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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi penelitian 

Penelitian ini dilakukan di sebuah CV. Sejahtera Mandiri yang berada 

di Jalan Raya  Pasir Putih No. 01 Desa Tlangoh Kecamatan Tanjung Bumi 

Kabupaten Bangkalan. 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini nantinya menggunakan metode survey dimana alat yang 

digunakan untuk mengumpulkan data atau jawaban dari responden adalah 

kuisoner. Juga dengan wawancara kepada karyawan serta pimpinan 

perusahaan. 

C. Variabel  Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

1. Variable Penelitian 

Variabel penelitian disini merupakan suatu atribut berupa  sifat-sifat 

atau nilai dari orang yang diteliti yang nantinya akan mempunyai variasi 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk selanjutnya ditarik 

kesimpulannya. Penelitian ini menggunakan tiga jenis variabel yaitu 

independen (bebas) dan variabel dependen (terikat). Dimana:  

a) Variabel independen atau variabel bebas (X1, X2) 

 Variabel Gaya Kepemimpinan (X1) 

Gaya kepemimpinan disini sebagai variabel independen atau 

variabel bebas (X1). Penelitian ini mengacu pada tiga gaya 

kepemimpinan meliputi gaya kepemimpinan autokratis yaitu semua 

keputusan diambil dan ditentukan oleh pemimpin, gaya 
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kepemimpinan demokratis yaitu pemimpin mengikut sertakan 

bawahan dalam pengambilan keputusan, dan gaya kepemimpinan 

laissez-faire pemimpin memberikan kebebasan sepenuhnya kepada 

bawahan. Adapun indikator yang digunakan untuk gaya 

kepemimpinan yaitu: 

1. Penentuan kebijakan(X1.1) 

Semua kebijakan ditentukan oleh pemimpin (autokratis), 

semua kebijakan terjadi pada kelompok diskusi dan keputusan 

diambil dengan dorongan dan bantuan dari pemimpin 

(demokratis), kebebasan penuh bagi kelompok atau individu 

dengan partisipasi minimal dari pemimpin (laissez-faire/kendali 

bebas). 

2. Penentuan tujuan organisasi (X1.2) 

Pemimpin yang memusatkan sebagian besar dari tujuan 

organisasi  (autokratis), pemimpin mendiskusikan langkah-

langkah umum untuk tujuan organisasi (demokratis), pemimpin 

memberikan kebebasan penuh bawahan untuk menentukan 

tujuan organisasi (laissez-faire/kendali bebas) 

3. Pembagian tugas (X1.3) 

Pemimpin biasanya membagi tugas kerja bagian dan 

kerjasama setiap anggota (autokratis), pembagian tugas 

ditentukan oleh kelompok (demokratis), sama sekali tidak ada 
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partisipasi dari pemimpin dalam penentuan tugas (laissez-

faire/kendali bebas) 

4. Komunikasi (X1.4) 

Pemimpin melakukan komunikasi hanya satu arah yaitu 

kebawah saja (autokratis), pemimpin melakukan komunikasi 

dua arah yaitu dari atasan ke bawahan dan begitu sebaliknya 

terjadi imbal balik (demokratis), pemimpin membiarkan 

bawahannya untuk berkomunikasi tidak ada imbal balik (laissez-

faire/kendali bebas). 

 Variabel Kompensasi (X2) 

Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh 

karyawan CV. Sejahtera Mandiri dalam bentuk finansial maupun 

non finansial sebagai imbalan atas balas jasa yang diberikan kepada 

perusahaan, indikator kompensasi terdiri dari: 

1. Gaji yang sesuai dengan pekerjaan yaitu Imbalan dasar yang 

dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan 

yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan (sesuai 

dengan tugas dan peraturan). 

2. Insentif yang sesuai dengan kinerja yaitu Dimaksudkan untuk 

meningkatkan produktifitas dan semangat kerja karyawan. 

Penentuan besarnya pemberian insentif adalah berdasarkan 

kebijakan perusahaan, tidak ada ketetapan yang pasti mengenai 

bonus yang diberikan (sesuai prestasi kerja). 
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3. Tunjangan yang sesuai dengan harapan yaitu pemberian 

tunjangan oleh perusahaan sudah sesuai dan adil dengan apa 

yang diharapkan oleh karyawan. 

4. Fasilitas yang memadai yaitu penyediaan fasilitas oleh 

perusahaan telah memadai dan sangat membantu sesuai dengan 

kebutuhan karyawan. 

b) Variabel dependen (terikat) dalam penelitian ini adalah Kinerja (Y). 

