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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di UD. Azizah Florist yang berlokasi di 

Jalan Banyulegi II no 200 rt24 / rw03 Ketawang, Kecamatan Gondanglegi, 

Kabupaten Malang. 65174. 

 

B. Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan 

metode survey. Metode survey adalah riset yang diadakan untuk 

memperoleh fakta-fakta tentang gejala-gejala atas permasalahan apa saja 

yang timbul. Fakta-fakta yang ada lebih digunakan untuk pemecahan 

masalah daripada digunakan untuk pengujian hipotesis. Survey dapat 

membantu untuk membandingkan kondisi-kondisi yang ada dengan 

kriteria yang telah ditentukan. Survey yang dilakukan oleh peneliti adalah 

dengan melakukan penyebaran kuesioner pada responden (karyawan) yang 

pkemudian dilakukan pengolahan data untuk menguji hipotesis (Sugiyono, 

2011:07). 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subyek dari penelitian, Arikunto 

(2006:102). Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan
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karyawan tetap bagian produksi UD. Azizah Florist yang berjumlah 40 

karyawan. 

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Jumlah populasi yang kurang dari 100, seluruh 

populasi dijadikan sampel penelitian semuanya (Sugiyono, 2011:81). 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah total sampling 

yaitu mengambil keseluruhan populasi yang ada. Pengambilan sampel 

pada penelitian ini adalah pada semua bagian produksi sebesar 40 

karyawan tetap sehingga teknik samplingnya menggunakan total 

sampling.  

 

D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

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 

(X1), Motivasi Kerja (X2). 

b. Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang tidak bisa berdiri 

sendiri atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya. 
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Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Kinerja (Y). 

2. Definisi Operasional Variabel dan Indikator 

       Definisi operasional variabel adalah aspek penelitian yang 

memberikan informasi kepada kita tentang caranya mengukur variabel.  

Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel dan Indikator 

Variabel Definisi variabel Indikator Skala Ukur 

Kinerja 

Karyawan (Y) 

Kinerja adalah hasil 

kerja secara 

kualitas dan 

kuantitas yang 

dicapai oleh 

seorang karyawan 

dalam 

melaksanakan 

tugasnya sesuai 

dengan tanggung 

jawab yang 

diberikan 

kepedanya. 

1) Kuantitas 

hasil kerja 

2) Kualitas hasil 

kerja 

3) Ketepatan 

waktu  

 

Skala Likert 

Gaya 

Kepemimpinan 

otoriter (X1) 

Gaya 

kepemimpinan 

otoriter yaitu 

mengambil 

keputusan sendiri 

dan memusatkan 

kekuasaan dan 

pengambilan 

keputusan pada 

dirinya.  

 

Indikator gaya 

kepemimpinan 

otoriter: 

1) Segala 

keputusan  

diambil 

sendiri oleh 

pemimpin. 

2) Tugas-tugas 

bawahan 

diperinci 

(detail) oleh 

pemimpin. 

3) Dalam 

bersikap 

kepada 

bawahan, 

pemimpin 

melibatkan 

perasaan 

pribadinya, 

sehingga 

lebih bersifat 

Skala Likert 



28 
 

 
 

Variabel Definisi variabel Indikator Skala Ukur 

subjektif 

4) Memberikan 

kesempatan 

kepada 

bawahan 

untuk 

berpartisipasi 

atau 

mengajukan 

pendapat, 

tetapi itu 

hanya 

sebagai lips 

service saja. 

5) Mengawasi 

pekerjaan 

bawahan 

sangat ketat. 

Motivasi (X2) Motivasi adalah 

pemberian daya 

penggerak agar 

mempunyai 

kegairahan dalam 

bekerja, ada tiga 

kelompok 

kebutuhan utama 

existence, 

relatedness, growth. 

(ERG). 

 

1) Kebutuhan 

eksistensi 

a) Kebutuhan 

fisiologis 

b) Kebutuhan 

rasa aman 

2) Kebutuhan 

hubungan 

sosial 

a) Kebutuahn 

sosial 

3) Kebutuhan 

eksistensi 

a) Kebutuhan 

penghargaa

n 

b) Kebutuhan 

aktualisasi 

diri  

Skala Likert 

 

E. Jenis dan Sumber Data 

Data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk 

pengambilan keputusan (Kuncoro, 2009:145). Jenis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah jenis data primer. Sugiyono (2011:225) sumber 
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data primer adalah sumber data langsung memberikan data kepada 

pengumpul data. Data primer dikumpulkan secara khusus oleh peneliti 

untuk menjawab pertanyaan peneliti yang dikumpulkan dengan metode 

kuesioner. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini melalui cara 

menyebarkan kuesioner dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan 

penelitian yang dilakukan, sumber data diperoleh dari mengumpulkan dan 

mencatat hasil penyebaran kuesioner kepada karyawan bagian produksi 

UD. Azizah Florist. 

