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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan. 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pos Bangkalan yang beralamat 

JL.Trunojoyo No.02 kraton Bangkalan. 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Fokusnya adalah 

penggambaran secara menyeluruh tentang pengaruh gaya kepemimpinan 

terhadap kinerja karyawan melalui komitmen organisasi sebagai variabel 

intervening. Hal ini sejalan dengan pendapat (Bogdan dan Taylor,1975) dalam 

(Moleong,2002) yang menyatakan metodologi kualitatif sebagai prosedur 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan melalui 

wawancara dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dengan kata lain, 

penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang 

tidak mengadakan perhitungan. 

C. Variabel Penelitian 

1. Variabel Dependen 

Variabel dependen (variabel terikat) merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas 

(Sugiyono,2015:59). Dalam penelitian ini variabel dependen adalah Kinerja 

Karyawan (Y). 
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2. Variabel Indipenden  

Menurut (Sugiyono,2015:59) adalah variabel yang mempengaruhi 

suatu yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen 

(bebas). Dalam penelitian ini variabel indipenden atau bebas adalah gaya 

Kepemimpinan (X). 

3. Variabel Intervening  

Menurut Sugiono(2007) Variabel intervening adalah variabel yang 

secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen. Dengan 

variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat 

diamati.  

D. Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel Independen (X) 

Variabel independen (X) dalam penelitian ini yaitu gaya 

kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan kesediaan pemimpin dalam 

memberikan perhatian individu, rangsangan intelektual, serta memiliki 

karisma, dan dan lebih menyerukan pada nilai moral dari para pengikut 

dalam upaya menignkatkan kesadaran tentang masalah etis. Adapun 

indiaktor dari gaya kepemimpinan adalah: 

1) Kemampuan Mengambil Keputusan, pimpinan PT. Pos Bangkalan 

mampu mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan 

tindakan yang paling tepat.  

2) Kemampuan Memotivasi, pimpinan PT. Pos Bangkalan mampu 

memberikan dorongan kepada karyawan yang mengakibatkan 

karyawan mau dan rela untuk menggerakkan kemampuannya (dalam 
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bentuk keahlian atau keterampilan) tenaga dan waktunya untuk 

bekerja lebih baik. 

3) Kemampuan Komunikasi, pimpinan PT. Pos Bangkalan mampu 

berkomunikasi dan memahami apa yang dimaksudkan karyawan 

dengan baik, secara langsung lisan atau tidak langsung.  

4) Tanggung Jawab, pimpinan PT. Pos Bangkalan memiliki tanggung 

jawab atas segala sesuatu kepada bawahannya. 

5) Kemampuan Mengendalikan Emosional, pimpinan PT. Pos 

Bangkalan mampu mengendalikan emosinya. 

2. Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen (variabel terikat) merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas 

(Sugiyono,2015). Dalam penelitian ini variabel dependen adalah Kinerja 

Karyawan (Y). 

Kinerja adalah hasil kerja kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja karyawan merupakan catatan 

keberhasilan dari suatu pekerjaan atau tugas yang telah dicapai seseorang 

melalui pengevaluasian atau menilai kinerja karyawan yang dilakukan 

organisasi selama periode tertentu. Adapun indikator dari kinerja karyawan 

dapat diartikan dalam empat konsep yaitu: 

a. Kualitas, karyawan PT. Pos Bangkalan mampu mengerjakan pekerjaan sesuai 

dengan standar yang telah ditetapkan. 

b. Kuantitas, karyawan PT. Pos Bangkalan mampu mengantarkan paket atau 

barang dengan jumlah yang banyak.  
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c. Ketepatan waktu, Karyawan PT. Pos Bangkalan mampu mengirim surat atau 

barang hingga sampai ke konsumen tepat waktu.  

3. Variabel Intervening (Z) 

Variabel intervening yang digunakan dalam penelitian ini adalah komitmen 

organisasi. Komitmen organisasional sebagai kekuatan relatif dari identifikasi 

individu dan keterlibatan dalam organisasi khusus, meliputi kepercayaan, 

dukungan terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi dan keinginan yang kuat 

untuk menggunakan upaya yang sungguh-sungguh untuk kepentingan organisasi 

dan kemauan yang kuat untuk memelihara keanggotaan dalam organisasi. 

