang menonton X Factor Indonesia. Wilayah yang menjadi 

tempat penyebaran kuesioner ini adalah wilayah kota Surabaya. Adapun karakteristik 

responden yang ditetapkan adalah laki-laki dan perempuan, berdomisili di Surabaya, 

pernah menonton X Factor Indonesia 2013 lebih dari 2 kali dan usia antara 18 - 60 

tahun menurut RBC Royal Bank (Kotler & Amstrong, 2010). Pembagian usia 

tersebut terbagi atas usia <18 tahun, 18-35 tahun yaitu mulai dewasa yang melewati 

beberapa pengalaman pertama seperti kelulusan, 35-50 tahun yaitu pembangunan 

seperti karier dan keluarga mereka, 50-60 tahun yaitu masa akumulator yang lebih 

kosentrasi terhadap invesatasi, dan >60 tahun yaitu masa lanjut usia.  

Ferdinand (2002) memiliki pedoman ukuran sampel sebagai berikut : 

a. 100-200 sampel maksimum Likelihood Examation 

b. Jumlah sampel minimum yaitu 100 responden 

c. Tergantung pada jumlah parameter yang diestimasi. Pedomannya 

adalah 5-10 kali jumlah parameter yang diestimasi. 
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d. Tergantung pada jumlah indikator yang digunakan dalam seluruh 

variabel laten. Jumlah sampel adalah indikator dikali 5 sampai 10. 

Jumlah indikator dalam penelitian ini adalah sebanyak 33 indikator, oleh 

karena itu jumlah minimum sampel adalah 165-330 responden, dan untuk penelitian 

ini ditetapkan jumlah responden sebanyak 165 orang.  

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden 

dengan karakteristik yang telah ditetapkan sebelumnya. Dimana kuesioner akan diisi 

secara langsung oleh responden pada saat kuesioner dibagikan kemudian kuesioner 

akan diseleksi oleh peneliti. Proses penyeleksian kuesioner ini dilakukan agar penelti 

bisa mendapatkan hasil pengisian kuesioner yang jelas dan lengkap sehingga akan 

bisa memperoleh data yang jelas untuk diolah pada pengolahan data. 

Wilayah yang digunakan sebagai tempat penyebaran kuesioner ini adalah di 

kota Surabaya. Kuesioner diberikan kepada responden yang pernah menonton X 

Factor Indonesia di Surabaya, sehingga responden yang dipilih sesuai dengan yang di 

harapkan. Dalam hal pentabulasian hasil penilain responden, serta melakukan 

pengujian model penelitian, penelitian ini menggunakan software Amos. Selanjutnya, 

kuesioner dalam penilitian ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama berisi 

pertanyaan untuk mengetahui karakteristik responden agar sesuai dengan 

karakteristik yang telah di jelaskan sebelumnya. Bagian kedua berisikan pernyataan 

untuk mendapatkan data penelitian dan menganalisis pengaruh antara Intention to 

repeat, audience voice, audience satisfaction, perceived quality, dan connectedness.  

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah likert scale, dimana jawaban 

disediakan dengan interval dari sangat tidak setuju (STS) sampai sangat setuju (SS). 

Pernyataan tersebut dibuat dengan menggunkan skala 1-5 untuk mendapatakan data 

yang bersifat interval dan diberi nilai sebgai berikut:  

1. (sangat tidak setuju) 2. (tidak setuju) 3. (ragu-ragu) 

4 (setuju)   5. (sangat setuju) 
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Tabel 3.1 Desain Inti Kuesioner 

Variabel Lingkup Pernyataan Skala 
pengukuran 

Intention to repeat 1. Keinginan untuk menonton kembali 
2. Cenderung menonton program televisi tersebut 

dari pda yang lain.  
3. Berencana untuk menonton program televis 

tersebut di masa yang akan datang. 

