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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian tentang Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap 

Kinerja Pegawai dengan Disiplin Kerja sebagai variabel moderasi, peneliti 

mengambil lokasi penelitian pada “Badan Pusat Statistik Kabupaten 

Jombang” Jl. Airlangga No. 46 A, Jelakombo kec.Jombang kab. Jombang, 

Jawa Timur. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian Survey. Menurut 

Arikunto (2010:118) penelitian Survey adalah teknik riset dimana 

informasi dikumpulkan menggunakan penyebaran kuesioner. Peneliti 

melakukan wawancara dalam pengumpulan data, peneliti hanya mencatat 

data seperti adanya, menganalisis dan menafsirkan data tersebut. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2013:90) Populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah seluruh pegawai di Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang 

yang berjumlah 42 orang. 
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2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2013:91). Penelitian ini 

menggunakan teknik sampling sensus yaitu teknik penentuan sampel 

apabila semua populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 

2013:96). 

D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel Penelitian 

a. Variabel independen 

Variabel independen adalah variabel yang berdiri sendiri 

atau tidak terpengaruh oleh variabel lainnya.Variabel independen 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Gaya Kepemimpinan 

(X). 

b. Variabel Moderasi 

Variabel moderasi adalah variabel yang dapat memperkuat 

atau memperlemah hubungan atau pengaruh dari variabel 

independen dan variabel dependen. Variabel moderasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah disiplin kerja (Z). 

c. Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang tidak bisa berdiri 

sendiri atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel 

lainnya.Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Kinerja (Y). 
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2. Definisi Operasional Variabel dan Indikator 

a. Variabel independen (X) 

Gaya Kepemimpinan adalah dua macam perilaku yang 

beorientasi tugas dan berorientasi karaywan yang menunjukkan 

interaksi pimpinan dalam mempengaruhi bawahannya. 

1) Orientasi tugas (X1) 

a) Memberikan petunjuk kepada bawahan (X1.1) 

b) Menekankan pelaksanaan tugas (X1.2) 

c) Mengadakan pengawasan secara ketat (X1.3) 

2) Orientasi karyawan (X2) 

a) Memberikan motivasi kepada bawahan (X2.1) 

b) Melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan (X2.2) 

c) Bersifat saling kekeluargaan (X2.3) 

b. Variabel Moderasi (Z) 

Disiplin kerja adalah sikap ketaatan seseorang dalam 

memenuhi aturan yang telah ditetapkan perusahaan. 

1) Ketaatan terhadap aturan waktu (Z1.1) 

2) Ketaatan terhadap peraturan (Z1.2) 

3) Ketaatan terhadap aturan perilaku dalam pekerjaan (Z1.3) 

c. Variabel dependen (Y) 

Kinerja adalah hasil kerja karyawan atau seseorang sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawab yang telah ditentukan. 

1) Kualitas Hasil Pekerjaan (Y1.1) 
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2) Kuantitas Pekerjaan (Y1.2) 

3) Ketepatan Waktu (Y1.3) 

E. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Data Kualitatif 

Data yang bukan dalam bentuk angka-angka atau dapat 

dihitung, dan diperoleh dari hasil wawancara dengan pegawai di 

Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang, serta informasi-

informasi yang diperoleh dari pihak lain yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti. 

b. Data Kuantitatif 

Data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka yang dapat 

dihitung, yang diperoleh dari kuisioner yang dibagikan dan 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang dikumpulkan, diolah dan 

disajikan oleh peneliti yang diperoleh peneliti melalui survei atau 

pengamatan langsung ke objek penelitian. Data tersebut berupa 

data jawaban kuisioner maupun wawancara secara langsung 

dengan pegawai Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang. 
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b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data yang dikumpulkan, 

diolah dan disajikan oleh pihak lain, yang biasanya dalam bentuk 

tabel-tabel atau diagram. Data sekunder dalam penelitian ini adalah 

gambaran umum organisasi, struktur organisasi dan data karyawan. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Wawancara 

Teknik pengumpulan data dengan wawancara yaitu, salah satu 

teknik pengumpulan data dengan cara peneliti melakukan tanya jawab 

secara langsung dengan pihak yang bersangkutan yang ada 

hubungannya dengan permasalahan yang diteliti di Badan Pusat 

Statistik Kabupaten Jombang. 

