
BAB III 
 

METODE PENELITIAN 
 
 
 
 

3.1 Rancangan Penelitian 
 

Penelitian kali ini adalah menggunakan metode kuantitatif dengan desain 

korelasional. Penelitian kuantitatif yakni proses data-data penelitian dikelola 

dengan cara statistik. Penelitian kuantitatif berasumsi bahwa hubungannya dapat 

diikur dan fakta-fakta dari obyek penelitian memiliki realitas dan variabel yang 

dapat diidentifikasikan. Sedangkan Azwar (2003) berpendapat pendekatan 

kuantitatif adalah angka yang diolah dengan metode statistik atau menekankan 

analisisnya pada data-data numerical. Desain penelitian kolerasional dibuat 

untukk melihat tingkat hubungan variabel yang berbeda dalam satu populasi. 

Untuk mengarahkan besarnya arah hubungan dengan cara menggunakan 

pengukuran korelasional Sevilla (1993). Alasan peneliti menggunakan penelitian 

korelasi, yaitu karena penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara dua 

variabel, yakni gaya kepemimpinan otoriter dan kepuasan kerja karyawan. 

 
 

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 
 

3.2.1 Variabel Bebas Gaya Kepemimpinan Otoriter 
 

Definisi operasional gaya kepemimpinan otoriter mengacu pada teori Akor 

(2004) yang mendefinisikan gaya kepemimpinan otoriter ditandai dengan kinerja 

yang selalu ditentukan, seluruh keputusan ditentukan oleh pimpinan serta karyawan 

diharapkan dapat menerima tugasnya sesuai dengan perintah pimpinan. 
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3.2.2 Variabel Terikat Kepuasan Kerja 
 

Definisi operasional kepuasan kerja mengacu pada teori Spector (1997) 

yang mendefinisikan kepuasan kerja melalui sembilan faktor yang ia acukan 

sebagai pengaruh kepuasan kerja yang ia beri nama Job Satisfaction Survey 

(JSS). Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, yaitu 

tunjangan-tunjangan, gaji atau upah, reward, promosi, prosedur perusahaan, 

supervisi, teman kerja, dialog, serta pekerjaan tersebut. 

 
 

3.3 Instrumen Penelitian 
 

3.3.1 Metode dan Alat Pengumpulan Data 
 

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti ini yakni metode 

survei. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua skala yang mengukur 

masing-masing variabel, yaitu skala yang digunakan di adaptasi dari penelitian 

yang sudah perna dilakukan. Skala gaya kepemimpinan otoriter yakni 

diungkapkan oleh Akor (2004), yang terdiri dari beberapa komponen-komponen 

gaya kepemimpinan otoriter. Sedangkan skala kepuasan kerja menggunakan 

penelitian yang disusun oleh Spector (2012). Ada beberapa peryataan yang 

tertulis untuk mendapatkan jawaban dari responden. Yang terdiri dari item 

pernyataan mendukung indikator (Favorable) dan pernyataan tidak mendukung 

indikator (Unfavorable). Dalam merespon aitem, subjek diminta untuk memilih 

jawaban yang paling sesuai dengan dirinya, dengan cara memilih sistem kategori 

yang merentang dari “sangat tidak setuju” hingga “sangat setuju”. 
 

a. Skala Gaya Kepemimpinan Otoriter 
 

Skala Gaya Kepemimpinan Otoriter pada penelitian ini mengacu pada skala 

milik Akor (2004) yang terdiri dari 8 aitem. 
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Blueprint gaya kepemimpinan otoriter yaitu sebagai berikut: 
 

Tabel 3.1 Blue Print gaya kepemimpinan otoriter (Akor 2004) 
 

 No  Indikator  No Item Jumlah     
      

 1 Gaya Kepemimpinan 1, 2, 3, 4, 8 
  Otoriter   5, 6, 7, 8  
   Jumlah  8 

 
 

b. Skala Kepuasan Kerja 
 

Skala Kepuasan Kerja penelitian ini mengacu pada adaptasi dari skala Job 

Satisfaction Survey milik Spector (1997) yang terdiri dari 36 aitem. Pada 

penelitian sebelumnya nilai reliabilitas alpha cronbach dari skala kepuasan 

kerja adalah sebesar 0,734 (Spector, 1997). 
 