Skala Likert 5 
poin 

Audience voice  1. Tidak mudah untuk berpindah pada program 
televisi lain 

2. Memiliki komitmen untuk terus menonton 
program tersebut 

3. Merekomendasikan kepada orang lain 

Skala Likert 5 
poin 

Audience 
satisfaction 

1. Merasa senang dengan program televisi 
2. Merasa puas dengan program televisi 
3. Menikmati program televisi 
4. Pengalaman yang menyenangkan 

Skala Likert 5 
poin 

Perceived quality 1. Menepati janji mengenai kualitas acara 
2. Waktu tayang yang konsisten  
3. Menginformasikan jam tayang 
4. Tanggap dalam merespon permintaan penonton  
5. Mampu membuat acara dengan baik 
6. Mengerti kebutuhan penonton 
7. Mampu membuat ketertarikan terhadap acara  
8. Peralatan panggung yang modern 
9. Daya tarik fasilitas visual 
10. Penampilan yang professional 
11.  Memiliki media cetak yang menarik secara 

visual 

Skala Likert 5 
poin 

 

Connectedness 1. Menonton program televisi menjadi sebuah 
pilihan alternatif 

2. Menonton program televisi membantu 
melupakan masalah 

3. Menonton program televisi membuat perasaan 
lebih baik 

4. Menyukai pakian yang di gunakan di program 
televis tersebut 

5. Menyukai gaya rambut di program televisi 
tersebut 

6. Meniru gerakan dan ekspresi dari karakter di 
program televisi 

7. Berkata-kata seperti karakter di program televisi 
8. Mencoba bernyanyi seperti penyanyi di program 

televisi 
9. Ingin menjadi seorang penyanyi seperti di 

program televisi 
10. Ingin bertemu dengan penyanyi atau idola di 

program televisi 
11. Mempunyai benda yang berhubungan dengan 

acara dari program televisi 
12. Membaca buku, surat kabar, majalah yang 

berhubungan dengan program televisi 

Skala Likert 5 
poin 
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3.4      Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Dalam penelitian ini terdapat lima variabel yang akan diteliti, yaitu intention to 

repeat, audience voice, audience satisfaction, perceived quality, dan connectedness. 

Intention to repeat merupakan dependent variabel, audience voice word of mouth dan 

audience satisfaction merupakan intervening variable, serta perceived quality, dan 

connectedness adalah independent variable. Berikut ditampilkan definisi operasional 

yang digunakan dalam penelitian:  

Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel 

Hipotesis Variabel 
Penelitian 

Definisi Operasional Sumber Dimensi 
Pengukuran 

H1: Audience 
voice  => 
Intention to 
repeat 

Audience voice  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intention to 
repeat 

Audience voice  
adalah suatu 
hubungan antara 
penonton dan 
program televsi X 
Factor Indonesia 
sehingga memberikan 
sebuah dasar yang 
baik untuk menonton 
kembali dan 
membentuk suatu 
rekomendasi dari 
mulut ke mulut. 
(Griffin 2005) 
 
Intention to repeat 
adalah niat untuk 
menonton kembali 
program acara X 
Factor Indonesia sesi 
selanjutnya. 
(Ardhanari, 2008) 
 

Lu & Lo 
(2007) 

 
 
 
 
 
 
 

5 poin skla pada 
3 item untuk 
mengukur 
Audience voice  
 
 
 
 
 
 
5 poin skla pada 
3 item untuk 
mengukur 
Intention to 
repeat. 

H2: Audience 
satisfaction => 
Intention to 
repeat 

Audience 
satisfaction 

Audience satisfaction 
adalah reaksi afektif 
terhadap penggunaan 
media yang 
mencerminkan 
kepuasan dari motif 
penoton untuk melihat 
program televisi yakni 
X Factor Indonesia 
(Godlewski dan Perse, 
2010). 
 

Lu & Lo 
(2007) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 poin skla pada 
4 item untuk 
mengukur 
Audience 
Satisfaction. 
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Hipotesis Variabel 
Penelitian 

Definisi Operasional Sumber Dimensi 
Pengukuran 

H3: Audience 
satisfaction => 
Audience voice  

  Lu & Lo 
(2007) 

 

H4: Perceived 
quality => 
Audience 
satisfaction 

Perceived quality Perceived quality 
adalah presepsi 
penonton terhadap 
kualitas atau 
keunggulan 
keseluruhan program 
televisi X Factor 
Indonesia berkenaan 
dengan maksud yang 
diharapkan (Susanto 
dan Wijanarko, 2004) 

Manero et al., 
(2013) 

5 poin skala pada 
3 item untuk 
mengukur 
Perceived 
quality. 

