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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Menurut 

Yusuf (2016) Metode penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang dapat 

memberikan hasil akhir secara akurat, sistematis, dan terstruktur. 

Untuk menghasilkan hasil tersebut, menurut Arikunto (dalam Sarwanti, 

et al., 2017) perlu adanya pendekatan penelitian yang berfokus pada angka, 

berupa pengumpulan data, yang kemudian  dilakukan penafsiran pada data 

tersebut, serta penampilan hasilnya. Oleh karena itu, pendekatan kuantitatif 

berupa pembagian kuisioner akan dilakukan kepada objek penelitian untuk 

mendapatkan data-data tersebut. 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

Menurut Kuncoro (dalam Datu dan Maredesa, 2017) mendefinisikan 

bahwa populasi adalah kelompok elemen yang lengkap dimana tertarik untuk 

mempelajari atau menjadi objek penelitian. Populasi yang digunakan adalah 

karyawan PT. XYZ. Metode sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau 

kriteria-kriteria tertentu Sugiono (2018). Kriteria karyawan yang dimaksud 

adalah yaitu karyawan yang memiliki akses dan bertanggungjawab langsung 

dan tidak langsung kepada Deputi GM, T. Rudy A. Data dari HRD perusahaan 

menunjukkan karyawan dengan kriteria tersebut berjumlah sebanyak 54 
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orang., dengan karakteristik sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Bagian/Divisi Responden 

 

 

 

Tabel 3.2 Jenis Kelamin Responden 

 

 

 

Tabel 3.3 Usia Responden 

 

 

 

 

 

Maka dari itu ditetapkan bahwa jumlah sampel/responden yang akan 

diteliti dari karyawan PT. XYZ sebanyak 54 orang. Jumlah responden tersebut 

sesuai dengan penghitungan ukuran sampel menurut Gay pada metode 

deskriptif-korelasional, yaitu jumlah sampel minimal 30 responden.  

3.3 Jenis Data, Sumber Data, dan Skala Pengukuran 

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer yaitu data yang berasal dari kuisioner, dan data sekunder yaitu data 

perusahaan berupa dokumen dan arsip. Pengukuran ini menggunakan skala 

likert, skala likert adalah suatu skala psikometrik yang biasa dipakai dalam 

Bagian Jumlah Persentase 

Produksi 24 44.44% 

Operasional 22 40,74% 

Teknik 8 14.81% 

Total 54 100% 

Jenis 

Kelamin 

Jumlah Persentase 

Laki-laki 41 75,9% 

Perempuan 13 24,1% 

Total 54 100% 

Usia Jumlah Persentase 

<17 0 0 

17-20 1 1,9% 

21-24 0 0 

>24 53 98,1% 

Total 54 100% 
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kuesioner, dan merupakan skala yang paling sering digunakan untuk riset 

berupa survei Syofian, et al. (2015). Likert yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) cukup setuju, (4) setuju, 

(5) sangat setuju. 

3.4 Variabel dan Definisi Operasional 

 

Menurut Sugiyono (2012) dalam Ramona dan Afriyanto (2017) 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel independen dalam 

penelitian ini adalah perilaku kepemimpinan sebagai X1 dan budaya organisasi 

sebagai X2, variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat karena adanya variabel bebas, variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah kinerja karyawan sebagai Y. 

 

Tabel 3.4 Operasional Variabel 

Variabel Definisi 

Konseptual 

Indikator Definisi Operasional Sumber 

Perilaku 

Kepemimpi

nan (X1) 

Kepemimpinan 

transformasiona
l adalah 

kepemimpinan 

sejati, dimana 

seorang 

pemimpin 

memberikan 

motivasi kepada 

bawahannya 

untuk bekerja 

secara maksimal 

agar tercapai 

tujuan 
perusahaan dan 

seorang 

1. Idealized 

Influence 

(Pengaruh 
Ideal) 

2. Inspirational 

Motivation 

(Motivasi 

Inspirasional) 

3. Intellectual 

Stimulation 

(Stimulasi 

Intelektual) 

4. Individualized 

Consideration 

(Pertimbanga

1. Pemimpin perusahaan 

PT. XYZ memiliki 
karisma yang saya akui 

karena dapat dijadikan 

teladan/model dalam 

memimpin. 