2. Kuesioner 

Pengumpulan data melalui kuesioner merupakan alat utama 

dalam pengumpulan data yang berupa suatu daftar pertanyaan yang 

diajukan secara tertulis dan disebarkan langsung kepada responden 

yang akan diteliti. Responden diberi alternatif dalam menjawab 

pertanyaan yang tersedia instrument penelitian yang digunakan adalah 

kuesioner/daftar pertanyaan. 
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3. Observasi 

Langkah ini berupa kegiatan pengumpulan data-data sekunder 

dengan cara melihat atau menyalin catatan kertas kerja terkait objek 

dan buku-buku literatur yang dianggap berhubungan dan memberikan 

informasi tentang gaya kepemimpinan, disiplin kerja dan kinerja 

pegawai. 

G. Teknik Pengukuran Variabel 

Dalam penelitian ini metode pengukuran data yang digunakan dari 

tanggapan atau jawaban dari responden diukur dengan menggunakan skala 

likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi sesorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial 

(Sugiyono, 2013:86). Dengan skala likert, variabel yang akan diukur 

dijabarkan menjadi indikator variabel kemudian indikator tersebut 

dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang 

dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. 

Jawaban yang diberikan responan, diberi nilai dengan 

merefleksikan secara konsisten dari sikap responden yaitu dengan 

pemberian skor pada setiap jawaban dari kuesioner yang diajukan pada 

responden. Untuk menganalisis secara kuantitatif pada penelitian ini, 

alternatif jawaban di tetapkan dengan skor. 

Jawaban-jawaban dari responden dibagi dalam 5 tingkatan yaitu: 

1. Jawaban A (Sangat Setuju) 

2. Jawaban B (Setuju) 
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3. Jawaban C (Cukup Setuju) 

4. Jawaban D (Tidak Setuju) 

5. Jawaban E (Sangat Tidak Setuju) 

Dimana untuk jawaban dari responden dikaitkan dengan kriteria-

kriteria sebagai berikut: 

1. Jawaban A (Sangat Setuju) diberi skor 5, yang berarti jawaban dari 

gaya kepemimpinan orientasi tugas dan gaya kepemimpinan orientasi 

karyawan mempunyai indikasi sangat tinggi dan disiplin kerja 

mempunyai indikasi sangat tinggi. Sedangkan kinerja pegawai yang 

mempunyai indikasi sangat tinggi dalam pengukuran. 

2. Jawaban B (Setuju) diberi skor 4, yang berarti jawaban dari gaya 

kepemimpinan orientasi tugas dan gaya kepemimpinan orientasi 

karyawan mempunyai indikasi tinggi dan disiplin kerja mempunyai 

indikasi tinggi. Sedangkan kinerja pegawai yang mempunyai indikasi 

tinggi dalam pengukurannya. 

3. Jawaban C (Cukup Setuju) diberi skor 3, yang berarti jawaban gaya 

kepemimpinan orientasi tugas dan gaya kepemimpinan orientasi 

karyawan mempunyai indikasi cukup dan disiplin kerja mempunyai 

indikasi cukup. Sedangkan kinerja pegawai yang mempunyai indikasi 

cukup dalam pengukurannya. 

4. Jawaban D (Tidak Setuju) diberi skor 2, yang berarti jawaban gaya 

kepemimpinan orientasi tugas dan gaya kepemimpinan orientasi 

karyawan mempunyai indikasi rendah dan disiplin kerja rendah. 
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Sedangkan kinerja pegawai yang mempunyai indikasi rendah dalam 

pengukurannya. 

