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BAB III 

METODE  PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan menjadi objek penelitian ini adalah 

Badan Pengololaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tual. 

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian survey dimana peneliti melakukan 

observasi dalam pengumpulan data, peneliti hanya mencatat data apa adanya, dan 

menganalisis. Penelitian survey adalah penelitian yang mengambil sampel dari 

satu populasi dan menggunakan questioner sebagai alat pengumpulan yang cocok. 

C. Populasi Dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang

terdapat di Badan Pengololaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota

Tual yaitu sebanyak 60, dengan rincian yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1 

Pengelompokan Jumlah Pegawai Berdasarkan  

PekerjaanPada Badan Pengololaan  

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tual 

No. Bagian Jumlah 
1 Bagian Sekretariat 9 
2 Bagian Anggaran dan Perbendaharaan 18 
3 Bagian Akuntansi 21 
4 Bagian Pengelolaan Aset 12 

Total 60 

Sumber: Badan Pengololaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 
Kota Tual 
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2.  Sampel 

 Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

teknik sampling total sampling yaitu teknik penilaian responden yang 

dilakukan secara keseluruhan dengan tanpa memberikan perbedaan 

apapun, sehingga semua anggota populasi dapat terpilah sebagai sampel 

(Sugiyono, 2005:65), dengan demikian jumlah sampel penelitian yaitu 

sebanyak 60 pegawai yang meliputi bagianSekretariat, Bagian Anggaran 

dan Perbendaharaan, Bagian Akuntansi dan Bagian Pengelolaan Aset. 

 

D. Definisi Operasional Variabel dan Indikator Variabel 

Variabel dalam penelitian ini yaitu gaya kepemimpinan adalah pola 

perilaku konsisten yang mereka terapkan dalam bekerja dengan dan melalui orang 

lain seperti yang dipersepsikan orang-orang itu. Adapun indikator dari gaya 

kepemimpinan yaitu sebagai berikut: 

1. Kematangan Bawahan 

Kematangan karyawan yaitu kemampuan yang dimiliki karyawan untuk 

melakukan sesuatu, hal ini berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan, 

karyawan yang memiliki kematangan dalam pekerjaannya yaitu karyawan 

yang memiliki pengetahuan, kemampuan dan pengalaman dalam 

melaksanakan pekerjaan, dengan indikator yaitu meliputi: 

a. Tingkat pengetahuan pegawai dalam proses penyelesaian pekerjaan. 

b. Tingkat kemampuan pegawai dalam menyelesaian pekerjaan yang telah 

dilakukan. 

c. Tingkat pengalaman yang dimiliki pegawai sesuai dengan kebutuhan kerja 

karyawan. 
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2. Perilaku Tugas 

Gaya kepemimpinannya berorientasi pada tugas yaitu pemimpin selalu berusaha 

agar bawahannya melaksanakan tugas yang sesuai dengan keinginannya, sehingga 

gaya kemimpinan perilaku tugas lebih mengutamakan pelaksanaan pekerjaan 

dibandingkan dengan pengembangan dan pertumbuhan pegawai, dengan indikator 

yaitu sebagai berikut: 

a. Tingkat pemberian instruksi pimpinan dalam memberikan tugas kepada 

pegawai. 

b. Tingkat pemberian dorongan kerja pimpinan dalam proses penyelesaian 

pekerjaan. 

c. Tingkat penjelasan detail tentang tugas, merupakan bentuk upaya 

pimpinan untuk proses penyelesaian pekerjaan.  

d. Tingkat pengendalian atas pekerjaan, upaya pimpinan untuk 

melaksanakan tugas atau pekerjaan sesuai dengan ketentuan.  

e. Tingkat penetapan batas waktu, merupakan penetapan batas waktu 

penyelesaian pekerjaan yang diberikan oleh pimpinan. 