Blueprint kepuasan kerja adalah sebagai berikut: 
 

Tabel 3.2 Blue Print Job Satisfaction Survey (Spector 1997) 
 

 No Indikator  No Item Jumlah   Favorable Unfavorable      

 1 Gaji / upah 1,28 10,19 4 
 2 Promosi 11,20,33 2 4 
 3 Atasan 3,30 12,21 4 
 4 Tunjangan - tunjangan 13,22 4,29 4 
 5 Penghargaan 5 14,23,32 4 
 6 Kebijakan, prosedur 15 6,24,31 4 
 7 Rekan kerja 7,25 16,34 4 
 8 Pekrjaan itu sendiri 17,27,35 8 4 
 9 Komunikasi 9 18,26,36 4 
  Jumlah   36 

 
 
 
 
 

3.3.2 Validitas dan Reliabilitas Alat Pengumpul Data 
 

Menurut Ghozali (2009) validitas yakni suatu penelitian yang mengukur 
 

isi sebenarnya yang mau diukur yang sudah tetap. Hal tersebut menunjukkan 
 

pernyataan-pernyataan tersebut bisa dikatakan mampu variabel yang akan diukur. 
 

Adapun yang dimaksud dengan reabilitas yaitu derajat . sedangkan menurut Azwar 
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(2014) validitas yaitu alat ukur yang dapat mengukur secara akurat sesuai dengan 

fungsinya. Dengan menggunakan Pearson Product Moment melalui SPSS 

peneliti dapat mengetahui aitem yang valid. Nilai kolerasi aitem >0.3 dan p<0.5 

aitem dikatakan valid. 
 

Reliabilitas yaitu konsistensi hasil pengukuran yang didapatkan dari suatu 

pengukuran yang telah dilakukan beberapa kali terhadap subjek yang sama. Hal 

tersebut untuk mengetahui konsistensi jawaban dari subjek terhadap kuisioner. 

Dengan nilai >0.7 alat ukur dapat dikatakan reliabel (Azwar, 1997). 
 

Uji reliabilitas dan validasi menggunakan SPSS. Skala Job Satisfaction 

Survey/ kepuasan kerja karyawan yang perna digunakan oleh Spector (1997), 

hasil uji reliabilitasnya memperoleh nilai Cronbach Alpha sebesar 0,734 

(Spector, 1997). 
 

Tabel 3.3 dibawah ini menggambarkar hasil uji reabilitas dari penelitian ini 
 

setelah aitem digugurkan atau direverse. 
 

Tabel 3.3 
 

Hasil Uji Reliabilitas 
 

Variabel	   Jumlah	   Cronbach	   Rentang	  CICT	   Keterangan	  
Gaya	   Aitem	   Alpha	     

Kepemimpinan	       
Otoriter	       

Gaya	   5	   0,808	   0,446-‐0,718	   Aitem	  
kepemimpinan	      nomor	  2,3,8	  
otoriter	      gugur.	  

Total	   5	      
Variabel Jumlah	   Cronbach	   Rentang	  CICT	   Keterangan	  

Kepuasan Kerja Aitem	   Alpha	     
Kepuasan	  Kerja	   19	   0,	  764	   0,149-‐0,587	   Aitem	  
Karyawan	      nomor	  1,	  10,	  

    11,	  33,	  2,	  13,	  
    22,	  29,	  5,	  23,	  
    15,	  24,	  31,	  
    17,	  27,	  35,	  
    dan	  9	  gugur.	  

Total	   19	      
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Skala gaya kepemimpinan otoriter memperoleh nilai 0,808 dari 8 aitem, 
 

yang terdapat 3 aitem digugurkan oleh peneliti karena tidak memenuhi nilai 
 

kriteria validitas. Beberapa aitem yang telah digugurkan adalah aitem nomor 2, 3, 
 

dan 8. Dibawah ini adalah tabel blueprint gaya kepemimpinan otoriter yang telah 
 

di uji validasi pada penelitian ini. 
 