2. Karisma pemimpin 

perusahaan PT. XYZ 

dapat membuat saya 

semakin giat bekerja dan 

berintegritas 

3. Pemimpin perusahaan 

PT. XYZ memotivasi 

saya untuk berkomitmen 
meraih tujuan 

perusahaan 

Robbins 

dan 
Judge 

(dalam 

Arianty, 

2015) 
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pemimpin yang 

memberikan 

inspirasi serta 

inovasi terhadap 

perusahaan.  

Rahmadin 

(2010) dalam 

Italiani F. A. 

(2018) 

n Individual) 4. Pemimpin perusahaan 

PT. XYZ memotivasi 

saya dalam antusiasme 

bekerja 

5. Pemimpin perusahaan 

PT. XYZ mendorong 

saya untuk berpikir kritis 

dan rasional dalam 

bekerja 

6. Pemimpin perusahaan 

PT. XYZ mendorong 

saya untuk mencari 
solusi dalam 

penyelesaian masalah 

7. Pemimpin perusahaan 

PT. XYZ mendengarkan 

aspirasi dan ide dari saya 

dan jajaran saya sebagai 

karyawan 

8. Pemimpin 

memperlakukan 

karyawan perusahaan 

PT. XYZ secara individu 
membuat saya merasa 

lebih di hargai sebagai 

teman dan karyawan. 

Budaya 

Organisasi 

(X2) 

Budaya 

organisasi 

merupakan 

sebuah pola 

tingkah laku 

yang 

dikembangkan 

oleh suatu 
organisasi yang 

dipelajarinya 

ketika 

mengalami 

masalah 

adaptasi serta 

eksternal dan 

integrasi 

internal. David 

(2004) dalam 

Arianty (2015) 

1. Inovasi dan 

pengambilan 

resiko 

2. Perhatian 

3. Orientasi hasil 

4. Orientasi orang 

5. Orientasi tim 

6. Keagresifan 

7. Kemantapan 

1.Perusahaan PT. XYZ 

mendorong saya untuk 
berinovasi dalam bekerja 

demi kemajuan 

perusahaan. 

2. Perusahaan PT. XYZ 

berharap saya agar selalu 

mencapai target 
perusahaan. 

3. Perusahaan PT. XYZ 

memusatkan perhatian 

pada hasil yang saya 

buat, sehingga saya harus 

fokus menyelesaikan 
pekerjaan. 

4. Perusahaan PT. XYZ 

membantu saya supaya 

mencapai hasil yang 

maksimal. 

5. Perusahaan PT. XYZ 

memperhatikan 

perkembangan dari tiap 

karyawan. 

6. Perusahaan PT. XYZ 

memfasilitasi tiap 

karyawan untuk 

berkembang menjadi 

lebih baik sehingga dapat 

Robbins 

(2001) 

dalam 

Arianty 

(2015) 
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mencapai target 

perusahaan. 

7. Perusahaan PT. XYZ 

mengelola tiap karyawan 

agar bisa bekerjasama 

dalam proses bekerja. 

8. Perusahaan PT. XYZ 

dapat membuat saya 

menjadi orang yang 

memiliki inisiatif tinggi. 

9. Perusahaan PT. XYZ 

dapat membuat saya 

menjadi orang yang 

bekerja lebih cepat dan 

lebih baik. 

10. Perushaaan PT. XYZ 

dapat membuat saya 

menjadi orang yang tidak 

mempertahankan 

kebiasaan buruk 

11. Perusahaan PT. XYZ 

membuat saya dapat 

memperbaiki kesalahan 

ataupun kebiasaan buruk 

yang sering dilakukan. 

 

Kinerja 

Karyawan 

(Y) 

Mangkuprawira 

dan Hubeis 

(2007) dalam 

Prastyo, et al. 

(2016) 
mendefinisikan 

kinerja 

karyawan 

adalah hasil dari 

proses pekerjaan 

tertentu secara 

berencana pada 

waktu dan 

tempat 

organisasi yang 

bersangkutan. 

1. Kuantitas 

merupakan 

jumlah yang 

dinyatakan 
dalam istilah 

seperti jumlah 

unit, jumlah 

siklus aktivitas 

yang 

diselesaikan 

beserta hasilnya. 

2. Kualitas kerja 

dapat diukur dari 

persepsi pegawai 

terhadap kualitas 

pekerjaan yang 
dihasilkan serta 

kesempurnaan 

tugas terhadap 

ketrampilan dan 

kemampuan 

pegawai. 