 

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 UD. Azizah Florist. 

Terutama untuk mengetahui jenis gaya kepemimpinan yang dilakukan 

pada perusahaan, namun data hanya digunakan untuk prapenelitian. 

2. Kuesioner  

Pengumpulan data melalui kuesioner merupakan alat utama dalam 

pengumpulan data yang berupa suatu daftar pertanyaan atau pernyataan 

yang diajukan secara tertulis dan disebarkan langsung kepada 
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responden yang akan diteliti. Responden diberi alternatif dalam 

menjawab pertanyaan atau pernyataan yang tersedia, instrument 

penelitian yang digunakan adalah kuesioner. 

 

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 seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial, 

Sugiyono (2008:86). Dengan skala likert, variabel yang akan diukur 

dijabarkan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item 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 ditetapkan dengan skor. Skala likert berdimensi 5 skala 

sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Bobot Penilaian Skala Likert 
Jawaban Penilaian (Skor) 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Cukup Setuju (CS) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 
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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 otoriter, motivasi kerja dan kinerja karyawan 

mempunyai indikasi sangat tinggi dalam pengukuran. 

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

kepemimpinan otoriter, motivasi kerja dan kinerja karyawan yang 

mempunyai indikasi tinggi dalam pengukurannya. 

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

kepemimpinan otoriter, motivasi kerja dan kinerja karyawan yang 

mempunayi indikasi cukup dalam pengukurannya. 

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

kepemimpinan otoriter, motivasi kerja dan kinerja karyawan yang 

mempunyai indikasi rendah dalam pengukurannya 

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

gaya kepemimpinan otoriter, motivasi dan kinerja karyawan yang 

mempunyai indikasi sangat rendah. 

 

H. Uji Instrument 

1. Uji Validitas 

Menurut Arikunto (2006:137) bahwa validitas adalah suatu ukuran 

yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesalahan sesuatu 

sesuatu instrument. Nilai validiatas pada dasarnya adalah korelasi. 
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Untuk menghitung item yang digunakan untuk menggunakan item 

daya pembeda. Dengan mengkorelasikan skor item dengan skor 

kesalahan adalah validitas kontrak yaitu uji validitas dengan 

menghitung korelasi. Dalam penelitian ini menggunakan uji validitas 

dengan metode product moment, dengan rumus berikut: 

𝑟 =
n ∑ XY − (∑ X)(∑ Y)

√{n∑X2– (∑X2){n∑Y2 − (∑ Y2)}}
 

Keterangan: 

𝑟          : Koefisien kolerasi 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 

∑ 𝑋𝑌   : Jumlah perkalian skor butir dengan skor total 

Apabila r hitung <  r tabel maka tidak terdapat data yang valid 

sedangkan apabila r hitung ≥ r tabel maka terdapat data yang valid. 

Kriteria yang diterapkan adalah r hitung (koefisien korelasi) lebih 

besar dari r tabel (nilai kritis) pada taraf signifikan 𝛼 = 0,05, jika 

koefisien korelasi lebih besar dari nilai kritis maka alat tersebut dapat 

dikatakan valid. 
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2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas diperlukan untuk mengetahui kestabilan alat ukur. 

Sebuah alat ukur dikatakan reliabel, andaikan pengulangan 

pengukuran untuk subyek penelitian yang sama menunjukkan hasil 

yang konsisten. Untuk mengukur reliabilitas menggunakan rumus 

alpha, Arikunto (2006:164), sebagai berikut: 

𝑟 = (
k

k − 1
) (1 −

∑ 2σb

στ2
) 

Keterangan: 

𝑟         : Reabilitas instrument 

𝑘         : Banyaknya butir pertanyaan 

∑ 2𝜎𝑏   : Jumlah varian butir dikuadratkan 

𝜎𝜏2      : Jumlah varian total dikuadratkan 

Apabila suatu intrument penelitian dikatakan reliabel jika nilai 

alpha> atau=0,6, demikian juga sebaliknya. 