Beberapa indikator mengenai komitmen organisasional yaitu: 

1) Komitmen afektif, karyawan PT. Pos Bangkalan memiliki ikatan emosional 

dengan perusahaan dan selalu terlibat dalam kegiatan-kegiatan perusahaan di 

luar job descriptionkaryawan. 

2) Komitmen continuation, keputusan karyawan untuk tetap bekerja dalam PT. 

Pos Bangkalan meskipun tidak mendapat benefit tambahan atau kenaikan 

jabatan. 

3) Komitmen normatif, keputusan karyawan PT. Pos Bangkalan untuk tetap 

bekerja dalam perusahaan, karena hal tersebut merupakan tindakan yang 

harus dilakukan bagi karyawan PT. Pos Bangkalan. 

 

E. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut (Sugiyono,2015:369), populasi merupakan wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 
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dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini yang 

digunakan sebagai populasi adalah seluruh karyawan tetap. Pada PT Pos 

Bangkalan dengan jumlah sebanyak 35 orang karyawan. 

2. Sampel 

Sampel menurut (Arikunto,2006) menyatakan 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 

lebih. Selain itu adanya pengambilan sampel dimaksudkan untuk 

memperoleh keterangan mengenai objek-objek penelitian dengan cara 

mengamati populasi yang akan diteliti. Dalam penelitian ini jumlah 

sampel yang diambil sebanyak 35 orang adalah total jumlah karyawan. 

Dalam penelitian ini jumlah sampel yang diambil sebanyak 35 

orang adalah total jumlah karyawan tetap dan teknik pengambilan sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik total sampling. Total 

sampling yaitu dengan mengambil keseluruhan total karyawan yang ada 

pada PT Pos Bangkalan. 

F. Jenis data 

Jenis Data yang akan penulis gunakan adalah data Kuantitatif, data 

kuantitatif merupakan data berbentuk angka-angka baik secara langsung dari 

hasil penelitian maupun hasil pengolahan data kualitatif akan menjadi 

kuantitatif yang diperoleh dari kuisioner yang dibagikan kepada karyawan 

pada PT.Pos bangkalan dan berhubungan dengan masalah yang diteliti dan 

dianalisis menggunakan skala likert. 
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G. Sumber data 

1. Data Primer 

Data yang diperoleh langsung dari sumber data yang disimpulkan 

secara khusus dan berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti 

(Coopr and Emory, 1995). Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini 

adalah dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan (kuesioner) kepada 

para responden yaitu karyawan PT Pos Bangkalan. 

2. Data Sekunder 

Data yang tidak diperoleh langsung atau buku diusahakan sendiri 

pengumpulannya oleh peneliti (sugiyono, 2000). Dalam hal ini data 

sekunder ditujukan untuk memperoleh gambaran umum serta untuk 

medukung data penelitian. Data sekunder diperoleh melalui data 

administrasi yang di dapat dari dokumen-dokumen di PT Pos Bangkalan. 

H. Teknik Pengumpulan data 

Pada setiap penelitian, baik yang bersifat terbuka dipublikasikan maupun 

yang rahasia tertutup atau untuk kelompok yang sangat terbatas, selalu 

dipergunakan alat-alat pengumpul data yang disebut teknik pengumpulan data 

yang tersusun dengan baik dan disesuaikan dengan tujuan penelitian (Kartono, 

1998: 139). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah :  

1. Kuesioner 

Suharmisi (Arikuntoro,2006) menjelaskan kuisioner adalah sejumlah 

pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari 

responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia 

ketahui. Pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara menyebarkan 
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daftar pertanyaan yang berhubungan dengan judul kepada responden yang 

dijadikan sebagai sampel penelitian. 

I. Teknik Pengukuran Data 

Untuk teknik pengukuran item dalam angket menggunakan skala likert. 

Skala likert yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 

2016:132). Variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. 

