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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Atteenahijab Jombang yang berlokasi di 

Jalan Sisingamangaraja No 29, Desa Kepatihan, Kecamatan Jombang, 

Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur 61417. 

 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah peneltian survey, dimana 

peneliti mengunjungi lokasi penelitian untuk mendapatkan data dan 

pengambilan data yang pokok dilakukan dengan penyebaran angket pada 

responden. 

 

C. Definisi Operasional Variabel 

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Karakteristik kepribadian (X1) 

Variabel bebas (X1) dalam penelitian ini adalah karakteristik 

kepribadian. Kepribadian adalah karakteristik seseorang secara 

keseluruhan untuk bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain yang 

memberikan identitas pada individu. Pada penelitian ini menggunakan 

teori Big Five Personality, indikator kepribadian adalah sebagai berikut: 

a) Openness to experience (terbuka pada hal-hal baru) 
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1) kreatif, atau imajinatif (kreatif dalam bekerja) 

2) Tertarik terhadap hal-hal baru yang menambah wawasan 

b) Conscientiousness (sifat berhati-hati) 

1) Disiplin atau teratur (mentaati peraturan perusahaan) 

2) Dapat dipercaya atau bertanggung jawab 

c) Extraversion (extraversi) 

1) Mudah bersosialisasi atau berinteraksi 

2) Senang bekerja dengan bertemu banyak orang  

d) Agreeableness (ramah) 

1) Senang membantu atau murah hati  

2) Percayaan terhadap sesama karyawan dalam membina 

komunikasi  

e) Neuroticism ( stabilitas emosional) 

1) Mampu menahan emosi atau tingkat kecemasan 

2) Percaya diri atas kemampuan dalam bekerja 

2. Gaya kepemimpinan otokratis (X2) 

Variabel bebas (X2) dalam penelitian ini adalah gaya 

kepemimpinan otokatis. Gaya kepemimpinan otokratis dimana 

pimpinan banyak mempengaruhi atau menentukan perilaku 

bawahannya (Winardi, 2000). Adapun indikatornya adalah sebagai 

berikut (Friska, 2004): 

1) Menganggap organisasi adalah milik pribadi 

2) Mengidentikkan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi 
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3) Menganggap bahwa bawahan adalah sebagai alat semata-mata 

4) Tidak mau menerima kritik, saran dan pendapat dari orang lain 

karena dia menganggap dialah yang paling benar 

5) Selalu bergantung pada kekuasaan formal 

6) Dalam menggerakkan bawahan sering mempergunakan pendekatan 

yang mengandung unsur paksaan atau ancaman 

3. Kinerja karyawan (Y) 

Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah kinerja. Kinerja 

karyawan adalah seperangkat hasil dari pencapaian tugas yang menjadi 

tanggung jawabnya. Indikator dari kinerja adalah: 

a) Kuantitas  

Jumlah yang harus diselesaikan dalam pekerjaan. 

b) Kualitas 

Mutu pekerjaan, tingkat ketelitian, dan tingkat kerapian yang 

dihasilkan oleh karyawan yang dituntut perusahaan. 

c) Ketepatan waktu 

Kesesuaian dengan target waktu yang telah direncanakan oleh 

perusahaan 

 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Sekaran (2003) populasi penelitian merupakan 

keseluruhan dari objek penelitian. Pada penelitian ini yang digunakan 
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sebagai populasi adalah seluruh karyawan pada Atteenahijab Jombang 

yang berjumlah 41 orang, dengan rincian 31 orang karyawan divisi 

produksi dan 10 orang karyawan divisi pemasaran. 

2. Sampel 

Menurut Arikunto (2006), sampel merupakan sebagian atau wakil 

populasi yang diteliti. Apabila subyeknya kurang dari 100 responden 

maka lebih baik diambil semua dan apabila lebih dari 100 responden 

maka sampel yang diambil antara 10%-25% atau 20%-25% atau lebih. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian 

adalah total sampling yaitu, dengan mengambil keseluruhan jumlah 

karyawan. Adapun jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

sebanyak 41 karyawan, pada bagian produksi 31 orang, 1 orang bagian 

administrasi, dan bagian pemasaran 9 orang di Atteenahijab Jombang. 

 

E. Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan dari sumber asli untuk 

tujuan tertentu (Kuncoro, 2003). Data yang akan diperoleh melalui 

pengamatan langsung, penyebaran kuisoner kepada karyawan 

Atteenahijab Jombang dan wawancara secara langsung dengan manajer 

sesuai dengan kebutuhan penelitian. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dan dokumen-

dokumen tertulis dengan mempelajari berbagai tulisan, buku-buku, 

jurnal-jurnal dan internet yang berkaitan dan mendukung penelitian ini. 