H5: 
Connectedness 
=> Audience 
satisfaction 

Connectedness Connectedness adalah 
tingkat intensitas 
hubungan yang 
dibangun penonton 
melalui karakter dan 
konteks yang ada 
dalam X Factor 
Indonesia (Russell et 
al., 2004). 

Lu & Lo 
(2007) 

5 poin skala pada 
14 item untuk 
mengukur 
Connectedness. 

 

3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1  Pengolahan Data 

Penelitian membutuhkan analisis data dan interpretasinya yang bertujuan untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Dimana analisis data adalah proses 

penyerderhanaan data ke dalam bentuk yang lebih sederhana sehingga mudah dibaca 

dan dipahami. Metode yang digunakan  untuk menganalisis data harus sesuai dengan 

pola penelitian dan variabel yang akan diteliti.  

Untuk itu, penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dan analisi kualitatif. 

Analiasi kuantitatif adalah suatu pengukuran yang digunakan dalam penelitian yang 

dapat dihitung dengan jumlah satuan tertentu atau yang dinyataka dengan angka-

angka analisi. Analisis kuantiatif meliputi pengolahan data, pengorganisasian data, 

dan penemuan hasil. Sementara itu, untuk analisis kualitatif di gunakan untuk 

menerangkan dan membahas hasil penelitian tentang berbagai kasus yang dapat 

diuraikan dengan menggunakan keterangan-keterangan yang memerlukan urain yang 

dijabarkan dengan jelas. 
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3.5.2  Pengujian Hipotesis 
Dalam pengujian hipotesis, data hasil dari kuesioner akan diolah dengan 

menggunakan teknik analisa SEM (Structural Equation Models). SEM merupakan 

sekumpulan teknik-teknik statistical yang memungkinkan pengujian sebuah 

rangkaian hubungan yang relative rumit secara simultan. Model-mdel simultan yang 

dibentuk melalui lebih dari satu variabel dependen yang dijelaskan oleh satu atau 

beberapa variabel independen dan dimana sebuah variabel dependen pada saat yang 

sama berperan sebagai variabel independen bagi hubungan berjenjang lainnya 

(Ferdinand (2000) dalam Agung, 2006). Menurut Ferdinand (2002), keunggulan dari 

aplikasi SEM  adalah kerena kemampuannya untuk mengkonfirmasi dimensi-dimensi 

dari sebuah konsep atau faktor (yang sangat lazim digunakan dalam manajemen) serta 

kemampuannya untuk mengukur pengaruh hubungan-hubungan secara teoritis. Untuk 

teknik analisis, terdapat dua macam teknik analisis, yaitu:  

1. Measurement Model atau Analisis Faktor Konfirmatori (Confirmatory factor 

analysis) yang digunakan untuk mengkonfirmasi apakah variabel-variabel 

indikator yang digunakan dapat mengkonfirmasi sebuah konstruk; 

2. Causal Model, structural model yang menggambarkan hubungan yang 

dihipotesiskan antar konstruk, yang menjelaskan sebuah kausalitas, termasuk 

didalamnya kausalitas berjenjang. 

Menurut Ferdinand (2002), ada tujuh langkah yang harus dilakukan dalam 

menggunakan SEM, yaitu: 

1. Pengembangan model berbasis teori 

Langkah pertama dalam pengembangan model SEM adalah pencarian atau 

pengembangan model yang mempunyai justifikasi teorotis yang kuat. 

Seoarang peneliti harus melakukan serangkain telaah pustaka yang intens 

guna mendapatkan justifikasi atas model teoritis yang dikembangkannya. 

2. Pengambangan diagram alur (path diagram) untuk menunjukan hubungan 

kausalitas.  

Karangka pikir teoritis yang telah dibangun pada tahap pertama akan 

digambar dalam sebuah diagram alur (path diagram) yang akan 
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mempermudah untuk melihat hubungan antar variabel dalam suatu model. 

Dalam permodelan SEM, variabel dalam diagram alur dibedakan menjadi dua 

yaitu; (1) Variabel terukur (Measured Variable/Observed) yakni variabel yang 

datanya harus dicari melalui penelitian lapangan. Dalam SEM variabel ini 

digambarkan dlaam bentuk persegi, (2) Variabel Laten 

(Construct/Unobserved Variables) meruapakan variabel bentukan yang 

dibentuk melalui indikator-indikator yang diamati dalam dunia nyata. Dalam 

SEM variabel ini digambarkan dalam bentuk elips. 

