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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dijadikan obyek penelitian ini adalah sebuah perusahaan yaitu 

PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang beralamat di Jl.Raya Beji km. 32 Desa 

Cangkring Malang Bangil, Pasuruan. Dengan pertimbangan bahwa baik data 

maupun informasi yang dibutuhkan mudah diperoleh. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. 

Penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun 

kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi 

tersebut. 

C. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel adalah segala sesuatu yang menjadi objek 

penelitian. Dan penelitian ini dapat mengetahui dalam variabel bebas (independent) 

dan variabel terikat (dependent). Berikut ini tabel dari operasional variabel sebagai 

berikut:  

a Variabel bebas (Independent) 

1. Gaya Kepemimpinan (X1)  adalah kemampuan mempengaruhi aktivitas 

orang lain melalui komunikasi, baik individual maupun kelompok kearah 

pencapaian tujuan dan mengarahkan orang-orang (bawahan) agar dapat bekerja 

sesuai dengan tugas dan kewajiban masing-masing secara efektif dan efisien. 
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Indikatornya yaitu :  

1) Telling  yaitu kemampuan untuk memberitahu, menunjukkan, 

memimpin, menetapkan. Pemimpin sangat berperan untuk 

memberitahukan kepada bawahan tentang apa, di mana, bagaimana, dan 

kapan harus melakukan tugas.   

2) Selling yaitu kemampuan menjual, menjelaskan, memperjelas, 

membujuk. Pemimpin memberikan arahan namun pemimpin 

menggunakan komunikasi dua arah dan memberi dukungan secara 

emosional terhadap individu atau kelompok guna memotivasi dan rasa 

percaya diri bawahan.  

3) Participating yaitu kemampuan berpertisipasi, memberi semangat, kerja 

sama. Pemimpin dan bawahan bersinergi dalam pengambilan keputusan 

yang terbaik dalam menyelesaikan pekerjaan agar hasil memiliki kualitas 

tinggi.  

4) Delegating  yaitu kemampuan mendelegasikan, pengamatan, 

mengawasi, penyelesaian. Pemimpin mendelegasikan secara 

keseluruhan keputusan-keputusan dan tanggung jawab pelaksanaan 

tugas kepada bawahannya.   

2.  Disiplin Kerja (X2) merupakan suatu sikap menghormati, menghargai, 

patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis 

maupun yang tidak tertulis serta sanggup menjalankan dan tidak mengelak untuk 

menerima sanksi-sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang 

diberikan kepadanya. 
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Indikatornya yaitu:  

1. Mematuhi semua peraturan perusahaan. Kayawan diwajibkan mematuhi 

peraturan perusahaan baik tertulis maupun tidak tertulis. 

2.  Penggunaan waktu secara efektif. Karyawan diharuskan bisa 

menggunakan waktu secara efektif dalam hal apapun yang berkaitan 

dengan kepentingan perusahaan   

3. Tanggung jawab dalam pekerjaan dan tugas. Karyawan dituntut untuk 

bertanggung jawab untuk semua pekerjaan atau tugas yang diberikan 

oleh perusahaan  

4. Tingkat absensi. Bertujuan untuk mengetahui tingkat ketidakhadiran 

karyawawan 

 

a. Variabel Terikat (dependent) 

Kinerja karyawan (Y) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Indikatornya yaitu : 

1) Kualitas hasil pekerjaan, yaitu menilai baik tidaknya hasil karyawan 

2) Kuantitas pekerjaan, merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam 

istilah seperti unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. 

3) Ketepatan waktu, dalam menyelesaikan tugas para karyawan bukan hanya 

dituntut untuk cepat menyelesaikan pekerjaannya namun juga harus tepat atau 

sesuai dengan harapan atasan  

4) Kemampuan bekerjasama baik dengan rekan satu bagian maupun bagian lain. 
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D. Populasi dan Sampel 

a) Populasi  

Populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk peristiwa, 

hal, atau orang yang memiliki karakteristik serupa yang menjadi pusat perhatian 

peneliti, karenanya dipandang sebagai semesta penelitian (Ferdianad, 2006). 

Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan yang ada di perusahaan PT. 

Indofood Sukses Makmur Tbk pada bagian Process Development and Quality 

Control Manager yang berjumlah 40 karyawan. 

b) Sampel  

Sampel merupakan subset dari populasi, terdiri dari beberapa anggota 

populasi (Ferdinand, 2006). Dalam penelitian ini tidak digunakan teknik total 

sampling karena sampel yang diteliti adalah keseluruhan dari populasi yang ada 

atau disebut dengan sensus. Mengingat jumlah populasi hanya sebesar 40 

karyawan, maka layak untuk diambil keseluruhan untuk dijadikan sampel tanpa 

harus mengambil sampel dalam jumlah tertentu. Sehingga sampel dari penelitian 

ini adalah seluruh karyawan PT. Indofood Sukses Makmur Tbk pada bagian 

Process Development and Quality Control Manager. Pengambilan sampel secara 

probabilitas dengan teknik sensus/total sampling yaitu sampel yang diambil 

berdasarkan jumlah populasi secara keseluruhan. Jadi sampel dalam penelitian ini 

adalah sebanyak 40 karyawan. 

E. Jenis dan Sumber data 

Menurut Sugiyono (2008:156) yang menjadi sumber data yang diperlukan 

dalam penelitian adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data 

primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul dat. 
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Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung 

memberikan data pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui 

dokumen. Jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah : 

a) Data Primer  

Data primer menurut definisi dari Soeratno dan Arsyad (2003: 76) adalah 

yang berasal dari sumber yang asli dan dikumpulkan secara khusus untuk 

menjawab penelitian. Data primer yang ada dalam penelitian ini merupakan 

wawancara dari karyawan PT. Indofood Sukses Makmur Tbk Pasuruan.  

b) Data Sekunder  

Menurut definisi dari Soeratno dan Arsyad (2003: 76), pengertian dari data 

sekunder adalah data yang diperoleh dari sekumpulan sumber lain, baik dari dalam 

maupun luar perusahaan. Data sekunder pada penelitian ini terdiri dari: buku, 

jurnal, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dan memperkuat dasar 

penelitian serta sumber-sumber tertulis yang mengacu pada teori-teori yang ada. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai 

berikut :  

1) Kuesioner  

Kuesioner merupakan pengumpulan data dengan cara mengajukan daftar 

pertanyaan langsung kepada responden, yaitu pada bagian Process Development 

and Quality Control Manager di PT. Indofood Sukses Makmur Tbk.  
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2) Wawancara  

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yakni wawancara terstruktur. 

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilaksanakan secara terencana 

dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya 

3) Observasi  

Observasi atau pengamatan adalah cara pengumpulan data dengan melihat 

langsung ke lapangan terhadap obyek yang di teliti. Observasi ini bertujuan 

untuk memperoleh data pada bagian Process Development and Quality Control 

Manager di PT. Indofood Sukses Makmur Tbk.  

G. Teknik Pengukuran Variabel 

Penelitian ini menggunakan skala likert yang mempunyai nilai skor 1 

sampai 5. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data kuantitatif untuk 

diketahui nilainya dengan menggunakan skala likert. Menurut Sugiyono (2008) 

skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang 

atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Jawaban setiap item instrumen 

yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai 

negatif, sedangkan untuk setiap indikatornya akan diberi 5 pilihan jawaban 

untuk setiap pertanyaan. Dalam penelitian ini setiap jawaban atas variabel yang 

digunakan sistem skor/nilai dengan dasar likert, untuk mengukur variabel gaya 

kepemimpinan dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Instrumen 

penelitiannya adalah sebagai berikut: 
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a) Alternatif jawaban untuk variabel gaya kepemimpinan dan disiplin kerja 

 jawaban A (sangat setuju nilai 5) 

 jawaban B (setuju nilai 4) 

 jawaban C (cukup nilai 3) 

 jawaban D (tidak setuju nilai 2) 

 jawaban E (sangat tidak setuju nilai 1) 

keterangan sebagai berikut: 