Kemudian indikator dijadikan titik tolak untuk menyusun item-item yang dapat 

berupa pertanyaan-pertanyaan. Masing-masing jawaban miliki bobot skor yang 

berbeda dari proses pemberian skor ini dihasilkan 5 kategori, yaitu :  

a. Jawaban SS (Sangat setuju) dengan skor 5  

b. Jawaban S (Setuju) dengan skor 4  

c. Jawaban RR (Ragu-ragu) dengan skor 3 

d. Jawaban TS (Tidak setuju) dengan skor 2  

e. Jawaban STS (sangat tidak setuju) dengan skor 1 

J. Uji Instrumen 

1. Uji Validitas 

Uji validitas adalah pengukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan 

dan kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang kurang valid memiliki 

arti validitas rendah (Arikuntoro,2006). Rumus yang digunakan adalah 

Rumus korelasi product moment (Arikuntoro,2006) sebagai berikut: 

𝑟𝑥𝑦 =
∑ 𝑋𝑌

√{𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋2){𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌2)}}

𝜋𝑟2 
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     Keterangan: 

𝑟𝑥𝑦 : Koefisien korelasi product moment 

N : Jumlah subjek uji coba 

∑ 𝑥 : Jumlah skor butir 

∑ 𝑥2  : Jumlah skor butir Kuadrat 

∑ 𝑦    : skor total 

∑ 𝑦2  : Jumlah skor total kuadrat 

∑ 𝑥 𝑦 : Jumlah perkalian skor butir dengan skor total 

Selanjutnya angka korelasi yang diperoleh dibandingkan dengan 

angka kritik tabel korelasi nilai rtabel. Apabila r hitung nilainya diatas 

angka kritik taraf 5% maka pernyataan tersebut adalah valid, dan sebaliknya 

apabila r hitung berada dibawah angka kritik atau negatif, maka pernyataan 

tersebut tidak valid. Untuk taraf signifikan rtabel(5%) dengan angka kritis 

0,361 (Sugiyono,2002). Kriteria keputusan adalah jika r hitung ≥rtabel 

dengan taraf signifikan 5% maka dinyatakan valid. Dalam pengolahan data 

uji validitas pada penelitian ini peneliti menggunakan bantuan program 

SPSS. 

2. Uji Reabilitas 

Uji reabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisioner yang 

mempunyai indicator dari variable atau konstruk. Suatu kuisioner 

dinyatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan 

adalah konstisten atau stabil dari waktu ke waktu dengan alat ukur yang 

sama. Hasilnya oleh sebuah indeks yang memperlihatkan seberapa jauh 

suatu alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan. Rumus yang 
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digunakan adalah Rumus Koefisien Cronbach alpha, yaitu: 

(suharsimi,2002) Rumus yang digunakan sebagai berikut: 

𝑟11 = (
𝑘

𝑘 − 1
) (1 −

∑ 𝜎
𝑏2

𝜎𝑡
2

) 

Keterangan: 

  𝑟11 : Reabilitas instrumen 

 k : Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

∑ 𝜎𝑏2 : Jumlah varians butir dikuadratkan 

𝜎𝑡
2 : Jumlah Varians total dikuadratkan 

Pengambilan keputusan uji reabilitas: 

a. Bila Suatu variabel nilai reabilitasnya (Alpha Cronbach) > 0,6 

dikatakan reliable. 

b. Bila suatu variabel nilai realibitasnya (Alpha Cronbach) < 0,6 

dikatakan tidak reliabel. 

K. Uji asumsi klasik 

1. Uji normalitas  

Uji asumsi normalitas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal 

atau tidak (Ghozali, 2006). Seperti diketahui bahwa uji t dan F 

mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau 

asumsi ini dilanggar maka uji statistic menjadi tidak valis untuk jumlah 

sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual 

berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji 

statstik (Ghozali, 2006). Distribusi normal akan membentuk satu garis 

lurus diagonal, dan ploting data residual akan dibandingkan dengan 
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garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang 

menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. 

