
BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu 

pendekatan penelitian yang bersifat obyektif, mencakup pengumpulan dan analisis data 

kuantitatif serta menggunakan metode pengujian statistik (Hermawan, 2005). Jenis penelitian 

kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian korelatif. Tujuan rancangan 

korelatif adalah untuk mengetahui hubungan antara variabel pada suatu situasi atau kelompok 

subjek.

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel penelitian menurut Sugiyono (2009) adalah segala sesuatu yang berbentuk apa 

saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel - variabel dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel bebas : Gaya Kepemimpinan Transformasional

2. Variabel tergantung : Makna Kerja

Definisi operasional adalah suatu definisi yang didasarkan pada karakteristik yang dapat 

diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan atau mengubah konsep-konsep yang berupa 

konstruk dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau  gejala yang dapat diamati dan 

yang dapat diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain” (Young, dikutip oleh 

Koentjaraningrat, 1991;23). Definisi operasional dari masing-masing variabel tersebut adalah:



1. Gaya Kepemimpinan Transformational adalah pendekatan kepemimpinan yang 

mempengaruhi bawahan sehingga merubah kesadaran, semangat dan motivasi lebih baik 

tanpa merasa tertekan.

2. Makna Kerja adalah pemaknaan dengan cara mencari tujuan sebenarnya dalam 

bekerja sehingga pekerjaan dirasakan sebagai panggilan hidup yang bernilai dan 

bermanfaat

3.3 Instrumen Penelitian

3.3.1 Metode dan Alat Pengumpul Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan skala.

Data-data yang ingin diperoleh dari responden disajikan dalam bentuk pernyataan tertulis 

dan responden dapat menjawabnya berdasarkan pilihan jawaban yang disediakan. Untuk 

mengukur makna kerja, peneliti mengadaptasi skala the Work as Meaning Inventory 

(WAMI) and Factor Loadings (Stegger dkk, 2007). Skala yang tersedia dalam bahasa 

Inggris tersebut akan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. Skala 

tersebut bertujuan untuk mengukur makna kerja responden berisi sebagai berikut.

Tabel 3.1

Blue Print Makna Kerja Sebelum Uji Coba



Dimensi F UF Jumlah

Positive Meaning 1, 2, 5,8 4

Meaning Making Through 

Work 

2, 7,9 3

Greater Good Motivation 6, 10 3 3

Jumlah 10

Skala tersebut disusun dengan menggunakan skala Likert yang terdiri atas lima pilihan

jawaban

a. Sama sekali tidak sesuai dengan diri saya = 1

b. Sedikir sesuai dengan diri saya = 2

c. Cukup sesuai dengan diri saya = 3

d. Sebagian besar sesuai dengan diri saya = 4

e. Benar-benar sesuai dengan diri saya = 5

Sementara untuk pengukuran mengenai Gaya Kepemimpinan Transformational peneliti 

memakai kuesioner Gaya Kepemimpinan Transformastional (Bass dan Avolio dalam Kurniawan, 

J.E ; 2008)

Tabel 3.2

Blue Print Gaya Kepemimpinan Transformational

Sebelum Uji Coba



Dimensi Nomor Butir Jumlah

Ideal Influence 1,5,9,13,17,21,25,29,33,37 10

Inspirational Motivational 2, 6,10,14,18, 22, 26, 30, 

34, 38

10

Stimulasi Intelektual 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 

35, 39

10

Individualized 

Consideration

4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 

36, 40

10

Jumlah 40

3.3.2 Validitas dan Reliabilitas Alat Pengumpul Data

Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan 

kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya (Azwar,1986). Berdasarkan 

beberapa pendapat tentang pengertian validitas di atas, maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa validitas adalah suatu standar ukuran yang menunjukkan ketepatan dan kesahihan 

suatu instrumen. Suatu alat ukur yang valid, mempunyai validitas yang tinggi. Sebaliknya 

alat ukur yang kurang valid berarti memiliki tingkat validitas yang rendah. Sebuah alat 

ukur dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Tinggi rendahnya 

validitas alat ukur menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang 

dari gambaran tentang variabel yang dimaksud. Validitas yang digunakan adalah validitas

kontruksi (construct validity). Kata konstruksi dalam pembahasan ini bukan diartikan 

sebagai susunan, namun merupakan suatu rancangan diciptakan oleh para ahli ilmu jiwa 

untuk memperdalam ingatan, pemahaman, aplikasi dan lain-lain jiwa seseorang.



Reliabilitas adalah serangkaian atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi 

bila pengukuran yang dilakukan alat ukur itu dilakukan secara berulang(Soegiono,2005). 

Untuk memeriksa reliabilitas suatu kuesioner, variabel-variabel yang ada pada kuesioner 

tersebut dikelompokkan menjadi beberapa kelompok.