3. Perilaku Hubungan 

Gaya kepemimpinan yang berorientasi pada hubungan lebih melihat karyawan 

secara manusiawi, sehingga pimpinan akan selalu memberikan motivasi, 

melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan, menciptakan persahabatan 

dan saling menghormati, dengan indikator yaitu meliputi: 

a. Tingkatpemberian dorongan pimpinan dalam menjaga hubungan dengan 

karyawan.  

b. Tingkat perhatian pimpinan terhadap keluhan yang disampaikan oleh 

karyawan. 
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c. Tingkat diskusi tentang pekerjaan yang harus diselesaikan oleh karyawan 

d. Tingkat pendelegasian tanggung jawab secara adil kepada karyawan. 

e. Tingkat komunikasi dengan karyawan. 

 

E. Pengukuran Variabel 

Untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi orang atapun sekelompok 

orang digunakan skala Likert. Dengan skala Likert variabel-variabel yang diukur 

dijabarkan menjadi indikator variabel, kemudian indikator tersebut dijadikan titik 

tolak untuk mendapatkan data yangdibutuhkan. Dalam penelitian ini data skala 

Likert yang digunakan untuk pengukuran variabel gaya kepemimpinandapat 

disajikan pada tabel 

Tabel 3.2 

Pengukuran Variabel 

No. Keterangan Skor 
1 SS (Sangat Setuju) 4 
2 S (Setuju) 3 
3 TS (Tidak Setuju) 2 
4 STS (Sangat Tidak Setuju) 1 

 
Adapun pengukuran variabel gaya kepemimpinan dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Apabila jawaban SS (sangat setuju) diberi skor 4 yang menunjukkan bahwa 

variabel orientasi tugas, orientasi hubungan dan kematangan bawahan 

masuk dalam kategori sangat tinggi. 

2. Apabila jawaban S (Setuju) skor 3 yang menunjukkan bahwa variabel 

orientasi tugas, orientasi hubungan dan kematangan bawahan masuk dalam 

kategori tinggi. 
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3. Apabila jawaban TS (Tidak Setuju) diberi skor 2 yang menunjukkan bahwa 

variabel orientasi tugas, orientasi hubungan dan kematangan bawahan 

masuk dalam kategori rendah. 

4. Apabila jawaban STS (sangat tidak setuju) diberi skor 1 yang menunjukkan 

bahwa variabel orientasi tugas, orientasi hubungan dan kematangan 

bawahan masuk dalam kategori sangat rendah. 

 

F. Data Dan Sumber Data  

Data penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder antara lain : 

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari atau belum melalui 

proses pengumpulan data dari pihak lain, yaitu dengan cara menyebarkan 

kuesioner yang dirancang sesuai dengan variabel, indikator yang telah 

ditetapkan terlebih dahulu yang berkaitan dengan gaya kepemimpinan. 

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari obyek penelitian dalam 

bentuk tertulis maupun dokumen-dokumen, telah diolah lebih lanjut dan 

disajikan baik oleh pihak peneliti maupun pihak lain.Data yang diperlukan 

seperti gambaran umum perusahaan, struktur organisasi, jumlah karyawan. 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah: 

1. Kuesioner 

Metode kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data primer yang 

dilakukan dengan memberikan daftar pertanyaan secara tertulis kepada 

responden dan bersifat tertutup. Data yang diperlukan yaitu dari seluruh 

jawaban responden. 
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2. Wawancara 

Metode wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data primer yang 

dilakukan dengan cara tanya jawab kepada bagian sumber daya manusia 

tentang aktivitas karyawan, fasilitas yang diberikan dan sesuai dengan data 

yang dibutuhkan. 

3. Dokumentasi adalah cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data 

sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan. 

Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu mengenai data gambaran umum 

perusahaan, jumlah karyawan dan tugas masing-masing-masing bagian 

 

H. Uji Instrumen 

1. Uji validitas  

Validitas adalah tingkat kendala dan kesahian alat ukur yang 

digunakan. Istrumen dikatakan valid berarti menunjukan alat ukur yang 

dipergunakan untuk mendapatkan data itu valid atau dapat digunakan 

untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono:2004). Dengan 

demikian, intrumen yang valid merupakan instrumen yang benar-benar 

tepat untuk mengukur apa yang hendak diukur.Uji validitas berguna untuk 

mengetahui ada pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner yang harus 

dibuang/diganti karena dianggap tidak relevan. Teknik untuk mengukur 

validitas kuesioner adalah sebagai berikut dengan menghitung korelasi 

antar data pada masing-masing pertanyaan dengan skor total, memakai 

rumus korelasi product moment, sebagai berikut : 

  
  (   )  (  )  (  )

*     (  ) +*     (  ) +
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Dimana r : koefisien korelasi product moment 

   x : angka pada variabel bebas  

   y : angka pada variabel terikat 

   n : jumlah responden (sampel) 

Adapun kriteria pengujiannya adalah:Apabila r hitung < r tabel maka tidak 

terdapat data yang valid sedangkan apabila r hitung > r tabel  terdapat data 

yang valid. 

2. Uji Realibilitas 

Uji reabilitas digunakan untuk menunjukan bahwa suatu unstrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data 

(Arikunto, 2002:178). Suatu alat pengukuran dapat dikatakan reliabel bila 

dapat digunakan lebih dari satu kali dalam waktu yang berbeda, namun tetap 

menunjukan hasil yang relatif konsisten, teknik yang digunakan untuk 

mengukur realibilitas adalah dengan rumus alpha cronbach sebagai berikut: 

   (
 

   
)(  

    

   
) 

Keterangan : 

  ri : reliabilitas internal instrumen 

  k : banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

  ∑σb² : jumlah varian butir 

  σt² : jumlah varian total 

Adapun kriteria pengujiannya adalah apabila nilai reliabilitas instrumen 

diatas 0,6 atau 60%, berarti terdapat data yang reliabel pada tingkat kepercayaan 

95%. Sebaliknya jika nilai reliabilitas kurang  dari 0,6 atau 60% berarti tidak 

terdapat data yang reliabel pada tingkat kepercayaan 95%. 
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I. Teknik Analis Data 

1. Rentang skala Bagian Sekretariat 

Rentang skala adalah alat yang digunakan untuk mengetahui kematangan 

pegawai, perilaku tugas dan perilaku hubungan pada Badan Pengololaan 

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tualbagian sekretariat dengan 

menggunakan rumus rentang skala sebagai berikut: 

   
 (   )

 
 

 Keterangan : 

 Rs = Rentang skala 

  n = Jumlah sampel 

 m = Jumlah alternatif tiap item 

   
 (   )

 
 

= 6,75 = 7 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus skala diperoleh 

nilai sebesar 7, dengan demikian skala perhitungan tiap kriteria adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Rentang Skala Bagian Sekretariat 

Rentang  

Skala 

Gaya Kepemimpinan 

Perilaku 

Tugas 

Perilaku 

Hubungan 

Kematangan 

Bawahan 

9-15 Sangat rendah Sangat rendah Sangat rendah 
16-22 Rendah Rendah Rendah 
23-29 Tinggi Tinggi Tinggi 
30-36 Sangat tinggi Sangat tinggi Sangat tinggi 
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2. Rentang skala Bagian Anggaran dan Perbendaharaan 

Rentang skala adalah alat yang digunakan untuk mengetahui 

kematangan pegawai, perilaku tugas dan perilaku hubungan pada Badan 

Pengololaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tual bagian 

bagian anggaran dan perbendaharaan dengan menggunakan rumus rentang 

skala sebagai berikut: 

   
 (   )

 
 

Keterangan : 

Rs = Rentang skala 

 n = Jumlah sampel 

m = Jumlah alternatif tiap item 

   
  (   )

 
 

= 13,5 = 14 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus skala diperoleh 

nilai sebesar 14, dengan demikian skala perhitungan tiap kriteria adalah: 