5. Jawaban E (Sangat Tidak Setuju) diberi skor 1, yang berarti jawaban 

gaya kepemimpinan orientasi tugas dan gaya kepemimpinan orientasi 

karyawan mempunyai indikasi sangat rendah dan disiplin kerja sangat 

rendah. Sedangkan kinerja pegawai yang mempunyai indikasi sangat 

rendah. 

H. Uji Instrumen 

1. Uji Validitas 

Suatu instrument dikatakan valid jika mempunyai validitas 

tinggi dan mampu mengukur variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi 

rendahnya validitas instrument menunjukkan sejauh mana data yang 

terkumpul tidak menyimpang gambaran tentang validitas yang 

dimasksud. 

Menurut Arikunto (2010:211) bahwa validitas adalah suatu 

ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan 

sesuatu instrumen. Nilai validitas pada dasarnya adalah nilai korelasi. 

Untuk menghitung item yang digunakan untuk menggunakan item 

daya pembeda. Dengan mengkorelasikan skor item dengan skor 

keseluruhan adalah validitas kontrak yaitu uji validitas jenis uji 

validitas dengan mneghitung korelasi. Dalam penelitian ini 

menggunakan uji validitas dengan metode product moment 

(Arikunto,2010:211) dengan rumus sebagai berikut: 
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𝑟 =
𝑛 ∑ 𝑥𝑦 − (∑ 𝑥) (∑ 𝑦)

√{𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥2){𝑛 ∑ 𝑦2 − (∑ 𝑦2)}}
 

Keterangan: 

r   : Koefisien korelasi product moment 

N  : Jumlah subjek uji coba 

∑ 𝑥 : Jumlah skor butir pertanyaan 

∑ 𝑥2  : Jumlah skor butir pertanyaan kuadrat 

∑ 𝑦    : Jumlah skor total 

∑ 𝑦2  : Jumlah skor total kuadrat 

∑ 𝑥 𝑦 : Jumlah perkalian skor butir dengan skor total 

Apabila r sudah diketahui, maka selanjutnya membandingkan hasil 

dari r perhitungan dengan r yang terdapat dalam tabel. Jika hasil nilai dari 

r hitung lebih besar dari r dalam tabel pada alpha tertentu maka dikatakan 

signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan adalah valid, 

sedangkan apabila r hitung lebih kecil pada r dalam tabel maka instrumen 

tersebut dinyatakan tidak valid. Kriteria yang diterapkan adalah r hitung 

(koefisien korelasi) lebih besar dari r tabel (nilai kritis) pada taraf 

signifikan ∞ = 0,05, jika koefisien korelasi lebih besar dari nilai kritis 

maka alat tersebut dapat dikatakan valid. 

2. Uji Reabilitas 

Uji reabilitas diperlukan untuk mengetahui kestabilan alat ukur. 

Sebuah alat ukur dikatakan realibel, andaikan pengulangan pengukuran 

untuk subyek penelitian yang sama menunjukan hasil yang konsisten. 
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Untuk mengukur reabilitas menggunakan rumus alpha (Arikunto, 2010), 

sebagai berikut: 

r= (
𝑘

𝑘−1
) (1 −

∑ 𝜎𝑏2

𝜎𝜏2 ) 

Keterangan: 

r = Reabilitas instrument 

k = Banyaknya butir pertanyaan 

∑ 𝜎𝑏2 = Jumlah varian butir di kuadratkan 

𝜎𝜏2 = Jumlah varian total dikuadratkan 

Apabila r hitung lebih besardari pada r tabel, maka data yang 

digunakan adalah realibel, sebaliknya jika r hitung lebih kecil daripada r 

tabel maka data yang digunakan tidak realibel. Suatu intrumen penelitian 

dikatakan realibel apabila nilai alpha > atau = 0,6. 