 Didalam menggambar diagram alur, hubungan antar konstruk dinyatakan 

melalui anak panah. Anak panah lurus menunjukan antar konstruk sebuah hubungan 

kausalitas yang langsung antara satu konstruk dengan konstruk lainnya. Sedangkan 

garis-garis lengkung antar konstruk antar kontruk dan anak panah pada ujungnya 

menunjukan hubungan antar konstruk. 

 Konstruk-konstruk yang ada pada diagram alur dapat dibedakan menjadi dua, 

yaitu: 

1. Konstruk Eksogen (Exogenous Constructs), dikenal juga sebagai variabel 

independen yang tidak diperdiksi oleh variabel lain dalam model. Konstruk 

eksogen adalah konstruk yang dituju oleh satu ujung panah. 

2. Konstruk Endogen  (Endogenous Construct) adalah konstruk yang 

diprediksikan oleh satu atau beberapa konstruk endogen lainnya, tetapi 

konstruk eksogen hanya dapat berhubunagan kausal dengan konstruk 

endogen. 
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Gambar 3.1 Diagram Alur Kerangka Pemikir Teoritis 
 

Berdasarkan diagram tersebut, dapat dijelaskan bahwa dimensi yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah X1 sampai X23 dan Y1 sampai Y10. Konstruk 

eksogen dalam diagram tersebut adalah connectedness dan perceived quality. 

Konstruk endogen adalah customer satisfaction, audience voice dan intention to 

repeat. Indikator pada masing-masing konstruk dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
Tabel 3.3 Keterangan Dimensi Konstruk 

Connectedness 
X1: Menonton program televisi menjadi sebuah pilihan alternative 
X2: Menonton program televisi membantu melupakan masalah 
X3: Menonton program televisi membuat perasaan lebih baik 
X4: Menyukai pakain yang di gunakan di program televisi tersebut 
X5: Menyukai gaya rambut di program televisi tersebut 
X6: Meniru gerakan dan ekspresi dari karakter di program televisi 
X7: Berkata-kata seperti karakter di program televisi 
X8: Mencoba bernyanyi seperti penyanyi di program televisi 
X9: Ingin menjadi seorang penyanyi seperti di program televisi 
X10: Ingin bertemu dengan penyanyi atau idola di program televisi 
X11: Mempunyai benda yang berhubungan dengan acara dari program televisi 
X12: Membaca media cetak atau media social yang berhubungan dengan program televisi 
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Perceived Quality 
X13: Menepati janji mengenai kualitas acara 
X14: Waktu tayang yang konsisten  
X15: Menginformasikan jam tayang 
X16: Tanggap dalam merespon permintaan penonton  
X17: Mampu membuat acara dengan baik 
X18: Mengerti kebutuhan penonton 
X19: Mampu membuat ketertarikan terhadap acara  
X20: Peralatan panggung yang modern 
X21: Daya tarik fasilitas visual 
X22: Penampilan yang professional 
X23: Memiliki media cetak yang menarik secara visual 

Audience Satisfaction 
Y1: Merasa senang dengan program televise 
Y2: Merasa puas dengan program televisi 
Y3: Menikmati program televisi 
Y4: Pengalaman yang menyenangkan 

Audience Voice 
Y5: Tidak mudah untuk berpindah pada program televisi lain 
Y6: Memiliki komitmen untuk terus menonton program tersebut 
Y7: Merekomendasikan kepada orang lain 

Intention to Repeat 
Y8: Keinginan untuk menonton kembali 
Y9: Cenderung menonton program televisi tersebut daripada yang lain.  
Y10: Berencana untuk menonton program televisi tersebut di masa yang akan datang 

 
Tabel 3.4 Keterangan Hubungan konstruk 

Konstruk Eksogen Konstruk Endogen Keterangan Hubungan 

Audience voice  Intention to Repeat Audience voice word of mouth sebagai variabel 
independent dan  Intention to Repeat sebagai 
variabel dependent 

Audience 
Satisfaction  

Intention to Repeat Audience Satisfaction sebagai variabel 
independent dan  Intention to Repeat sebagai 
variabel dependent 

Audience 
Satisfaction 

Audience voice word  Audience Satisfaction sebagai variabel 
independent dan  Audience voice word of mouth 
sebagai variabel dependent  

Perceived Quality Audience Satisfaction Perceived Quality sebagai variabel independent 
dan audience satisfaction sebagai variabel 
dependent 

Connectedness Audience Satisfaction Connectedness sebagai variabel independent dan 
audience satisfaction sebagai variabel dependent 

 

3. Konversi diagram alur ke dalam serangkaian persamaan struktural dan 

spesifikasi model pengukuran.  