Tabel 3.4 

Rentang Skala Bagian Anggaran dan Perbendaharaan 

Rentang  

Skala 

Gaya Kepemimpinan 

Perilaku 

Tugas 

Perilaku 

Hubungan 

Kematangan 

Bawahan 

18-31 Sangat rendah Sangat rendah Sangat rendah 
32-45 Rendah Rendah Rendah 
46-59 Tinggi Tinggi Tinggi 
60-73 Sangat tinggi Sangat tinggi Sangat tinggi 

 

3. Rentang skala Bagian Akuntansi 

Rentang skala adalah alat yang digunakan untuk mengetahui kematangan 

pegawai, perilaku tugas dan perilaku hubungan pada Badan Pengololaan 



31 
 

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tual bagian Bagian Akuntansi 

dengan menggunakan rumus rentang skala sebagai berikut: 

   
 (   )

 
 

 keterangan : 

 Rs = Rentang skala 

  n = Jumlah sampel 

 m = Jumlah alternatif tiap item 

   
  (   )

 
 

     = 15,75 = 16 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus skala diperoleh 

nilai sebesar 16, dengan demikian skala perhitungan tiap kriteria adalah: 

Tabel 3.5 

Rentang Skala Bagian Akuntansi 

Rentang  

Skala 

Gaya Kepemimpinan 

Perilaku 

Tugas 

Perilaku 

Hubungan 

Kematangan 

Bawahan 

21-36 Sangat rendah Sangat rendah Sangat rendah 
37-52 Rendah Rendah Rendah 
53-68 Tinggi Tinggi Tinggi 
69-84 Sangat tinggi Sangat tinggi Sangat tinggi 

 
4. Rentang skala Bagian Pengelolaan Aset. 

Rentang skala adalah alat yang digunakan untuk mengetahui kematangan 

pegawai, perilaku tugas dan perilaku hubungan pada Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tual bagian Bagian 

Pengelolaan Aset dengan menggunakan rumus rentang skala sebagai 

berikut: 

   
 (   )

 
 



32 
 

 keterangan : 

 Rs = Rentang skala 

  n = Jumlah sampel 

 m = Jumlah alternatif tiap item 

   
  (   )

 
 

     = 9 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus skala diperoleh 

nilai sebesar 9, dengan demikian skala perhitungan tiap kriteria adalah: 

Tabel 3.6 

 Rentang Skala Bagian Pengelolaan Aset 

Rentang  

Skala 

Gaya Kepemimpinan 

Perilaku 

Tugas 

Perilaku 

Hubungan 

Kematangan 

Bawahan 

12-20 Sangat rendah Sangat rendah Sangat rendah 
21-29 Rendah Rendah Rendah 
30-38 Tinggi Tinggi Tinggi 
39-47 Sangat tinggi Sangat tinggi Sangat tinggi 

5. Untuk menganalisis gaya kepemimpinan yang sesuai dengan Harsey dan 

Blanchard digunakan Harsey dan Blanchard model sebagai berikut. 

Gambar 3.1 

Gaya Kepemimpinan Situasional 

 

Sumber:  Hersey and Blanchard  
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Berdasarkan gambar 3.7 dapat ditentukan gaya kepemimpinan yang sesuai 

dengan Harsey dan Blanchard, dapat ditentukan gaya kepemimpinan untuk 

masing-masing bagian yang terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah (BPKAD). Adapun kriteria yang digunakan untuk menentukan gaya 

kepemimpinan dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Apabila orientasi tugas tinggi dan hubungan tinggi maka gaya kepemimpinan 

konsultasi. 

2. Apabila orientasi tugas rendah dan hubungan tinggi maka gaya kepemimpinan 

Partisipasi. 

3. Apabila orientasi tugas tinggi  dan hubungan rendah maka gaya kepemimpinan 

instruksi. 

4. Apabila orientasi tugas rendah dan hubungan rendah maka gaya kepemimpinan 

delegasi 

 

 