Kinerja pegawai adalah suatu hasil kerja yang dicapai oleh 

seorang pegawai atau kelompok dalam melaksanakan tugas-tugas 

yang dibebankan kepadanya didasarkan atas kecakapan, pengalaman 

dan kesungguhan serta waktu, dalam rangka untuk mewujudkan 

tujuan organisasi. Adapun indikator yang digunakan untuk kinerja 

adalah: 

1. Mutu kerja yaitu meliputi ketepatan waktu dalam penyelesaian 

tugas tugas berupa baik atau buruknya hasil kerja, keterampilan 

kerja sampai ketelitian kerja karyawan itu sendiri. 

2. Kuantitas yaitu Merupakan kecepatan dan jumlah penyelesaian 

pekerjaan yang dihasilkan oleh karyawan yang menjadi tanggung 

jawab seorang karyawan dan pencapaian target berdasarkan standar 

kerja waktu perusahaan. 

3. Kesungguhan yaitu Merupakan hasrat dari seorang karyawan 

dalam bekerja yang mana nantinya hasrat tersebut akan 

berpengaruh terhadap kehadiran dan inisiatif dalam pengerjaan 
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tugas dan hasrat karyawan untuk berpindah tempat kerja atau 

keluar dari perusahaan. 

4. Sikap yaitu Merupakan kemampuan karyawan dalam beradaptasi 

dengan rekan kerja maupun lingkungan kerja, juga bekerjasama 

dengan rekan kerja dalam rangka memberikan pelayanan kepada 

perusahaan. 

 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2012;80), populasi merupakan wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini populasi yang 

diteliti adalah semua karyawan bagiana produksi CV. Sejahtera Mandiri 

Bangkalan yang berjumlah 45 orang. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono 2012:81). Bila populasi besar, dan peneliti 

tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya 

karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat 

menggunakan total sampling dimana cara penarikan sampel dilakukan 

dengan menggunakan responden yaitu karyawan yang berjumlah 45 orang. 

 

 



46 

 

E. Jenis Dan Sumber Data 

Sumber data adalah sumber-sumber informasi dan sumber-sumber data 

yang dibutuhkan dalam penelitian, sumber data di bedakan menjadi dua 

sumber, yaitu: 

1. Data primer adalah data yang melalui kuesoner yang disebarkan kepada 

karyawan. 

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari beberapa arsip-arsip tentang 

gambaran perusahaan, data karyawan. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara: 

1. Kuesoner, yaitu etnik pengumpulan data dengan menyebarkan angket pada 

karyawan perusahaan yang dijadikan responden, mengenai hal-hal yang 

berhubungan dengan Gaya Kepemimpinan (X1), Kompensasi (X2) dan 

Kinerja (Y). 

2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan 

tanya jawab langsung pada karyawan, mengenai hal-hal yang berhubungan 

dengan Gaya Kepemimpinan (X1), Kompensasi (X2) dan Kinerja (Y). 

Juga kepada pimpinan perusahaan mengenai hal-hal yang berhubungan 

dengan karyawan. 

3. Observasi yaitu menjaring data fakta, informasi secara langsung dengan 

cara mengamati, melihat ditempat penelitian dan melakukan pencatatan 

secara sistematis terhadap objek yang diteliti. 
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G. Teknik Pengukuran Variabel 

Dalam penelitian ini tanggapan responden diukur dengan menggunakan 

skala likert. Menurut (Sugiyono, 2005) menyatakan bahwa skala likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial yang terjadi. Instrumen yang 

menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai 

sangat negatif. Dengan skala likert, variabel yang akan diukur dijabarkan 

menjadi indikator variabel, kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai 

titik tolak untuk menyusun item-item pertanyaan atau pernyataan. 

Jawaban yang diberikan oleh responden, diberi nilai dengan 

mereflesikan secara konsisten dari sikap responden yaitu dengan memberikan 

skor pada setiap jawaban dari kuesioner yang diajukan kepada responden. 

Dalam penelitian setiap jawaban atas variabel gaya kepemimpinan, 

kompensasi dan kinerja karyawan menggunakan sistem sebagai berikut:  

Tabel 3.1 

Jawaba item pertanyaan dan skor jawaban 

Jawaban Skor Jawaban 

Sangat setuju 5 

Setuju 4 

Cukup stuju 3 

Tidak setuju 2 

Sangat tidak setuju 1 

 

1.   SS  : (Sangat setuju) diberi skor 5 

2.   S  : (Setuju) diberi skor 4 
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3.   CS  : (Cukup setuju) diberi skor 3 

4.   TS  : (Tidak setuju) diberi skor 2 

5.   ST  : (Sangat tidak setuju) diberi skor 1 

 

Makna dari pengukuran jawaban responden yaitu sebagai berikut: 

1. Sangat setuju diberi skor 5, sebagai jawaban dari gaya kepemimpinan 

mempunyai indikasi sangat baik dalam pengukurannya. Kompensasi 

dan kinerja karyawan mempunyai indikasi sangat tinggi dalam 

pengukurannya. 