Persamaan model pegukuran digunakan untuk mengukur seberapa kuat 
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struktur dari dimensi-dimensi yang membentuk untuk mengukur seberapa 

kuat struktur dari dimensi-dimensi yang memebentuk sebuah variabel laten 

(Ferdinand 2002). Hasil konversi diagram alur pada gambar 3.1. ke dalam 

persamaan model pengukuran dapat dilihat pada tabel 3.5. 
Tabel 3.5 Hasil Konversi ke Dalam Persmaan Model Pengukuran 

Konstruk Eksogen 

Connectedness Perceived Quality 
X1= 1ߣC+a1 
X2= 2ߣC+a2 
X3= 3ߣC+a3 
X4= 4ߣC+a4 
X5= 5ߣC+a5 
X6= 6ߣC+a6 
X7= 7ߣC+a7 
X8= 8ߣC+a8 
X9= 9ߣC+a9 
X10= 10ߣC+a10 
X11= 11ߣC+a11 
X12= 12ߣC+a12 

X13= 13ߣPQ+b1 
X14= 14ߣPQ+b2 
X15= 15ߣPQ+b3 
X16= 16ߣPQ+b4 
X17= 17ߣPQ+b5 
X18= 18ߣPQ+b6 
X19= 19ߣPQ+b7 
X20= 20ߣPQ+b8 
X21= 21ߣPQ+b9 

X22= 22ߣPQ+b10 
X23= 23ߣPQ+b11 

 
 

Konstruk Endogen 

Audience Satisfaction Audience Voice Intention to Repeat 
Y1= 1ߣAS+c1 
Y2= 2ߣAS+c2 
Y3= 3ߣAS+c3 
Y4= 4ߣAS+c4 

Y5= 5ߣAV+d1 
Y6= 6ߣAV+d2 
Y7= 7ߣAV+d3 
 

Y8= 8ߣIR+e1 
Y9= 9ߣIR+e2 
Y10= 10ߣIR+e3 
 

Sumber : Dikembangkan dari diagram alur penelitian 

Keterangan : 

C = Connectedness 

PQ = Perceived Quality 

AS = Audience Satisfation 

AV = Audience Voice 

IR = Intention to Repeat 

λ  = Loading Factor 

e = error 

Persamaan-persamaan struktural (structural equations) dirumuskan untuk 

menyatakan hubungan kausalitas antar berbagai konstruk. Persamaan 

struktural pada dasarnya dibangun dengan pedoman berikut: Variabel 
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endogen = Variabel Eksogen + Variabel Endogen + Error (Ferdinand, 2002). 

Persamaan struktural untuk alur diagram pada gambar 3.1. adalah sebagai 

berikut: 

IR = α1.AV + α2.AS+ δ1 

AV= α3.AS + δ2 

AS = α4.PQ + α5.C +  δ3 

4. Pemilihan matriks imput dan teknik estimasi atas model yang dibangun SEM 

hanya menggunakan matriks variance atau convariance atau matriks 

correlation sebagai data input untuk keseluruhan estimasi yang dilakukannya. 

Ferdinand (2002) menemukan bahwa ukuran sample yang sesuai adalah 

antara 100-200. Sedangkan untuk ukuran minimum adalah sebanyak lima 

estimasi parameter. Bila estimated parameter-nya berjumlah 20, maka jumlah 

sample minimumnya adalah 100. Untuk penelitian ini estimate parameter-nya 

berjumlah 33, maka jumlah sampel antara 165-330, dan dalam penelitian ini 

ditetapkan jumlah sampelnya adalah 165. 