I. Teknik Analisis Data 

1. Rentang Skala 

Rentang skala adalah alat yang digunakan untuk mengukur dan 

menilai variabel yang diteliti. Analisis rentang skala ini digunakan 

untuk mengetahui gaya kepemimpinan, disiplin kerja dan kinerja 

pegawai di Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝑅𝑆 =  
𝑛(𝑚 − 1)

𝑚
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Keterangan: 

Rs = Rentang Skala 

n = Jumlah Sampel 

m = Jumlah Alternatif Jawaban 

Dengan hasil perhitungan sebagai berikut. 

𝑅𝑆 =  
42(5 − 1)

5
= 34 

Maka tinggi rendahnya hasil pengukuran dari tiap variabel 

yang diteliti adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.1 

Rentang Skala Variabel Gaya Kepemimpinan, Disiplin Kerja dan 

Kinerja 

Skor 

Gaya Kepemimpinan 
Disiplin 

kerja 
Kinerja Orientasi  

Tugas 

Orientasi 

Karyawan 

42-75 Sangat Buruk Sangat Buruk 
Sangat 

Rendah 

Sangat 

Rendah 

76-109 Buruk Buruk Rendah Rendah 

110-143 Cukup Cukup Cukup Cukup 

144-177 Baik Baik Tinggi Tinggi 

178-210 Sangat Baik Sangat Baik 
Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Keterangan: 

a. Gaya Kepemimpinan, Disiplin Kerja dan Kinerja 

1) Rentang skala 42-75 dinyatakan bahwa gaya kepemimpinan 

orientasi tugas dan gaya kepemimpinan orientasi karyawan masuk 

kategori sangat buruk, disiplin kerja, kinerja masuk kategori sangat 

rendah. 

2) Rentang skala 76-109 dinyatakan bahwa gaya kepemimpinan 

orientasi tugas dan gaya kepemimpinan orientasi karyawan masuk 
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kategori sangat buruk, disiplin kerja, kinerja masuk kategori 

rendah. 

3) Rentang skala 110-143 dinyatakan bahwa gaya kepemimpinan 

orientasi tugas dan gaya kepemimpinan orientasi karyawan, 

disiplin kerja, kinerja masuk kategori cukup. 

4) Rentang skala 144-177 dinyatakan bahwa gaya kepemimpinan 

orientasi tugas dan gaya kepemimpinan orientasi karyawan masuk 

kategori baik, disiplin kerja, kinerja masuk kategori tinggi. 

5) Rentang skala 178-210 dinyatakan bahwa gaya kepemimpinan 

orientasi tugas dan gaya kepemimpinan orientasi karyawan masuk 

kategori sangat baik, disiplin kerja, kinerja masuk kategori sangat 

tinggi. 

2. Moderrated Regression Analysis (MRA) 

Variabel moderasi merupakan variabel independen yang akan 

memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen 

danlainnya terhadap variabel dependen (Ghozali,2011:213). 

Moderrated Regression Analysis (MRA) atau uji interaksi merupakan 

aplikasi khusus regresi linier berganda dimana dalam persamaan 

regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih 

variabel independen). 

Untuk menguji dan menganalisis pengaruh signifikan gaya 

kepemimpinan terhadap kinerja pegawai yang dimoderasi oleh disiplin 

kerja digunakan persamaan regresi moderasi sebagai berikut: 
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 Y = a + b1X + b2Z + b3XZ + e   

Keterangan: 

a = Konstanta 

b = Koefisien regresi 

e = Strandart error 

Y = Variabel criterion (variabel kinerja) 

X = Variabel predictor (variabel gaya kepemimpinan) 

Z = Variabel moderator (variabel disiplin kerja) 

XZ= Variabel gaya kepemimpinan * variabel disiplin kerja 

J. Uji Hipotesis 

  Penelitian ini menguji tiga hipotesis yang menggunakan uji yang 

berbeda-beda, sebagai berikut: 

a. Hipotesis 1 

H0 : Gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan 

Ha    : Gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

Hipotesis yang menyatakan bahwa gaya kepemimpinan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pada karyawan 

Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang, diuji dengan menggunakan 

Uji t sebagai berikut: 

1) Jika thitung<ttabeldan atau -thitung<-ttabelmaka H0 diterima 

2) Jika thitung>ttabeldan atau -thitung>-ttabelmaka H0 ditolak 
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 Jika H0 ditolak, berarti bahwa variabel gaya kepemimpinan 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel kinerja, sebaliknya 

jika H0 diterima berarti variabel gaya kepemimpinan tidak mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap variabel kinerja. 

b. Hipotesis 2 

Hipotesis yang menyatakan bahwa disiplin kerja memoderasi 

pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja pada karaywan Badan 

Pusat Statistik Kabupaten Jombang, diuji dengan menggunakan Uji F, 

Uji t dan Uji moderasi sebagai berikut: 

1) Uji F 

H0 : Disiplin kerja tidak memoderasi pengaruh gaya kepemimpinan 

terhadap kinerja karyawan 

Ha : Disiplin kerja memoderasi pengaruh gaya kepemimpinan 

terhadap kinerja karyawan  

 Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel disiplin 

kerja memoderasi pengaruh variabel gaya kepemimpinan terhadap 

variabel kinerja, dengan mempertimbangkan; 

a) Jika Fhitung ≤ Ftabel maka H0diterima 

b) Jika Fhitung ≥Ftabel maka H0ditolak 

 Jika H0 ditolak, berarti bahwa variabel disiplin kerja 

memoderasi pengaruh variabel gaya kepemimpinan terhadap 

variabel kinerja, jika H0 diterima berarti variabel disiplin kerja 
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tidak memoderasi hubungan variabel pengaruh Gaya 

Kepemimpinan terhadap variabel Kinerja Karyawan. 

2) Uji t 

H0 : Disiplin kerja tidak memoderasi pengaruh gaya kepemimpinan 

terhadap kinerja karyawan 

Ha : Disiplin kerja memoderasi pengaruh gaya kepemimpinan 

terhadap kinerja karyawan 

 Uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh variabel disiplin kerja sebagai variabel moderating pada 

pengaruh variabel gaya kepemimpinan terhadap variabel kinerja 

secara individual. Dengan mempertimbangkan: 

a) Jika thitung <ttabel danatau -thitung<-ttabelmaka H0 diterima 

b) Jika thitung >ttabeldan atau -thitung>-ttabelmaka H0 ditolak 

 Jika H0 diterima maka variabel disiplin kerja tidak 

memoderasi pengaruh variabel gaya kepemimpinan terhadap 

variabel kinerja, sebaliknya jika H0 ditolak maka variabel disiplin 

kerja memoderasi pengaruh variabel gaya kepemimpinan terhadap 

variabel kinerja. 

3) Uji Moderating 

H0 : Disiplin kerja tidak memoderasi pengaruh gaya kepemimpinan 

terhadap kinerja karyawan 

Ha : Disiplin kerja memoderasi pengaruh gaya kepemimpinan 

terhadap kinerja karyawan 
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 Uji moderating dilakukan untuk melihat apakah variabel 

disiplin kerja memoderasi pengaruh variabel gaya kepemimpinan 

terhadap variabel kinerja dengan membandingkan koefisien 

determinasi dari hasil hipotesis ke-2 dan hipotesis ke-3, sebagai 

berikut: 

a) Jika R2 (hipotesis ke-3) ≤ R2 (hipotesis ke-2) maka H0 diterima 

b) Jika R2 (hipotesis ke-3) ≥ R2 (hipotesis ke-2) maka H0 ditolak 

 Jika H0 diterima maka variabel disiplin kerja tidak 

memoderasi pengaruh variabel gaya kepemimpinan terhadap 

variabel kinerja, sebaliknya jika H0 ditolak maka variabel disiplin 

kerja memoderasi pengaruh variabel variabel kinerja. 