Dasar pengambilan keputusan memenuhi normalitas dan tidak, sebagai 

berikut : 

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah 

garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi 

normal, maka regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

L. Teknik Analisis Data 

1. Rentang Skala 

Rentang skala adalah alat yang digunakan untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan 

melalui komitmen sebagai variabel intervening (Umar, 2001:225). Dan juga 

Umar (2000) menjelaskan menentukan rentang skala suatu aspek kinerja 

dilakukan analisis rentang kriteria. Analisis ini digunakan untuk mengetahui 

pada rentang skala manakah keputusan yang dihasilkan. Tahap proses 

analisis rentang kriteria adalah sebagai berikut menentukan rentang skor 

terendah dan tertinggi dengan cara mengalikan jumlah sampel dengan bobot 

paling rendah dan paling tinggi, menentukan rentang skala dari setiap 

kriteria, menentukan skala penilaian setiap kritera, dan menentukan kriteria 

keputusan. Secara matematis, perhitungan rentang skala menggunakan 

rumus dengan persamaan:   

Rentang Skala =
𝑛(𝑚−1)

𝑚
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RS = Rentang skala  

n = Jumlah sampel 

m = Jumlah alternatif jawaban 

Berdasarkan rumus diatas maka dapat diperoleh rentang skala denagn 

perhitungan sebagai berikut 

.𝑅𝑆 =
35 (5−1)

5
 

𝑅𝑆 =
35 (4)

5
 

𝑅𝑆 =
175

5
= 28 

Selanjutnya perhitungan terendah skor terendah dan tertinggi untuk 

mengisi tabel interval responden : 

- Skor terendah :bobot terendah x jumlah sampel = 1x35 =35 

- Skor tertinggi :bobot tertinggi x jumlah sampel = 5x35=175 

Berdasarkan rentang skala yang diperoleh sebesar nilai 28, dengan 

demikian skala tiap penelitian. 

Tabel 3.1 

Rentang Skla dan kriteria ukuran variabel 

Internal 

Rentang 

Skala 

Gaya 

Kepemimpinan 

(x) 

Kinerja  

(y) 

Komitmen 

(z) 

35-62 Sangat buruk Sangat Rendah Sangat Rendah 

63-90 Buruk Rendah  Rendah 

91-118 Cukup Cukup Cukup 

119-146 Baik  Tinggi Tinggi 

147-175 Sangat baik Sangat tinggi Sangat tinggi 

 

2. Uji Efek Mediasi (Path Analysis) 

Mediasi atau intervening merupakan variabel antara yang berfungsi 

memediasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. 
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Untuk menguji pengaruh variabel mediasi digunakan metode analisis jalur 

(pathanalysis). Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi 

untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel (model causal) yang 

telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori (Ghozali, 2006). Yang dapat 

dilakukan oleh analisis jalur adalah menentukan pola hubungan antara tiga 

atau lebih variabel dan tidak dapat digunakan untuk mengkonfirmasi atau 

menolak hipotesis kasualitas imajiner (Ghozali, 2006). Diagram jalur 

memberikan secara eksplisit hubungan kausalitas antar variabel berdasarkan 

pada teori. Anak panah menunjukkan hubungan antar variabel. Di dalam 

menggambarkan diagram jalur yang perlu diperhatikan adalah anak panah 

berkepala satu merupakan hubungan regresi. Hubungan langsung terjadi 

jika satu variabel mempengaruhi variabel lain tanpa ada variabel ketiga 

yang memediasi (intervening) hubungan kedua variabel tadi. Pada setiap 

variable independen akan ada anak panah yang menuju ke variabel ini 

(mediasi) dan ini berfungsi untuk menjelaskan jumlah varian yang tak dapat 

dijelaskan oleh variabel lain (Ghozali, 2006). 

Gambar 3.2 

Path Analysis Variabel Gaya Kepemimpinan Transformasionaldan 

KinerjaKaryawan Dimediasi Komitmen Organisasi 

 

Dalam model regresi yang menggunakan variabel intervening, maka 

model penelitian dapat digambarkan dalam persamaan berikut: 

Gaya 

Kepemimpinan 

(X) 

Komitmen 

Organisasi (Z) 

Kinerja 

Karyawan (Y) 
P1 

P2 P3 
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1) 𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥 + 𝑒 

2) 𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥 + 𝑏𝑧 + 𝑒 

Keterangan: 

y  = kinerja 

a  = konstanta 

b = koefisien regresi yang ditaksir 

x = gaya kepemimpinan  

z = komitmen organisasi 

𝑒 = standar eror 

Pada persamaan pertama menunjukkan persamaan dalam model 

regresi dimana kinerja karyawan dipengaruhi secara langsung oleh gaya 

kepemimpinan, sedangkan pada persamaan kedua, model regresi dimana 

kinerja karyawan dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan melalui variabel 

intervening yaitu komitmen organisasional. 