5. Menilai identification problem 

Pada program computer yang digunakan untuk estimasi model causal, salah 

satu masalah yang dihadapi adalah identification problem. identification 

problem ini pada prinsipnya adalah masalah mengenai ketidakmampuan dari 

model yang dikembangkan untuk menghasilkan estimasi yang unik. Menurut 

Ferdinand (2002) identification problem  dapat muncul melalui gejala berikut: 

a. Standar error untuk satu atau beberapa koefisien adalah sangat besar; 

b. Program tidak mampu menghasilkan matriks informasi yang 

seharusnya disajikan; 

c. Muncul angka-angka yang aneh seperti adanya varians error yang 

negatif; 

d. Muncul hubungan yang sangat tinggii antar koefisien estimasi yang 

didapat (misalnya lebih dari 0,9) 

Apabila setiap kali estimasi dilakukan muncul adanya problem identification, 

maka sebaiknya model dipertimbangkan ulang dengan mengembangkan lebih 
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banyak konstruk. 

6. Evaluasi kriteria Goodness-of-fit 

Sebelum dilakukan evaluasi kesesuaian model (Goodness-of-fit), data yang 

akan digunakan dalam analisis ini harus diuji terlebih dahulu, apakah 

memenuhi asumsi-asumsi SEM atau tidak. Asumsi-Asumsi tersebut meliputi 

(Ferdinand, 2002): 

1) Ukuran sampel, ketentuan jumlah sampel minimum adalah 100, 

dengan perbandingan lima observasi untuk setiap estimated parameter 

(Hair et al., dalam Ferdinand, 2002) 

2) Normalitas dan Linearitas, diuji dengan menggunakan metode statistik 

dengan mengamati skewness value dari data yang digunakan. 

3) Outliers, terdapat dua macam outliers, yaitu univariate outliers diuji 

dengan z-score (observasi yang mempunyai z-score dikategorikan 

sebagai outliers) dan multivariate outliers diuji dengan mahalanobis 

distance. 

4) Multicolinearity dan Singularity, diuji dengan covarians matrix 

determinat. Nilai determinan covarians matrix yang sangat kecil 

memberikan indikasi adanya multicolinerity problem atau singularity. 

Setelah pengujian data selesai, langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi 

kesesuaian model. Pengujian kesesuaian model ini dilakukan dengan 

menggunakan beberapa indeks kesesuaian (fit indeks) untuk mengukur 

“kebenaran” model yang diajukan. Indeks kesesuaian yang digunakan antara 

lain adalah (Ferdinand, 2002): 

a. X2-Chi square statistic 

Model yang diuji dipandang baik atau memuaskan apabila bilai chi-square 

rendah. Semakin kecil nilai X2 semakin baik model itu dan diterima 

berdasarkan probabilitas cut off value sebesar p>0.05 atau p>0.10. 

b. RMSEA (The Root Mean Square Error of Approximation) 

Merupakan sebuah indeks yang dapat digunakan untuk mengkompensasi 

chi-square statistic dalam sampel yang besar. Nilai RMSEA menunjukkan 
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nilai goodness-of-fit yang dapat dihadapkan bila model diestimasi dalam 

populasi. Nilai RMSEA yang lebih kecil atau sama dengan 0.08 

merupakan indeks untuk dapat diterimanya model yang menunjukkan 

sebuah close fit dari model tersebut berdasarkan degrees of freedom. 

c. GFI (Goodness of Fit Index) 

Merupakan ukuran non-statistical yang mempunyai rentang nilai antara 0 

(poor fit) sampai 1.0 (perfect fit). Nilai yang tinggi dalam indeks ini 

menunjukkan sebuah “better fit”. 

d. AGFI (Adjusted Goodness Fit Index) 

Tingkat penerimaan yang direkomendasikan adalah bila AGFI 

mempunyai nilai sama dengan atau lebih besar dari 0.90. Nilai sebesar 

0.95 diinterpretasikan sebagai tingkatan yang baik-good overall model fit 

(baik)- sedangkan besaran nilai antara 0.90-0.95 menunjukkan tingkatan 

cukup-adequate fit. 

e. CMIN/DF 

Merupakan the minimum sample discrepancy function (CMIN) yang 

dibagi dengan degree of freedom menghasilkan indeks CMIN/DF, yang 

umumnya dilaporkan oleh para peneliti sebagai salah satu indikator untuk 

mengukur tingkat fit sebuah model. CMIN/DF merupakan chi-square 

statistic, X2 dibagi dengan DF sehingga disebut X2-relatif. Nilai X2-relatif 

kurang dari 2.0 atau 3.0 adalah indikasi dari acceptable fit antara model 

dan data. 

