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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1   Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang bersifat 

korelasional untuk melihat hubungan antara dua variabel yang akan diuji, yaitu 

gaya kepemimpinan transformasional dan psychological ownership pada 

karyawan outsourcing di PT.Trisulapack Indah Maspion unit III Sidoarjo. 

 

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.2.1 Variebel Bebas : Gaya Kepemimpinan Transformasional 

Gaya kepemimpinan transformasional adalah suatu proses dimana 

pemimpin dan pengikutnya bersama-sama saling meningkatkan dan 

mengembangkan moralitas dan motivasinya (Krishnan, 2005). Pemimpin 

mengenali kebutuhan dan permintaan dari bawahan dan mencari motif 

potensial yang dimiliki karyawan dan mencoba meyakinkan pada kebutuhan 

yang lebih tinggi dengan memperlakukan karyawan sebagai pribadi yang 

utuh. Gaya kepemimpinan transformasional memahami akan apa yang 

dibutuhkan oleh karyawan, mengakui potensi yang sumber daya manusia 

miliki sehingga individu dapat mengalami pertumbuhan untuk maju 

(Bernhard, 2011).  

Menurut Birasnav (2011) terdapat 4 dimensi yang dimiliki oleh 

gaya kepemimpinan transformasional, yaitu : 
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a. Idealized influence, yaitu seberapa kuat seorang pemimpin mampu 

menjadi teladan bagi bawahannya dengan segala tingkah laku yang 

ditunjukkan sehingga membuat bawahan menjadi kagum, hormat, 

sekaligus percaya (Birasnav, 2011).  

b. Inspirational motivation, yaitu seberapa jauh seorang pemimpin 

mampu memberikan harapan yang jelas terhadap prestasi 

bawahannya, mendemonstrasikan komitmennya terhadap seluruh 

tujuan organisasi, dan mampu menggerakan semangat para anggota 

dalam organisasi melalui penumbuhan antusiasme dan optimisme 

(Birasnav, 2011).  

c. Intellectual stimulation, yaitu seberapa kuat seorang pemimpin 

mampu menumbuhkan ide-ide baru, memberi solusi kreatif terhadap 

setiap permasalahan yang dihadapi bawahan, serta memberi motivasi 

kepada bawahan untuk mencari pendekatan baru dalam melaksanakan 

tugas-tugas dalam organisasi (Birasnav, 2011). Menurut Hamdani 

(2012) intellectual stimulation dapat ditampilkan ketika pemimpin 

membantu karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cara 

yang inovatif dan kreatif. 

d. Individualized consideration, yaitu seberapa jauh seorang pemimpin 

mau mendengarkan masukan yang diberikan bawahan dengan penuh 

perhatian dan secara khusus mau memperhatikan setiap kebutuhan 

bawahannya dalam pengembangan karir (Birasnav, 2011). 

Individualized consideration ditampilkan oleh pemimpin dengan cara 
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memperhatikan kebutuhan setiap karyawan dengan memberikan 

pelatihan pertumbuhan karyawan (Hamdani, 2012).  

 

3.2.2 Variabel Tergantung : Psychological Ownership 

Psychological ownership adalah perasaan dimana karyawan 

memiliki tanggung jawab untuk membuat keputusan demi kepentingan 

jangka panjang suatu perusahaan (Avey, 2009). Psychological ownership 

menggambarkan sebuah kesadaran individu, pikiran, dan keyakinan 

mengenai kepemilikan terhadap perusahaan (Avey, 2009).  

Menurut Avey (2009), psychological ownership meiliki 4 dimensi yaitu :  

a. Self-efficacy, yaitu seberapa kuat keyakinan seseorang untuk dapat 

melakukan pekerjaan tertentu dengan berhasil (Avey, 2009).  

b. Accountability, yaitu seberapa tinggi rasa tanggung jawab seseorang 

terhadap suatu pekerjaan pada baik dalam hal tanggung jawab pada 

diri sendiri maupun tanggung jawab pada apa yang terjadi di 

organisasi. Dengan pelayanan dan pengorbanan yang diberikan inilah 

seseorang termasuk memiliki psychological ownership tingkat tinggi 

(Avey, 2009).  

c. Belongingness, yaitu seberapa besar rasa ikut memiliki perusahaan 

atau organisasi pada karyawan (Avey, 2009). Seseorang akan merasa 

nyaman berada di lingkungan kerjanya sehingga menganggap tepat 

bekerja sebagai second home dan merasa sebagai pemilik suatu 

organisasi.  
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d. Self-Identity, yaitu seberapa kuat dorongan yang dimiliki seseorang 

untuk mengidentifikasikan dimana mereka bekerja (Avey, 2009).  