2. Setuju diberi skor 4, sebagai jawaban dari gaya kepemimpinan 

mempunyai indikasi baik dalam pengukurannya. Kompensasi dan 

kinerja karyawan mempunyai indikasi tinggi dalam pengukurannya. 

3. Cukup diberi skor 3, sebagai jawaban dari gaya kepemimpinan 

mempunyai indikasi cukup dalam pengukurannya. Kompensasi dan 

kinerja karyawan mempunyai indikasi cukup dalam pengukurannya. 

4. Tidak setuju diberi skor 2, sebagai jawaban dari gaya kepemimpinan 

mempunyai indikasi buruk dalam pengukurannya. Kompensasi dan 

kinerja karyawan mempunyai indikasi rendah dalam pengukurannya. 

5. Sangat tidak setuju diberi skor 1, sebagai jawaban dari gaya 

kepemimpinan mempunyai indikasi sangat buruk dalam 

pengukurannya. Kompensasi dan kinerja karyawan mempunyai 

indikasi sangat rendah dalam pengukurannya. 
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H. Teknik Pengujian instrument

a) Uji Validitas Data

Menurut Sugiyono (2009:121) Uji Validitas Adalah suatu langkah 

pengujian yang yang dilakukan terhadap isi (content) dari suatu 

instrument, dengan tujuan untuk mengukur ketepatan instrument yang 

digunakan dalam suatu penelitian. Menurut Sugiyono (2011:178), bila 

korelasi tiap faktor positif dan besarnya 0,3 ke atas maka faktor tersebut 

merupakan construc yang kuat atau valid. Valid berarti instrument tersebut 

dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur yang 

digunakan adalah apabila rhitung>rtabel pada taraf signifikan 5% (0,05) 

maka pertanyaan yang di berikan pada kuesioner tersebut valid. Dalam 

pentilian ini, di gunakan rumus validitas person. 

Dimana: 

n  : banyaknya sampel 

 : Skor total item x 

  : Skor  total item y 

R  : Koefisien korelasi 

Adapun kriteria pengujian validitas adalah jika koefisien korelasi 

rxy lebih besar dari rtabel product moment pada taraf α = 0.05 berarti item 

dinyatakan valid. 
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Arikunto (2006:169) menyatakan itu valid atau tidaknya suatu item 

instrument dapat diketahui dengan membandingkan indeks korelasi 

product moment pearson dengan level signifikasi 5% dengan nilai 

kritisnya adalah sebagai berikut:   

1. Jika  >  dan bernilai positif, maka variabel penelitian 

tersebut valid. 

2. Jika < , maka variabel penelitian tersebut tidak valid. 

3. Jika  >  tetapi bertanda negatif, maka Ho akan tetap 

ditolak H1 diterima. 

b) Reliabitas 

Uji reliabiltas adalah alat uji yang digunakan untuk menunjukkan 

sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten. Instrumen dikatakan 

reliabel apabila nilai alpha lebih dari 0,6 atau mendekati 1 berarti item 

dinyatakan reliabel. Teknik yang digunakan untuk mengukur reliabiltas 

dengan rumus cronbach alpha Arikunto (2009:196) yaitu: 

r11 =  

Keterangan :  

r11  = Reabilitas instrument 

k  = Banyaknya butir pertanyaan 

 = Jumlah varian butir di kuadratkan 

  = Jumlah varian total dikudratkan 
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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 hasil dari perhitungan dengan menggunakan rumus 

rentang skala Umar, (2001) sebagai berikut: 

 
Keterangan:  

Rs  = Rentang skala 

n = Jumlah Sampel 

m = Jumlah alternatif jawaban 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diperoleh 

perhitungan skala likert sebagai berikut:  

RS =  =  =  = 36 

Berdasarkan perhitungan diatas rentang skala diperoleh sebesar 36, 

dengan demikian skala likert penelitian setiap kriteria adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3.2 

Penilaian Pemberian Kompensasi dan Kinerja karyawan 

Skala 

pengukuran 

Kompensasi 

(X2) 
Kinerja (Y) 