1) Jawaban A sangat setuju diberi skor 5, berarti jawaban dari gaya 

kepemimpinan mempunyai indikasi sangat baik dan disiplin kerja maupun 

kinerja karyawan yang mempunyai indikasi sangat tinggi dalam 

pengukurannya 

2) Jawaban B setuju diberi skor 4, berarti jawaban dari gaya kepemimpinan 

mempunyai indikasi baik dan disiplin kerja maupun kinerja karyawan yang 

mempunyai indikasi tinggi dalam pengukurannya  

3) Jawaban C cukup diberi skor 3, berarti jawaban dari gaya kepmimpinan, 

disiplin kerja maupun kinerja karyawan mempunyai indikasi cukup 

pengukurannya  

4) Jawaban D tidak setuju diberi skor 2, berarti jawaban dari gaya 

kepemimpinan mempunyai indikasi tidak baik dan disiplin kerja maupun 

kinerja karyawan yang mempunyai indikasi rendah dalam pengukurannya. 

5) Jawaban E sangat tidak setuju diberi skor 1, berarti jawaban dari gaya 

kepmimpinan mempunyai indikasi sangat tidak baik dan disiplin kerja 
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maupun kinerja karyawan yang mempunyai indikasi sangat rendah dalam 

pengukurannya . 

H. Metode pengujian instrumen 

a Uji Validitas 

Untuk mendukung analisis regeresi dilakukan uji validitas dan uji 

reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu kuesioner. 

Suatu alat ukur dikatakan valid apabila dapat menjawab secara cermat tentang 

variabel yang diukur (Ghozali, Imam.2005:45). Uji validitas akan dilakukan dengan 

bantuan program SPSS (Statistical Package for Social Sciences). Uji validitas 

dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel untuk degree 

of freedom d(f)=n –k dengan alpha 0,05. Jika r hitung lebih besar dari r tabel dan 

nilai r positif, maka butir atau pertanyaan tersebut dikatakan valid. Kriteria 

penilaian uji validitas adalah :  

1) Apabila r hitung > r tabel, maka item kuesioner tersebut valid. 

2) Apabila r hitung < r tabel, maka dapat dikatakan item kuesioner tidak 

valid. 

b Uji Reliabilitas 

      Dalam pengujian ini, peneliti mengukur reliabelnya suatu variabel dengan 

cara melihat Cronbach Alpha dengan signifikansi yang digunakan lebih besar dari 

0,60. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai 

Cronbach Alpha > 0,60 (Nunnally dalam Ghozali, 2005:42).  

    Hasil pengukuran dapat dipercaya atau reliable hanya apabila dalam 

beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subyek yang sama, 
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selama aspek yang diukur dalam dari subjek memang belum berubah. Untuk 

mengetahui kuesioner tersebut sudah reliable akan dilakukan pengujian reliabilitas 

kuesioner dengan bantuan computer program SPSS. Kriteria penilaian uji 

reliabilitas adalah :  

1) Apabila hasil koefisien Alpha lebih besar dari taraf signifikansi 60% atau 

0,6 maka kuesioner tersebut reliabel. 

2) Apabila hasil koefisien Alpha lebih kecil dari taraf signifikansi 60% atau 

0,6 maka kuesioner tersebut tidak reliabel. 