Total skor pada variabel psychological ownership akan 

menunjukkan  seberapa tinggi tingkat psychological ownership pada 

karyawan. Semakin tinggi skor maka akan menunjukkan adanya 

psychological ownership pada karyawan outsourcing di PT.Trisulapack 

Indah. Namun apabila semakin rendah skor maka menunjukkan tidak 

adanya psychological ownership pada karyawan tersebut. 

 

3.3 Instrumen Penelitian 

3.3.1  Metode dan Alat Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti terlebih dahulu melakukan 

pendekatan melalui wawancara baik kepada pimpinan perusahaan maupun 

karyawan outsourcing. Setelah mendapatkan cukup informasi, peneliti 

menyebarkan kuesioner sebagai alat untuk mengumpulkan data. 

Peneliti menggunakan dua alat ukur berupa penyebaran kuesioner 

tentang persepsi terhadap gaya kepemimpinan transformasional atasan 

langsung  yang diadaptasi dari Kurniawan (2008) dan kuesioner tentang 

psychological ownership pada karyawan yang diadaptasi dari kuesioner 

Avey (2009). Kuesiner ini menggunakan skala Likert dengan empat 

pilihan jawaban, yaitu Sangat Sering (SS), Sering (Sr), Jarang (Jr), dan 

Tidak Pernah (TP).  
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3.3.1.1 Alat Ukur Gaya Kepemimpinan Transformasional 

Peneliti menggunakan kuesioner gaya kepemimpinan 

transformasional yang di adaptasi dari Kurniawan (2008) untuk 

mengukur persepsi bawahan khususnya pada karyawan outsourcing 

terhadap gaya kepemimpinan  transformasional atasan langsung. 

Kuesioner terdiri dari 40 item yang berupa pernyataan berdasarkan 

empat dimensi dari gaya kepemimpinan transformasional yaitu 

idealized influence, inspirational motivation, intellectual stimulation, 

dan individualized consideration. 

 

Tabel 3.1 

Blueprint Gaya Kepemimpinan Transformasional  

No Dimensi No. Item Jumlah Item 

1 Idealized Influence 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 

29, 33, 37  

10 

2 Inspirational Motivation 2, 6, 10,14, 18, 22, 26, 

30, 34, 38 

10 

3 Intellectual Stimulation 3, 7, 11, 15, 19, 23, 

27, 31, 35, 39 

10 

4 Individualized Consideration 4, 8, 12, 16, 20, 24, 

28, 32, 36, 40 

10 

 Jumlah Item 40 

 

Setiap item dalam kuisioner ini merupakan item favorable 

sehingga memiliki skor yang sama yaitu empat untuk jawaban Sangat 

Sering (SS), tiga untuk jawaban Sering (Sr), dua untuk jawaban 

Jarang (Jr), dan skor satu untuk jawaban Tidak Pernah (TP). 
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Selanjutnya peneliti akan menjumlahkan nilai item untuk mengetahui 

skor pada masing-masing dimensi. 

 

3.3.1.2 Alat Ukur Psychological Ownership 

Peneliti menggunakan kuesioner tentang psychological 

ownership yang di adaptasi dari Avey (2009) untuk mengukur 

tingkat psychological ownership pada karyawan khususnya 

karyawan outsourcing di PT.Trisulapack Indah. Kuesioner terdiri 

dari 20 item yang berupa pernyataan berdasarkan empat dimensi dari 

psychological ownership yaitu self-efficacy, belongingness, 

accountability, dan self-identity. 

 

Tabel 3.2 

Blueprint Psychological Ownership 

No Dimensi No. Item Jumlah Item 

1 Self-Efficacy 1, 5, 9, 13, 17 5 

2 Accountability 2, 6, 10,14, 18 5 

3 Belongingness 3, 7, 11, 15, 19 5 

4 Self-Identity 4, 8, 12, 16, 20 5 

 Jumlah Item 20 

 

Setiap item dalam kuisioner ini merupakan item favorable 

sehingga memiliki skor empat untuk jawaban Sangat Sering (SS), 

tiga untuk jawaban Sering (Sr), dua untuk jawaban Jarang (Jr), dan 

skor satu untuk jawaban Tidak Pernah (TP). Selanjutnya peneliti 
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akan menjumlahkan nilai item untuk mengetahui skor pada masing-

masing dimensi. 