f. TLI (Tucker Lewis Index) 

Merupakan sebuah alternative incremental fit index yang membandingkan 

sebuah model yang diuji terhadap sebuah baseline model, dimana nilai 

yang direkomendasikan sebagai acuan diterimanya sebuah model adalah > 

0.095 dan nilai yang sangat mendekati 1.0 menunjukkan a very good fit. 

g. CFI (Comparative Fit Index) 

Rentang nilai sebesar 0-1, dimana semakin mendekati 1, mengindikasikan 

tingkat fit yang paling tinggi – a very good fit. 
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Secara ringkas indeks-indeks yang dapat digunakan untuk menguji kelayakan sebuah 

model disajikan dalam tabel berikut: 
Tabel 3.6 Indeks Pengujian Kelayakan Sebuah Model (Goodness of Fit Index) 

Goodness of Fit Index Cut Off Value 
X2-Chi-square 
Significanty Probability 
RMSEA 
GFI 
AGFI 
CMIN/DF 
TLI 
CFI 

Diharapkan kecil 
> 0.05 
> 0.08 
> 0.90 
> 0.90 
< 2.00 
> 0.95 
> 0.95 

Sumber: Ferdinand (2002) 

 

7. Interpretasi dan modifikasi model.  

Tahap ketujuh atau yang terakhir adalah menginterpretasikan model dan 

memodifikasi model bagi model-model yang tidak memenuhi syarat 

pengujian yang dilakukan. Pedoman untuk mempertimbangkan perlu tidaknya 

modifikasi sebuah model dengan melihat jumlah residual yang dihasilkan 

model. Batas keamanan untuk jumlah residual adalah 5%. Bila jumlah 

residual lebih besar dari 2% dari semua residual kovarians yang dihasilkan 

oleh model, maka sebuah modifikasi perlu untuk dipertimbangkan. Bila 

temuan bahwa nilai residual yang dihasilkan cukup besar (yaiu >2.58) maka 

cara lain dalam memodifikasi adalah dengan mempertimbangkan untuk 

menambah sebuah alur baru terhadap model yang diestimasi tersebut. 

Residual value yang lebih besar atau sama dengan ±2.58 diinterpretasikan 

sebagai signifikasi secara statistik pada tingkat 5% (Ferdinand, 2002) dan 

residual yang signifikan ini menunjukan adanya prediction error yang 

substansial untuk sepasang indikator. 

3.5.3. Uji Reliabilitas 

Setelah kesesuaian model uji (model fit), evaluasi lain yang harus dilakukan 

adalah penilaian unidimensionalitas dan reliabilitas. Unidimensionalitas adalah 

sebuah asumsi yang digunakan dalam menghitung reabilitas dari model yang 

menunjukkan bahwa dalam sebuah model satu dimensi, indikator-indikator yang 
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digunakan memiliki derajat kesesuaian yang baik (Ferdinand, 2002). Pendekatan 

yang dianjurkan dalam menilai sebuah model pengukuran (measurement model) 

adalah: 

a. Composite reliability, adalah ukuran mengenai konsistensi internal dari 

indikator-indikator sebuah konstruk yang menunjukkan derajat sampai 

dimana masing-masing indikator itu mengindikasikan sebuah konstruk atau 

faktor laten yang umum. Rumus dari composite reliability adalah sebagai 

berikut: 

       ( Std Loading)2 

 ( Std Loading)2 +  Ej 

 

b. Variance extracted, yang menunjukkan jumlah varians dari indikator-

indikator yang diekstraksi oleh konstruk laten yang dikembangkan. Nilai 

variance extracted yang tinggi menunjukkan indikator-indikator itu telah 

mewakili secara baik konstruk laten yang dikembangkan. Nilai variance 

extracted ini direkomendasikan pada tingkat yang paling sedikit 0.50 

(Ferdinand, 2002). Variance extracted dapat diperoleh melalui rumus: 

       ( Std Loading)2 

 ( Std Loading)2 +  Ej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construct – Reliability = 

Variance – Extracted = 