3.3.1 Uji Coba

Dalam upaya meningkatkan validitas dan reliabilitas, peneliti melakukan uji coba 

awal untuk mengetahui seberapa sesuai isi aitem dengan sampel penelitian. Uji coba 

dilakukan pada 22 april – 27 april 2013 dengan subyek uji coba sebanyak 30 karyawan 

PT. “X”.

Pada tahap uji coba, peneliti membagikan 2 kuesioner tentang gaya 

kepemimpinan transformasional dan makna kerja. Kuesioner gaya kepemimpinan 

transformational memiliki 40 aitem dan kuesioner makna kerja memiliki 10 aitem. 

Kelemahan dari kuesioner yang peneliti bagikan adalah kurangnya face validity yang 

baik, hal ini dikhawatirkan dapat mempengaruhi jawaban. Namun setelah melakukan 

perhitungan dengan uji product moment melalui program R, peneliti menemukan 

validitas dan reliabilitas yang cukup.

Berdasarkan hasil uji coba, peneliti menemukan bahwa aitem pada kuesioner gaya 

kepemimpinan transformational valid dan reliable. Perolehan alpha pada kuesioner gaya 

kepemimpinan transformational adalah alpha (α)  0.7596. Dengan demikian dapat 

disimpulkan, semua item pada kuesioner Gaya Kepemimpinan Transformational bisa 

dipakai untuk penelitian berikutnya. Kemudian pada uji coba makna kerja, peneliti 

menemukan bahwa 9 aitem  valid dan reliable. Perolehan alpha pada kuesioner makna 



kerja adalah alpha (α) reliability 0,7712. Namun ada satu aitem yang gugur, yaitu pada 

aitem nomor 3.  Hal ini dapat terlihat bahwa semua item memiliki validitas diatas 0,3 dan 

reliable hampir mendekati angka satu, kecuali nomor 3. Aitem gugur nomor 3 merupakan 

item unfavorable dan termasuk dalam dimensi greater good motivation, namun dalam 

dimensi tersebut masih terdapat 2 dimensi. Dengan demikian dapat disimpulkan, 9 item 

pada kuesioner Makna Kerja bisa tetap dipakai untuk penelitian berikutnya. Berikut 

adalah blue print makna kerja yang sudah disesuaikan.

Tabel 3.3.1

Blue Print Makna Kerja Setelah Uji Coba

Dimensi F UF Jumlah

Positive Meaning 1, 3, 4,7 4

Meaning Making Through 

Work 

2, 6,8 3

Greater Good Motivation 5, 9 2

Jumlah 9



Skala tersebut disusun dengan menggunakan skala Likert yang terdiri atas lima pilihan

jawaban

a. Sama sekali tidak sesuai dengan diri saya = 1

b. Sedikir sesuai dengan diri saya = 2

c. Cukup sesuai dengan diri saya = 3

d. Sebagian besar sesuai dengan diri saya = 4

e. Benar-benar sesuai dengan diri saya = 5

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan obyek atau individu yang akan diteliti; memiliki 

karakteristik tertentu, jelas dan lengkap. Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih 

melalui cara tertentu yang mewakili karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang 

dianggap mewakili populasi (dalam Arifin, 2008).



Populasi dari penelitian ini adalah karyawan non-manajerial di Surabaya, dimana 

seluruh populasi penelitian ini akan menjadi subjek penelitian dan atau sehingga 

menggunakan saturation sampling atau sampling jenuh. Karakter karyawan dari PT. “X” 

bersifat setara atau sama, yaitu merupakan karyawan tetap dan berpenghasilan minimal 

UMR. Dari karakteristik tersebut kami menemukan sampel penelitian yang sesuai adalah 

Karyawan dari PT. “X” di Surabaya.

3.4.2 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dengan cara accidental. Peneliti membagikan 

kuesioner berdasarkan karyawan-karyawan yang dapat ditemui oleh staf HRD.

3.5 Analisis Data



Pada penelitian ini, data yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan analisis 

statistik. Mengingat penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara makna kerja dan 

gaya  kepemimpinan transformasional maka dipergunakan teknik analisa Uji Product Moment.

Hipotesis pada penelitian ini menduga bahwa ada hubungan antara gaya kepemimpinan 

transformasional dan makna kerja. Untuk menguji hipotesis penelitian, dilakukan analisis 

korelasi. Sebelum melakukan uji korelasi, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi normalitas 

distribusi data. Apabila data berdistribusi normal, maka teknik korelasi yang digunakan adalah 

korelasi product momment pearson, sedangkan apabila data tidak berdistribusi normal, maka 

teknik korelasi yang digunakan adalah korelasi rank spearman. Pengambilan keputusan 

dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi dengan alpha 5%, apabila nilai signifikansi 

kurang dari 5%, maka diputuskan korelasi signifikan atau hipotesis penelitian dapat diterima.