3. Keandalan dalam 

kinerja 

merupakan 

kemampuan 

dalam 

melakukan 

1. Saya dapat memenuhi 

jumlah target yang di 

tetapkan oleh PT. XYZ 

2. Saya menaati 

peraturan yang ada 

dalam perusahaan PT. 
XYZ 

3. Saya disiplin terhadap 

pekerjaan saya di PT. 

XYZ 

4. Saya konsisten 

terhadap pekerjaan saya 

di PT. XYZ 

5. Saya handal dalam 

pelayanan/pekerjaan 

sehingga memberikan 

hasil yang tepat dan 

benar di PT. XYZ 
6. Saya masuk kerja 

setiap hari sesuai dengan 

peraturan perusahaan PT. 

XYZ 

7. Saya menaati 

peraturan jam kerja di 

PT. XYZ 

8. Saya dapat 

bekerjasama dengan 

teman kerja dalam 

Prastyo, 

et al. 

(2016) 
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pekerjaan yang 

disyaratkan 

dengan supervisi 

umum. 

4. Kehadiran adalah 

keyakinan untuk 

masuk kerja 

setiap hari dan 

sesuai dengan 
jam kerja. 

5. Kemampuan 

bekerjasama 

merupakan 

kemampuan 

seorang tenaga 

kerja untuk 

bekerjasama 

dengan orang 
lain. 

perusahaan PT. XYZ 

9. Dalam perusahaan PT. 

XYZ kerjasama adalah 

hal dasar yang harus 

dimiliki setiap karyawan 

dalam menyelesaikan 

tugas. 

Sumber: Data diolah (2019) 

 

 

3.5 Prosedur Pengumpulan Data 

Rizal (2016) mengatakan bahwa kuesioner adalah serangkaian 

pertanyaan yang diajukan kepada responden guna mengumpulkan informasi 

dari responden mengenai objek yang sedang diteliti. Pengumpulan data pada 

penelitian ini dilakukan dengan pengisian kuisioner langsung oleh sampel, 

yaitu  dengan pendampingan dari peneliti. Penggunaan kuesioner juga dipilih 

karena merupakan salah satu cara mengumpulkan data yang praktis dan efisien, 

serta memungkinkan penggunaan sampel yang banyak atau luas Maolani dan 

Cahyana (2015). Kuisioner digunakan untuk memperoleh informasi tertulis 

dari responden dengan kata lain laporan tertulis berisi hal-hal pribadi yang 

diketahui dalam diri responden itu sendiri Arikunto (dalam Sarwanti, et al., 

2017).  
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3.6 Validitas dan Reliabilitas 

3.6.1 Validitas 

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu 

kuesioner menurut Ghozali (dalam Simajuntak dan Tobing, 2018). Pengujian 

dilakukan dengan membandingkan hasil nilai r hitung dan r tabel untuk degree 

of freedom (df)= n-2, dengan n adalah jumlah sampel dan alpha = 0,05. Ghozali 

(dalam Saryanto, 2017) mengatakan bahwa suatu kuesioner dinyatakan sah 

atau valid apabila nilai r hitung lebih besar dibandingkan nilai r tabel dan 

bernilai positif. Validitas dalam penelitian ini menggunakan korelasi pearson, 

yaitu dengan mengorelasikan skor item dengan skor totalnya. Pengujian 

signifikansi dilakukan dengan kriteria menggunakan r tabel pada tingkat 

signifikansi <0,05. Jika nilai positif dan r hitung ≥ r tabel maka item dapat 

dinyatakan valid, dan juga sebaliknya (Priyanto 2014). 

3.6.2 Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur yang 

biasanya menggunakan kuesioner dan untuk mendapatkan pengukuran yang 

tetap konsisten jika pengukuran dilakukan kembali. Metode yang digunakan 

dalam penelitian untuk mengukur skala rentangan adalah Cronbach Alpha. 

Menurut Priyanto (2014) reliabilitas < 0,6 adalah kurang baik, sedangkan ≥ 0,6 

dapat diterima. 