 

3.3.2 Validitas dan Reliabilitas Alat Pengumpulan Data 

Uji validitas merupakan cara yang digunakan untuk menguji 

ketepatan dan kecermatan hasil pengukuran (Azwar, 1997). Suatu 

kuesioner dinyatakan valid apabila pernyataan yang terdapat dalam 

kuesioner tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur. 

Sedangkan reliabilitas alat pengumpulan data akan menunjukkan seberapa 

jauh hasil alat pengumpulan data yang digunakan dapat dipercaya. 

Semakin tinggi skor yang dihasilkan maka suatu alat ukur dapat lebih 

diandalkan (Santos, 1999).  

Sebelum melakukan uji validitas dan reliabilitas, peneliti terlebih 

dahulu melakukan uji coba kepada sepuluh orang subjek (karyawan 

outsourcing). Uji coba ini bertujuan untuk memperoleh masukkan dari 

subjek mengenai pembahasaan setiap item dan melakukan uji bahasa pada 

setiap pernyataan. 

Dalam uji coba alat ukur tentang persepsi terhadap gaya 

kepemimpinan  transformasional atasan langsung, peneliti memberikan 

kuesioner kepada subjek (karyawan outsourcing) dan memberikan 

instruksi pengerjaan kuesioner tersebut. Peneliti meminta bantuan subjek 

untuk melingkari nomor pada item yang dirasa tidak dapat dipahami dan 

memberi komentar disamping kolom pernyataan yang tertera dalam 
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kuesioner. Hal tersebut merupakan cara yang peneliti gunakan untuk 

memeroleh saran dan masukan mengenai pembahasaan item pada alat 

ukur. 

Peneliti juga menanyakan pendapat tiga orang subjek mengenai 

tampilan kuesioner dan segi penggunaan bahasa. Dari pendapat tiga orang 

tersebut, peneliti mendapati bahwa kuesioner dengan satu lembar kertas 

yang dilipat hingga berukuran A5 ini memiliki halaman yang tidak 

beraturan. Oleh karena itu peneliti mengubah tampilan halaman sesuai 

masukan yang diberikan agar mempermudah subjek dalam mengerjakan 

kuesioner ini.  

Berdasarkan alat ukur mengenai persepsi terhadap gaya 

kepemimpinan transformasional atasan langsung, dari empat puluh item 

yang ada terdapat dua item yang diperbaiki, yaitu : 

Item 10 : Atasan mampu menjelaskan tujuan dari organisasi dengan cara 

yang lebih sederhana.  

Pembahasan : kata-kata “lebih sederhana” dirasa kurang sesuai karena 

penggunaan kata “lebih” merupakan sebuah kata yang membandingkan 

dua hal yang berbeda. Sedangkan dalam pernyataan tersebut tidak 

menjelaskan dua perbandingan yang dimaksud. Oleh karena itu item ini 

diubah menjadi  Atasan mampu menjelaskan tujuan dari organisasi 

dengan cara yang sederhana.  

Item 31 : Atasan menekankan agar saya bersikap hati-hati dalam 

memecahkan masalah sebelum bertindak. 
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Pembahasan : menurut subjek seharusnya kata-kata “sebelum bertindak” 

dirasa kurang sesuai apabila diletakkan pada akhir kalimat. Seharusnya  

kata-kata “sebelum bertindak” ditulis sesudah kata “bersikap hati-hati” 

yang kemudian dilanjutkan dengan kalimat “dalam memecahkan 

masalah”. Oleh karena itu item ini diubah menjadi  Atasan menekankan 

agar saya bersikap hati-hati sebelum bertindak dalam memecahkan 

masalah. 

Peneliti menerima beberapa masukan dan memperbaiki beberapa item 

yang terdapat dalam kuesioner. Kemudian peneliti mulai melakukan 

pengambilan data melalui penyebaran kuesioner mengenai persepsi 

terhadap gaya kepemimpinan  transformasional atasan langsung dan 

psychological ownership yang dibagikan kepada karyawan outsourcing.  

