
BAB III 

METODE PENELITIAN 

1.1 Populasi dan Sampel 

Penelitian ini menggunakan seluruh pegawai Indokayu Sejahtera sebagai 

populasi dengan jumlah 30 orang, yang terdiri dari bagian pemasangan 10 orang, 

pengangkutan 6 orang, pemasaran (sales) 7 orang, administrasi 3 orang dan 

manajer dalam bidang pemasaran, sumber daya manusia, keuangan, dan 

operasional masing-masing 1 orang 

Cara pengambilan sampel yang tepat adalah dengan menggunakan 

sampling jenuh (Sugiyono, 2013:156). Penelitian ini menggunakan semua 

populasi untuk dijadikan sampel sebanyak 30 responden yang terdiri dari seluruh 

pegawai.  

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data 

primer tersebut diambil dari kuesioner, sedangkan data sekunder berasal dari data 

internal. Metode pengumpulan data menggunakan teknik Kuesioner dimana 

menggunakan skala Likert dengan bobot nilai sebagai berikut 

1. Skor 1 untuk jawaban pertanyaan Sangat Tidak Setuju (STS)  

2. Skor 2 untuk jawaban pertanyaan Tidak Setuju (TS) 

3. Skor 3 untuk jawaban pertanyaan Netral (N) 

4. Skor 4 untuk jawaban pertanyaan Setuju (S) 

5. Skor 5 untuk jawaban pertanyaan Sangat Setuju (SS) 

 



3.3 Definisi Operasional Variabel 

Variabel yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari dua macam, yaitu 

variabel bebas dan terikat.Variabel bebas terdiri dari variabel gaya kepemimpinan 

dan motivasi kerja. Mulyadi dan Veithzal Rivai (2009) menerangkan bahwa gaya 

kepemimpinan merupakan pola perilaku dan strategi yang disukai dan sering 

diterapkan oleh seorang pemimpin dalam rangka mencapai sasaran organisasi. 

Indikator variabel gaya kepemimpinan menurut Harbani  (2010) yaitu sebagai 

berikut: 

1. Kemampuan mengarahkan kelompok mencapai tujuan 

2. Memiliki visi, misi, sasaran dan tujuan serta program yang jelas 

3. Selalu konsisten dan fokus terhadap suatu tujuan 

4. Mengetahui kelemahan, kekuatan dan manfaat 

Menurut Colquitt, LePine, dan Wesson (2009) motivasi merupakan suatu 

kumpulan kekuatan yang energik yang mengkoordinasi di dalam dan di luar diri 

seorang pekerja, yang mendorong usaha kerja, dalam menentukan arah, intensitas, 

dan kegigihan. Indikator variabel yang digunakan untuk menganalisis motivasi 

kerja menurut teori motivasi dari McClelland’s yang dikutip dalam Brantas 

(2009), yaitu McClelland’s Achievement Motivation Theory (teori motivasi 

prestasi McClelland’s) ada tiga faktor atau dimensi dari motivasi, yaitu motif, 

harapan, dana insentif. 

- Motif adalah keinginan dan kemauan bekerja seseorang. 

- Harapan adalah suatu kesempatan yang dimiliki untuk mencapai tujuan. 



- Insentif yaitu memotivasi dengan memberikan hadiah (imbalan) kepada 

mereka yang berprestasi di atas prestasi standar. 

Variabel terikat adalah kinerja pegawai. Menurut Veithzal Rivai (2009), 

kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi 

kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan. 

Menurut Sudarmanto (2009) terdapat 6 kriteria dasar atau dimensi 

untuk mengukur kinerja, yaitu : 

1. Kuantitas (Quantity) 

Terkait dengan satuan jumlah atau kuantitas yang dihasilkan.  

2. Kualitas (Quality) 

Terkait dengan proses atau hasil mendekati sempurna/ideal dalam 

memenuhi maksud atau tujuan. 

3. Ketepatan waktu (Timeliness) 

Terkait dengan waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan aktivitas atau 

menghasilkan produk. 

4. Efektivitas biaya (Cost Effectiveness) 

Terkait dengan tingkat penggunaan sumber-sumber organisasi (orang, 

uang, material, teknologi) dalam mendapatkan atau memperoleh hasil atau 

pengurangan pemborosan dalam penggunaan sumber-sumber organisasi.  

5. Kebutuhan akan pengawasan (Need for Supervision) 

Terkait dengan kemampuan individu dapat menyelesaikan pekerjaan tanpa 

asistensi pimpinan atau intervensi pengawasan pimpinan. 

 



6. Hubungan antar perseorangan (Interpersonal Impact)  

Kemampuan individu untuk memiliki hubungan yang baik diantara rekan 

kerja. 

3.4 Validitas dan Reliabilitas 

Uji validitas dalam penulisan ini dilakukan dengan uji korelasi Pearson 

melalui program SPSS. Jika nilai Sig lebih kecil dari 0.05, maka semua variabel 

penelitian dinyatakan valid.  

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari suatu variabel. Kuesioner dikatakan reliable jika jawaban seseorang 

terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 

2011: 47). Reliabilitas dapat diukur dengan menggunakan uji Cronbach Alpha. 

Melalui penulisan ini, skala pengukuran dikatakan memiliki reliabilitas nilai 

alpha> 0,6. Reliabilitas diuji dengan melihat koefisien alpha dengan melakukan 

reliability analysis melalui program SPSS. 