Tabel 3.4 
 

Bleprint Gaya Kepemimpinan Otoriter Sesudah Uji Validasi 
 

 No  Indikator  No Item Jumlah     
     

 1 Gaya kepemimpinan   1, 4,5,6,7 5 
  otoriter     
    Jumlah 5 

 
 

Skala Job Satisfaction Survey memperoleh nilai 0,764 dari 36 aitem, yang 
 

terdapat 17 aitem digugurkan oleh peneliti karena tidak memenuhi nilai kriteria 
 

validitas. Beberapa aitem yang telah digugurkan adalah aitem nomor 1, 10, 13, 22, 
 

29, 11, 33, 2, 5, 23, 15, 24, 31, 17, 27, 35, dan 9. Dibawah ini adalah tabel blueprint 
 

Job Satisfaction Survey yang telah di uji validasi pada penelitian ini. 
 

Tabel 3.5 
 

Blueprint Job Satisfaction Survey Sesudah Uji Validasi 
 

 No Indikator  No Item Jumlah   Favorable Unfavorable      

 1 Gaji / upah 28 19 2 
 2 Promosi 20 0 1 
 3 Atasan 3,30 12,21 4 
 4 Tunjangan - tunjangan 0 4 1 
 5 Penghargaan 0 14,32 2 
 6 Kebijakan, prosedur 0 6 1 
 7 Rekan kerja 7,25 16,34 4 
 8 Pekrjaan itu sendiri 0 8 1 
 9 Komunikasi 0 18,26,36 3 
  Jumlah   19 
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3.4 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 
 

3.4.1 Populasi dan Sampel 
 

Menurut Sugiyono (2014) populasi adalah subjek atau objek di suatu 

wilaya generalisasi yang terdapat kualitas serta karakteristik yang telah 

ditetapkan sang peneliti untuk diteliti dan ditarik kesimpulannya. Sedangkan 

sampel adalah wakil populasi atau sebagian yang akan diteliti Arikunto (2006). 
 

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh karyawan CV. Mitra 

Instulation Group. Sampel penelitian ini adalah karyawan CV. Mitra Instulation 

Group. 

 
 

3.4.2 Teknik Pengambilan Sampel 
 

Teknik pengambilan sampel ini adalah menggunakan sampling jenuh. 

Sampling jenuh adalah teknik mengambil sampel dengan seluruh anggota 

populasi. Kata lain sampling jenuh bisa dikatakan dengan sensus, karena teknik 

ini menggunakan semua anggota populasi untuk dijadikan sebagai sampel 

Sugiyono (2016). 

 
 

3.5 Analisis Data 
 

3.5.1 Uji Normalitas 
 

Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji 

Kolmogorov-Smimov. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah tingkat 

kesesuaian antara distribusi nilai sampel (skor yang diobservasi) dengan 

distribusi teoritis tertentu (normal, uniform atau poison). 
 

Dalam taraf signifikasi atau nilai probalitas variabel lebih besar dari taraf 

signifikansi yang ditetapkan sebesar 0.05, maka distribusi data ditanyakan normal 
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dan apabila kurang dari 0.05, maka distribusi data dinyatakan tidak normal 

(Ridwan, 2012). 

 
 

3.5.2 Uji Hipotesis 
 

Menurut Singgih (2000) Data yang telah terdistribusi dengan normal 

merupakan tanda bahwa data tersebut bisa mewakili populasi, cara menghitung 

data dengan menggunakan metode statistik parametrik. Sedangkan data yang 

tidak terdistribusi secara normal, cara menghitung datanya dengan menggunakan 

tehnik korelasi. 
 

Jika data penelitian ini ada yang tidak terdistribusi secara normal maka 

penelitian ini akan diuji menggunakan uji korelasi Spearman Rank (Azwar, 2006). 
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