Data yang diperoleh dari manajer atau bagian personalia meliputi profil 

perusahaan, struktur organisasi, jumlah karyawan dan lain sebagainya 

yang mendukung penelitian. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini 

menggunakan dua metode, yaitu : 

1. Dokumentasi 

Merupakan data sekunder yang meliputi data yang diperoleh dari 

dokumen-dokumen terkait objek dan buku-buku literatur yang 

memberikan informasi mengenai karakteristik kepribadian, gaya 

kepemimpinan otokratis, dan  kinerja karyawan. 

2. Kuisoner 

Merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan memberikan dan 

menyebarkan daftar pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab, 

dan responden hanya memilih option yang sesuai dengan pilihannya yang 

telah ditetapkan dalam kuisoner. 
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G. Teknik Pengukuran Variabel 

Dalam penelitian ini menggunakan metode skala likert. Menurut 

Sugiyono (2002) skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang mengenai fenomena sosial. 

Pengukuran yang dipakai  menggunakan jawaban kuisoner berdasarkan skor 

yang ditetapkan untuk mengukur variabel karakteristik kepribadian, gaya 

kepemimpinan otokratis, serta kinerja karayawan. Instrumen jawaban dibagi 

menjadi empat kategori, yaitu:  

1. Sangat setuju  : diberikan skor 5 

2. Setuju  : diberikan skor 4 

3. Cukup setuju  : diberikan skor 3 

4. Tidak setuju  : diberikan skor 2 

5. Sangat tidak setuju : diberikan skor 1 

Keterangan : 

1. Sangat setuju, sebagai jawaban dari karakteristik kepribadian yang 

mempunyai indikasi sangat setuju, dan gaya kepemimpinan otokratis 

maupun kinerja karyawan yang mempunyai indikasi yang sangat tinggi 

dalam pengukurannya. 

2. Setuju, sebagai jawaban dari karakteristik kepribadian yang mempunyai 

indikasi setuju, dan gaya kepemimpinan otokratis maupun kinerja 

karyawan yang mempunyai indikasi yang tinggi dalam pengukurannya. 

3. Cukup setuju, sebagai jawaban dari karakteristik kepribadian yang 

mempunyai indikasi cukup tinggi, dan gaya kepemimpinan otokratis 
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Keterangan: 

r  = koefisien korelasi 

x = skor dari butir pertanyaan 

y = skor total 

n = jumlah sampel 

Tolak ukur yang digunakan apabila korelasi (r) hitung dari (r) tabel 

pada taraf signifikan 5% (0,05) maka pernyataan tersebut valid 

 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah nilai yang menunjukkan konsistensi alat 

pengukuran didalam mengukur gejala yang sama. Menurut Arikunto 

(2006) reabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu 

instrumen dapat dipercaya untuk dapat digunakan sebagaialat pengumpul 

data karena instrumen tersebut sudah baik, dengan demikian reabilitas 

menunjuk pada tingkat kehandalan sesuatu. Hasil pengukuran suatu 

variabel dikatakan reliable jika memiliki nilai Alpha Cronbach diatas 0,6. 

Pada penelitian ini pengujian reabilitas menggunakan Alpha Cronbach, 

sebagai berikut: 

     [
 

   
] [  

   
 

  
 ] 

Keterangan: 

    = reliabilitas internal instrument 
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k = banyaknya butir pertanyaan 

   
  = kesalahan pengukuran 

  
       = variasi total 

 

I. Teknik Analisis Data 

1. Rentang Skala 

Rentang skala adalah alat yang digunakan untuk mengukur dan menilai 

variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini rentang skala digunakan untuk 

mengetahui karakteristik kepribadian, gaya kepemimpinan otokratis dan 

kinerja karyawan Atteenahijab Jombang, dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut (Umar, 2001): 

 

    
 (   )

 
 

Keterangan: 

Rs = rentang skala 

n = jumlah sampel 

m = jumlah alternatif jawaban tiap item 

Berdasarkan rumus diatas, maka dapat diperoleh perhitungan 

rentang skala sebagai berikut: 

    
  (   )
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   ,8   

Berdasarkan perhitungan dengan rumus diatas diperoleh sebesar 

32,8 dibulatkan menjadi 33, maka dapat dibuat tabel penilaian variabel 

sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Penilaian variabel berdasarkan hasil rentang skala 