3.7 Metode Analisis dan Pengujian Hipotesis 

 
Priyanto (2014) mengatakan analisis regresi linier adalah analisis untuk 
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mengetahui pengaruh atau hubungan secara linier antara variabel independen 

terhadap variabel dependen dan untuk meramalkan suatu nilai variabel 

dependen berdasarkan variabel independen. Penelitian ini menggunakan 

analisis regresi linier berganda karena memiliki 2 variabel independen dengan 

1 variabel dependen. Berikut persamaan yang digunakan: 

 

 
Y = Variabel Kinerja Karyawan  

X1= Perilaku Kepemimpinan 

β1 = Koefisien regresi untuk variabel Perilaku Kepemimpinan  

X2= Budaya Organisasi 

β2 = Koefisien regresi untuk variabel Budaya Organisasi  

α = Konstanta 

e = Kesalahan / error 

3.7.1 Uji Hipotesis (Uji t) 

Priyanto (2014) mengatakan bahwa uji t dijalankan guna menguji 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Uji t 

digunakan untuk menguji berarti atau tidaknya hubungan antara variabel- 

variabel independen yaitu perilaku kepemimpinan (X1) dan budaya organisasi 

(X2) terhadap variabel kinerja karyawan (Y). Apabila nilai signifikansi uji t < 

0.05, berarti H1 diterima yang artinya variabel bebas berpengaruh signifikansi 

secara parsial terhadap variabel terikat. 

Y = α + β1X1 + β2X2 + e 
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3.7.2 Uji Model (Uji F) 

Priyanto (2014) mengatakan apabila objek yang akan dibandingkan 

rata-ratanya mencakup lebih dari dua, maka digunakan uji F (uji signifikansi F). 

Uji signifikansi F digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel 

independen dan variabel dependen. Apakah kedua variabel perilaku 

kepemimpinan (X1) dan budaya organisasi (X2) benar berpengaruh secara 

simultan (secara bersama-sama) terhadap variabel kinerja karyawan (Y). 

Apabila hasil analisis SPSS menunjukkan uji F dengan signifikansi > 0.05 

maka H0 diterima dan H1 ditolak, apabila signifikansi < 0.05 maka H0 ditolak 

dan H1 diterima. 

3.7.3 Analisis Koefisien Korelasi Berganda (R) dan Determinasi (R2) 

Simamora (2018) mengatakan bahwa koefisien determinasi berguna 

untuk mengetahui seberapa besar hubungan dari beberapa variabel dalam 

pengertian yang jelas. Nilai R yang mendekati 1 artinya hubungan antar 

variabel bebas dengan variabel terikat memiliki hubungan yang erat. Apabila 

nilai R jauh dari angkat 1 berarti variabel bebas dengan variabel terikat rendah 

hubungannya. Koefisien determinasi harus memiliki nilai antara 0 sampai 1. 

Apabila R2 tidak memiliki nilai di antara 0 sampai 1 berarti hasil penelitian 

dianggap tidak memiliki koefisien determinasi atau tidak adanya pengaruh 

variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. 
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3.8 Uji Asumsi Klasik Regresi 

 

3.8.1 Uji Multikolinearitas 

Pengujian multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah pada 

suatu model regresi terdapat adanya korelasi antar variabel bebas. 

Pengujiannya yaitu dengan cara menganalisis matrik korelasi variabel- variabel 

bebas atau menggunakan perhitungan nilai Tolerance dan VIF. Jika antar 

variabel mempunyai nilai Tolerance > 0,1 atau nilai VIF < 10 artinya tidak 

terjadi multikolinearitas Ghozali (dalam Katrine , 2018). 

3.8.2 Uji Heteroskedastisitas 

Cahyono (2016) mengatakan bahwa uji heteroskedastisitas bertujuan 

untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketikasamaan variansi 

residual. Menurut Priyanto (2014) Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan 

dengan uji gletser, apabila nilai signifikansi uji t > 0.05 berarti tidak terjadi 

masalah heterokedastisitas. 

3.8.3 Uji Normalitas Residual 

Priyanto (2014) mengatakan uji normalitas pada model regresi 

digunakan untuk menguji nilai residual yang dihasilkan dari regresi 

terdistribusi. Salah satu metode uji normalitas dengan melihat penyebaran data 

pada sumber diagonal pada grafik One Sampel Kolmogrov-Smirnovi. Residual 

terdistribusi normal juga nilai sig > 0,05. 

3.8.4 Uji Linieritas 

Priyatno (dalam Setiono, 2017) mengemukakan bahwa Uji Linieritas 

digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear pada linieritas 
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data.  

Jika nilai Sig. deviation from linearity > 0,05 ; maka terdapat hubungan 

yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. 

Jika nilai Sig. deviation from linearity < 0,05 ; maka tidak terdapat 

hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