3.5. Metode Analisis Data 

3.5.1. Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi memprediksikan seberapa jauh dan besar pengaruh antara  

gaya kepemimpinan (X1) dan motivasi kerja (X2) terhadap kinerja pegawai 

(Y). Hubungan  antara variabel bebas dan terikat akan ditulis dalam rumus 

persamaan regresi berganda sebagai berikut: 

Y=                    

Keterangan variabel : 

Y : Variabel Dependen yaitu Kinerja Pegawai Indokayu Sejahtera 



  : Nilai Koefisien Konstanta 

        :Koefisien Regresi 

    Variabel Gaya Kepemimpinan 

     Variabel Motivasi Kerja 

   Standar error / deviasi 

3.5.2 Uji Hipotesis 

 1.  Uji Signifikan Simultan (Uji F) 

 Dalam penelitian ini, uji F ini digunakan untuk menunjukan apakah semua 

variabel bebas yang dimasukkan (gaya kepemimpinan dan motivasi kerja) 

memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel terikat (kinerja pegawai) 

(Kuncoro, 2009:239). Jika nilai signifikansi >0,05 maka    diterima, dimana hasil 

itu menunjukan bahwa variabel bebas (gaya kepemimpinan dan motivasi kerja) 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap variabel terikat 

(kinerja pegawai). Jika nilai signifikansi < 0,05 maka    ditolak, dimana hasil itu 

menunjukan bahwa variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan secara 

simultan terhadap variabel terikat. 

2. Uji Statistik (Uji t) 

 Uji statistik (Uji t) ini dilakukan bertujuan menunjukan seberapa besar 

pengaruh variabel penjelas terhadap individual yang hendak diuji (Kuncoro, 

2009:238). Jika nilai signifikansi > 0,05 maka    diterima, dan menunjukan 

bahwa variabel independen secara parsial tidak berpengaruh secara signifikansi 

terhadap variabel dependennya. Jika nilai signifikansi < 0,05 maka    ditolak, 



dimana berarti bahwa variabel independen secara parsial berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel dependennya. 

3. Uji Koefisien Korelasi (R) dan Uji Korelasi Determinasi (  ) 

 Analisis korelasi (R) adalah suatu teknik statistika yang digunkan untuk 

mengukur keeratan hubungan atau korelasi antar dua variabel. Jika nilai R 

mendekati angka nol, maka tidak ada hubungan antara dua variabel, dan 

sebaliknya, jika nilai R mendekati angka 1, maka dua variabel tersebut memiliki 

hubungan. Koefisien Determinasi (  ) adalah kontribusi dua variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Semakin nilai mendekati angka satu, maka kontribusi 

semakin besar, dan sebaliknya jika angka mendekati angka nol, maka kontribusi 

semakin kecil.  

4. Korelasi Parsial 

Korelasi parsial bertujuan untuk mengukur hubungan antara salah satu variabel 

bebas (X) dengan variabel terikat (Y). Bila nilai korelasi yang didapatkan besar, 

maka hubungan antara variabel bebas tersebut (X) dengan variabel terikat (Y) 

juga semakin besar (Sunyoto, 2009:57).  

3.5.3. Uji Asumsi Klasik 

Karena penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda, maka dalam 

menganalisis data, harus terbebas dari kesalahan asumsi klasik sehingga 

diperlukan uji normalitas, uji heterokedatisitas, uji multikolinieritas, uji 

autokolerasi, dan uji linearitas. Menurut Priyatno (2010), uji asumsi klasik adalah 

persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linier berganda. 

 



1. Uji Normalitas 

Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui nilai residual mempunyai 

distribusi yang normal atau tidak. Untuk menguji apakah residual berdistribusi 

normal, digunakan Kolmogorov-Smirnov Test. Jika nilai signifikasi pada uji 

Kolmogorov-Smirnov >0,05 maka keputusannya adalah residual berdistribusi 

normal (Rini, 2012). 

2. Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji sama atau tidak varian dari 

residual atas observasi yang satu dengan yang lain. Apabila residualnya 

mempunyai varian sama maka terjadi homokedastisitas. Pengujian dilakukan 

dengan menggunakan uji Glejser dengan cara meregresikan variabel bebas dengan 

absolute residual. Apabila nilai probabilitas (sig) > dari 0,05, maka tidak terjadi 

heterokedastisitas (Ghozali, 2011). 

3. Uji Multikolinearitas 

Analisis regresi tidak boleh terjadi multikolinearitas. Apabila terjadi 

multikolinearitas berarti korelasi antar variabel bebas semakin besar sehingga 

tingkat kesalahan dari koefisien regresi semakin besar dan standar error juga 

semakin besar. Untuk mengetahuinya digunakan nilai VIF (Variance Inflation 

Factor) jika nilai VIF kurang dari 10 (Ghozali, 2013).  

4. Uji Asumsi Autokorelasi 

Analisis regresi yang baik tidak terdapat masalah autokorelasi. Tidak 

terjadi autokorelasi menunjukkan tidak ada hubungan antara nilai residu pada 

penelitian sekarang dengan nilai residu penelitian sebelumnya sehingga koefisien 



regresi yang dihasilkan dikatakan efisien. Dalam uji asumsi autokorelasi nilai 

yang akan digunakan didapat melalui nilai Durbin-Watson (D-W Test). Jika nilai 

Durbin-Watson yang dihasilkan diantara dU dan dL maka tidak terjadi 

autokorelasi (Priyatno, 2009). 

5. Uji Linearitas 

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai 

hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Melalui Test for Linearity, jika 

nilai signifikansi yang dihasilkan di bawah 0.05 (α = 5%), maka dapat dikatakan 

bahwa dua variabel yang diuji mempunyai hubungan yang linear. 

 