Skor Karakteristik 

Kepribadian 

Gaya 

Kepemimpinan 

Otokratis 

Kinerja 

41 – 73 Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Kurang 

Baik 

74 – 106 Rendah Rendah Kurang Baik 

107 – 139 Cukup Tinggi Cukup Kuat Cukup Baik 

140 – 172 Tinggi Kuat Baik 

173 – 205 Sangat Tinggi Sangat Kuat 

(Sangat Otokratis) 

Sangat baik 

 

2. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui 

dampak karakteristik kepribadian, gaya kepemimpinan otokratis terhadap 

kinerja karyawan dalam Atteenahijab Jombang. 

Y = a + b1X1 + b2X2 + e 

 

Keterangan: 

Y = Variabel dependen, yaitu kinerja karyawan 

a = konstanta 

b1 = koefisien regresi parsial, mengukur rata-rata nilai Y untuk  
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tiap perubahan X1 dengan menganggap X2 konstan 

b2 = koefisien regresi parsial, mengukur rata-rata nilai Y untuk 

tiap perubahan X2 dengan menganggap X1 konstan 

X1 = variabel independen, yaitu karakteristik kepribadian 

X2 = variabel independen, yaitu gaya kepemimpinan otokratis 

e = Standar error 

 

3. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis pada penelitian ini digunakan untuk 

membuktikan ada atau tidaknya hubungan yang signifikan antara 

karakteristik kepribadian dan gaya kepemimpinan otokratis terhadap 

kinerja karyawan pada Atteenahijab Jombang.  

a. Uji F (F-test) 

Uji F pada dasarnya digunakan untuk menguji pengaruh secara 

simultan atau bersama-sama variabel independen terhadap variabel 

dependen. 

Dengan rumus: 

         
   (   )

(    ) (     )
 

Keterangan: 

   = koefesien determinan 

k   = jumlah variabel bebas (independen) 

n    = jumlah sampel  
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Hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut: 

   = tidak tedapat pengaruh signifikan antara karakteristik dan  

   gaya kepemimpinan otokratis terhadap kinerja karyawan  

 Atteenahijab Jombang. 

Ha = terdapat pengaruh signifikan antara karakteristik dan gaya   

   kepemimpinan otokratis terhadap kinerja karyawan  

Atteenahijab Jombang. 

Penolakannya hipotesis atas dasar signifikan pada taraf nyata 5%  

(    ) dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Jika         >       , maka    ditolak dan    diterima, yang 

berarti ada pengaruh secara signifikan dan simultan antara 

variabel bebas terhadap variabel terikat. 

2. Jika         <       , maka    diterima dan    ditolak, yang 

berarti tidak ada pengaruh secara signifikan dan simultan antara 

variabel bebas terhadap variabel terikat. 

 

b. Uji T (T-test) 

Uji t digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh variabel bebas 

terhadap terikat secara parsial. 

Dengan rumus : 
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Keterangan: 

b  = koofesien regresi 

Sb = Standart deviasi dari variabel bebas 

  

Hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut: 

   = tidak tedapat pengaruh signifikan antara karakteristik dan  

   gaya kepemimpinan otokratis terhadap kinerja karyawan  

 Atteenahijab Jombang. 

Ha = terdapat pengaruh signifikan antara karakteristik dan gaya   

   kepemimpinan otokratis terhadap kinerja karyawan  

Atteenahijab Jombang. 

Sedangkan pada uji t mempunyai kriteria sebagai berikut : 

1. Jika         >        atau         <         maka    ditolak dan 

   diterima, artinya ada pengaruh signifikan secara parsial 

antara variabel bebas terhadap variabel terikat pada kesalahan 

5% (    ). 

2. Jika         <         <         maka    diterima dan    ditolak, 

artinya tidak ada pengaruh signifikan secara parsial antara 

variabel bebas terhadap variabel terikat pada kesalahan 5% 

(    ). 
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c. Uji Kontribusi Terbesar 

Uji kontribusi terbesar digunakan untuk mengetahui kontribusi 

terbesar diantara varibel bebas terhadap variabel terikat. 

Untuk menguji kontribusi terbesar dapat dilakukan dengan cara 

membandingkan nilai beta (β) terstandarisasi diantara masing-

masing variabel bebas, yang mempunyai nilai β (beta) tersandarisir 

terbesar adalah variabel yang mempunyai kontribusi terbesar. 

 

 