Pengujian hipotesis mediasi dapat dilakukan dengan prosedur yang 

dikembangkan oleh Sobel (1982) dan dikenal dengan uji Sobel (Ghozali, 

2009).Uji Sobel dilakukan dengan cara menguji kekuatan pengaruh tidak 

langsung X ke Y lewat Z. Pengaruh tidak langsung X ke Y lewat Z dihitung 

dengan cara mengalikan jalur X → Y (a) dengan jalur Y → M (b) atau (ab). 

Jadi koefisien ab = (c – c’) dimana c adalah pengaruh X terhadap Z tanpa 

mengontrol Y, sedangkan c’ adalah koefisien pengaruh X terhadap Z 

setelah mengontrol Y. Standard error koefisien a dan b ditulis dengan sa 

dan sb dan besarnya standarderror pengaruh tidak langsung (indirect effect) 

adalah sab yang dihitung dengan rumus berikut: 

 =  
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Keterangan: 

Sab = standard error pengaruh tidak langsung 

a = koefisien pengaruh (B) dari variabel independen (X) terhadap 

variabelintervening (Z) 

b = koefisien pengaruh (B) dari variabel intervening (Z) terhadap variabel 

dependen (Y) 

Sa = standard error a 

Sb = standar error b 

Untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung, maka kita perlu 

menghitungnilai t dari koefisien ab dengan rumus sebagai berikut : 

𝑡 =
𝑎𝑏

𝑠𝑎𝑏 
 

Nilai t hitung ini dibandingkan dengan nilai t tabel , jika nilai t hitung 

> nilai ttabel maka dapat disimpulkan terjadi pengaruh mediasi. Asumsi uji 

sobel memerlukan jumlah sampel yang besar, jika jumlah sampel kecil, maka 

uji Sobel 

menjadi kurang konservatif. 

M. Uji Hipotesis 

1. Uji Simultan (Uji F) 

Uji F digunakan pada dasarnya menunjukkan apakah semua variable 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat 

(Ghozali, 2006). Langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut: 

1) Derajat kepercayaan = 5 % 

2) Derajat kebebasan f tabel ( a, k, n-k-1 ) 

a = 0,05 
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k = jumlah variabel bebas 

n = jumlah sampel 

a. Menentukan kriteria pengujian 

H0 ditolak apabila f hitung > f tabel 

HA ditolak apabila f hitung < f table 

b. Menentukan f dengan rumus : 

𝐹 =
𝑅2(𝑛 − 𝑘 − 1)

𝑘(1 − 𝑅)
 

Dimana : 

R2 = koefisien determinan berganda 

n = jumlah sampel 

k = jumlah variabel bebas 

Kesimpulan : 

Apabila f hitung < f tabel maka H0 diterima dan HA ditolak, artinya 

tidak adapengaruh secara simultan. 

Apabila f hitung > f tabel maka H0 ditolak dan HA diterima, artinya 

ada pengaruhsecara simultan. 

N. Uji t 

Uji t ini digunakan untuk membuktikan pengaruh yang 

signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen, 

dimana apabila nilai t hitung lebih besar dari t tabel menunjukkan 

diterimanya hipotesis yang diajukan. Nilai t hitung dapat dilihat pada 

hasil regresi dan nilai t tabel didapat melalui sig. a = 0,05dengan df = n 

– k 

Kesimpulan : 
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Apabila t hitung < t tabel, maka H0 diterima dan Ha ditolak, 

artinya tidak adapengaruh secara simultan.Apabila t hitung > t tabel, 

maka Ha diterima dan H0 ditolak, artinya ada pengaruhsecara simultan. 

O. Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. 

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang 

kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang 

mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen (Ghozali, 2006)  