I. Teknik Analisis Data 

a. Analisis Rentang Skala 

Untuk mendeskripsikan gaya kepemimpinan, disiplin kerja dan kinerja 

karyawan digunakan alat analisis rentang skala. Rentang skala adalah alat yang 

digunakan untuk mengukur atau menilai variabel yang di teliti. Dengan kata lain 

rentang skala memiliki fungsi untuk menunjukkan kecenderungan jawaban 

responden tentang variabel (Umar, Husein. 2001:225). Adapun formulasi rentang 

skala adalah sebagai berikut :  

𝑅𝑠 =  
𝑛(𝑚 − 1)

𝑚
 

Keterangan: 

Rs= Rentang Skala 

n= Jumlah Sampel 

m= Jumlah alternatif jawaban 

Berdasarkan rumus diatas, maka dapat diperoleh rentang skala sebagai berikut: 
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𝑅𝑠 =  
40(5 − 1)

5
= 32 

Berdasarkan perhitungan rentang skala diperoleh nilai RS sebesar 32, 

dengan skala penelitian setiap kriteria diawali dengan menentukan rentang skor 

terendah dan tertinggi dengan jumlah sampel (40) dengan bobot paling rendah dan 

paling tinggi, didapat rentang terendah 40 dan rentang tertinggi 200 adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1 

Rentang skala 

Rentang skala Gaya kepemimpinan Disiplin kerja Kinerja karyawan 

40-71 Sangat tidak baik Sangat rendah Sangat rendah 

72-103 Tidak baik rendah rendah 

104-135 Kurang baik cukup cukup 

136-167 Baik tinggi tinggi 

168-200 Sangat baik Sangat tinggi Sangat tinggi 

 

b. Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda adalah alat untuk meramalkan nilai 

pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel terikat.  

Rumus Regresi Linier Berganda 

 

Dimana:   

Y  : Kinerja Karyawan 

a  : Konstanta  

𝐘 = 𝐚 + 𝐛𝟏𝐗𝟏+𝐛𝟐𝐗𝟐 + 𝐞 
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b  : Koefisien  

X1  : Gaya Kepemimpinan 

X2  : Disiplin Kerja 

e   : Standar eror 

J. Uji Hipotesis 

a) Uji t  

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara 

parsial terhadap variabel dependen. Hipotesis yang telah diajukan dalam penelitian 

dirumuskan sebagai berikut:  

1) 𝐻01: β1 ≤ 0, artinya variabel gaya kepemimpinan (X1 ) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel kinerja karyawan (Y) 𝐻𝑎1:β2  > 0, artinya 

gaya kepemimpinan (X1) berpengaruh positif terhadap variabel kinerja 

karyawan (Y)  

2)   𝐻02 :  β2≤ 0, artinya variabel disiplin kerja (x2) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel kinerja karyawan (Y) )  𝐻𝑎2 : β2 > 0, artinya 

variabel disiplin kerja (X2) berpengaruh signifikan terhadap variabel 

kinerja karyawan (Y) Kriteria keputusan dari hipotesis di atas adalah 

(Sugiono, 2013):  

a. Jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka 𝐻0  ditolak dan sebaliknya 𝐻𝑎  diterima  

b. Jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤ 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka 𝐻0  diterima dan sebaliknya 𝐻𝑎  ditolak  
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Gambar 3.1 

Kurva Daerah Penerimaan Dan Penolakan Uji t 

 

 

-t tabel   t tabel 

b) Uji Signifikansi Simultan (Uji F)  

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel 

independen yakni gaya kepemimpinan (X1) dan disiplin kerja (X2) terhadap 

variabel dependen yaitu kinerja karyawan (Y). Rumusan hipotesis untuk uji F 

adalah sebagai berikut:  

1) 𝐻0 : β1,β2 = 0, artinya gaya kepemimpinan dan disiplin kerja secara 

simultan berpengaruh terhadap kinerja karyawan  

2) 𝐻𝑎 : β1,β2 ≠ 0, artinya gaya kepemimpinan dan disiplin kerja secara 

simultan tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan kriteria 

keputusan uji F hitung adalah sebagai berikut (Sugiono, 2013):  

a. Jika 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙   maka  𝐻0   ditolak dan sebaliknya  𝐻𝑎 diterima  

b. Jika 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤ 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka 𝐻0 diterima dan sebaliknya   𝐻𝑎 ditolak   
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Gambar 3.2  

kurva F 

 

 

 