Dari total keseluruhan kuesioner yang tersebar, hanya delapan 

puluh subjek yang sesuai dengan kriteria pengisian. Beberapa kuesioner 

yang gugur dikarenakan subjek tidak mengisi data responden dan 

pernyataan yang tidak diberi jawaban. Berdasarkan data yang diterima, 

peneliti melakukan uji validitas terhadap dua alat ukur tersebut. Terdapat 

dua item tidak valid dari hasil uji validitas variabel gaya kepemimpinan 

transformasional. Skor korelasi menunjukkan angka < 0,3 dan p-value > 

0,05 yaitu pada item nomor 12 dan 26 sebagai berikut. 
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Tabel 3.3 

Hasil Uji Validitas Variabel Gaya Kepemimpinan Transformasional 

Indikator Item Valid Item Tidak Valid 

Idealized Influence 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 

33, 37 

 

Inspirational Motivation 2, 6, 10,14, 18, 22, 30, 

34, 38 

26 

Intellectual Stimulation 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 

31, 35, 39 

 

Individualized Consideration 4, 8, 16, 20, 24, 28, 32, 

36, 40 

12 

 

Reliabilitas alpha pada alat ukur gaya kepemimpinan 

transformasional adalah 0,901. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa 

alat ukur gaya kepemimpinan transformasional cukup baik dan dapat 

dipercaya.  

Sedangkan pada variabel psychological ownership terdapat satu 

item yang tidak valid. Hasil korelasi menunjukkan angka 0,168 dan p-

value 0,137 yaitu pada item nomor 12 sebagai berikut. 

 

Tabel 3.4 

Hasil Uji Validitas Variabel Psychological Ownership 
Indikator Item Valid Item Tidak Valid 

Self-Efficacy 1, 5, 9, 13, 17   

Accountability 2, 6, 10,14, 18  

Belongingness 3, 7, 11, 15, 19  

Self-Identity 4, 8, 16, 20 12 
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Reliabilitas alpha pada alat ukur psychological ownership adalah 

0,761. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa alat ukur gaya psychological 

ownership cukup baik dan dapat dipercaya.  

 

3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1   Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan dari jumlah yang akan diamati atau 

diteliti (Panjaitan, 2013). Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan di 

PT.TRISULAPACK INDAH MASPION UNIT III Sidoarjo yang 

menggunakan jasa tenaga kerja outsourcing. Perusahaan tersebut memiliki 

114 karyawan outsourcing yang tersebar dalam beberapa bagian. 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili 

populasi tersebut (Panjaitan, 2013). Sampel dalam penelitian ini adalah 

karyawan yang bekerja di perusahaan ataupun pabrik dengan status 

kepegawaiaan sebagai karyawan outsourcing dengan masa kerja minimal 1 

tahun. Masing-masing karyawan outsourcing  tersebar ke dalam beberapa 

devisi yang bergerak di bagian produksi seperti converting, desain, 

ekspedisi, e-flute, gudang kertas, mekanik, boiler, dan bagian umum. 

 

3.4.2 Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah karyawan outsourcing yang 

bekerja di PT.Trisulapack Indah. Pengambilan sampel dilakukan dengan 

teknik accidental sampling yaitu teknik pengambilan data dengan memilih 
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responden yang paling mudah dijumpai. Prosedur sampling dalam teknik ini 

adalah dengan cara mengambil responden sebagai sampel berdasarkan 

kebetulan yang bertemu dengan peneliti. Peneliti menggunakan teknik ini 

dikarenakan adanya keterbatasan perijinan yang diberikan kepada peneliti 

dan adanya faktor karyawan yang tidak dapat meninggalkan pekerjaannya. 

Status kepegawaian dapat dilihat dari seragam yang dikenakan. 

Karyawan outsorcing menggunakan seragam berwarna abu-abu dengan 

keterangan berupa tulisan pada bagian belakang seragam sesuai dengan 

devisi masing-masing. Apabila responden yang ditemui sesuai dengan 

kriteria utama dari subjek, maka kuesioner dapat diberikan sebagai data dari 

penelitian.  

Sampel dalam penelitian ini berjumlah delapan puluh orang 

karyawan outsourcing. Dari keseluruhan karyawan outsourcing yang ada, 

tidak semua subjek dapat mengerjakan kuesioner yang diberikan oleh 

peneliti karena adanya keterbatasan aturan yang harus ditaati dan faktor 

perijinan yang diberikan oleh pimpinan. Oleh karena itu hasil penelitian ini 

tidak dapat digeneralisasikan.  

 

3.5 Analisis Data 

Dalam melakukan uji hubungan antara gaya kepemimpinan 

transformasional dengan psychological ownership menggunakan teknik 

correlation test pearson product moment dengan program SPSS. Namun jika 

distribusi data tidak normal maka uji hubungan menggunakan spearman rank test. 