45 – 80 Sangat rendah Sangat rendah 

81 – 116 Rendah Rendah 

117 – 152 Cukup Cukup 

153 – 188 Tinggi Tinggi 

189 – 225 Sangat Tinggi Sangat Tinggi 
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Untuk variabel gaya kepemimpinan dibagi menjadi tiga yaitu 

autokratis, demokratis dan laissez-faire oleh karena itu skala likert untuk 

gaya kepemimpinan sebagai berikut: 

Rs =  

Keterangan: 

Rs = rentang skala 

n = jumlah sampel 

m = jumlah alternatif jawaban tiap item 

k = pengelompokan gaya kepemimpinan 

Berdasarkan rumus diatas, maka dapat diperoleh perhitungan 

rentang skala sebagai berikut: 

Rs =  =  =  = 60 

Berdasarkan perhitungan dengan rumus diatas diperoleh sebesar 

60, maka dapat dibuat tabel penilaian variabel sebagai berikut : 

Tabel 3.3 

Rentang Skala Variabel Gaya Kepemimpinan (X1) 

Skala Pengukuran Tipe gaya kepemimpinan 

45 – 105 Autokratis 

106 – 165 Demokratis 

166 – 225 Laissez-faire 

    

            Berdasarkan data diatas menjelaskan bahwa: 

 Rentang skala dengan nilai pengukuran 45-105 termasuk dalam 

kategori  gaya kepemimpinan Autokratis 
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 Rentang skala dengan nilai pengukuran 106-165 termasuk 

dalam kategori gaya kepemimpinan demokratis. 

 Rentang skala dengan nilai pengukuran 166-225 termasuk 

dalam kategori Laissez-faire. 

 

2. Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear 

antara dua atau lebih variabel independen (X1, X2,….Xn) dengan variabel 

dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara 

variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing 

variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk 

memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel 

independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan 

biasanya berskala interval atau rasio. Persamaan regresi linear berganda 

sebagai berikut: 

    Y = a + b1X1+ b2X2+e 

    Keterangan: 

      Y  =  Variabel kinerja  

    X1 =  Variabel gaya kepemimpinan 

    X2 =  Variabel kompensasi 

   a  =  Konstanta dari persamaan regresi 

  b1   =  Koefisien regresi dari variabel X1, gaya kepemimpinan 

  b2 =  Koefisien regresi dari variabel X2, kompensasi  
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J. Pengujian Hipotesis 

 Ho = Tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel gaya 

kepemimpinan, kompensasi terhadap kinerja karyawan. 

 Ha = Ada pengaruh yang signifikan antara variabel gaya kepemimpinan, 

kompensasi terhadap kinerja karyawan. 

1. Uji F 

Tujuan dari Uji F ini adalah untuk menguji pengaruh variabel 

independen secara bersama sama terhadap variabel dependen. Adapun 

rumus yang digunakan untuk uji F sebagai berikut : 

 

Dimana : 

r = koefisien korelasi berganda 

n = banyaknya data 

k = jumlah variabel independen 

Berikut pernyataan hipotesis statistik penelitian ini: 

a) Jika Fhitung > Ftabel maka H0 ditolak dan Ha diterima atau 

dapat dikatakan signifikan. Dengan kata lain variabel 

independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen (hipotesis diterima) 

b) Jika Fhitung ≤ Ftabel maka H0 diterima dan Ha ditolak atau 

dapat dikatakan tidak signifikan. Dengan kata lain variabel 

independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel dependen (hipotesis ditolak) 
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2. Uji T 

Tujuan dari pengujian uji T ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. 

Adapun rumus yang digunakan untuk uji T adalah sebagai berikut : 

    

Keterangan : 

Thitung= Nilai t 

b = koofesien regresi 

Sb = Standart deviasi dari variabel bebas 

  

Langkah selanjutnya yaitu Thitung dibandingkan dengan 

Ttabel dengan ketentuan taraf signifikansi 5 % dan dk = (n-3). 

Berikut kriteria uji T : 

a) jikat Thitung > Ttabel atau Thitung < Ttabel  

Maka Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi ada pengaruh yang 

signifikan antara variabel Gaya Kepemimpinan dan 

Kompensasi terhadap Kinerja. 

b) jika - Ttabel ≤  Thitung ≤  Ttabel 

Maka Ho diterima dan Ha ditolak. Jadi tidak ada pengaruh yang 

signifikan antara variabel Gaya Kepemimpinan dan 

Kompensasi terhadap Kinerja. 
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Gambar 3.1 

Gambar kurva T 

 

 

 

 

Berdasarkan kurva diatas, perhitungan t tabel dengan kriteria tingkat 

signifikasi sebesar 0,05 dan derajat kebebasan df=n-k atau 45-2=43 (n adalah 

jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel independen) diperoleh hasil t tabel 

sebesar 1,303. 
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