 

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 otoriter, motivasi kerja dan 

kinerja karyawan di UD. Azizah Florist Malang dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 
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𝑅𝑆 =
n (m − 1)

m
 

Keterangan: 

RS = Rentang Skala 

𝑛   = Jumlah Sampel 

𝑚 = Jumlah Alternatif Jawaban 

Dengan hasil perhitungan sebagai berikut: 

𝑅𝑆 =
40 (5 − 1)

5
= 32 

Maka tinggi rendahnya hasil pengukuran dari tiap variabel yang 

diteliti adalah sebagai berikut: 

                                           Tabel 3.3 

Rentang Skala Variabel Gaya Kepemimpinan Otoriter, 

Motivasi Kerja dan Kinerja 

Skor Gaya Kepemimpinan 

Otoriter 

Motivasi 

Kerja 

Kinerja 

40-72 Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah 

73-104 Rendah Rendah Rendah 

105-136 Cukup  Cukup Cukup 

137-168 Tinggi Tinggi Tinggi 

169-200 SangatTinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi 

a. Gaya Kepemimpinan Otoriter, Motivasi Kerja dan Kinerja 

1) Rentang skala 40-72 dinyatakan bahwa gaya kepemimpinan 

otoriter, motivasi kerja dan kinerja masuk kategori sangat 

rendah. 

2) Rentang skala 73-104 dinyatakan bahwa gaya kepemimpinan 

otoriter, motivasi kerja dan kinerja masuk kategori rendah. 

3) Rentang skala 105-136 dinyatakan bahwa gaya kepemimpinan 

otoriter,  motivasi kerja dan  kinerja masuk kategori cukup. 
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4) Rentang skala 137-168 dinyatakan bahwa gaya kepemimpinan 

otoriter, motivasi kerja dan kinerja masuk kategori tinggi. 

5) Rentang skala 169-200 dinyatakan bahwa gaya kepemimpinan 

otoriter, motivasi kerja dan kinerja masuk kategori sangat 

tinggi. 

2. Uji Asumsi Klasik 

     Menurut Lupiyoadi dan Ikhsan (2015) dalam analisis regresi 

harus menggunakan uji asumsi klasik (uji prasyarat analisis). Apabila 

uji asumsi klasik valid atau terpenuhi maka dapat dilakukan analisis 

regresi berganda. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan uji distribusi data yang dilakukan untuk 

mengetahui apakah penyebarannya normal atau tidak. Pengujian 

normalitas menggunakan uji Kolmogorov – Smirnov, data 

dikatakan normal apabila nilai sign > 0,05. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variasi residual dari satu pengamatan 

kepengamatan lainnya. Adapun cara untuk mengetahui suatu 

model terbebas dari heteroskedastisitas atau tidak dilakukan uji 

Glejser. Gejala heteroskedastisitas terjadi apabila nilai 

signifikannya < 0,05. 
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c. Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas adalah suatu kondisi di mana terjadi korelasi atau 

hubungan yang kuat diantara variabel bebas yang diikut sertakan 

dalam pembentukan model regresi linier. Suatu model harus 

terbebas dari model multikolinieritas dengan cara melihat nilai VIF 

(Variance Inflation Factor) yang menghasilkan nilai < 10, maka 

dapat disimpulkan terbebas dari gejala multikolinieritas. 

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk melihat apakah ada hubungan 

linier antara error serangkaian observasi yang diurutkan menurut 

waktu. Untuk melihat ada tidaknya gejala autokorelasi digunakan 

Uji Durbin Watson yaitu melihat tabel Durbin – Watson. Jika nilai 

du < dw < 4-dU maka tidak terjadi gejala autokorelasi pada model 

regresi. 

3. Regresi Linier Berganda  

      Analisis regresi linier berganda merupakan peluasan dari 

regresi linier sederhana, yaitu menambahkan variabel bebas yang 

awalnya hanya satu atau dua atau lebih. Analisis ini di gunakan untuk 

mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, 

regresi linier berganda dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:  

Y = a + b1X1 + b2X2 + e 

Keterangan: 

Y    :   Kinerja Karyawan 
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X1    :   Gaya Kepemimpinan Otoriter 

X2    :   Motivasi Kerja 

a     :   Konstanta Regresi Berganda (Nilai Y apabila X1, X2.......Xn= 0) 

b     :   Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan) 

e     :   Variabel penggangu (error) 

 

J. Uji Hipotesis 

1. Uji t 

     Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui secara parsial 

variabel bebas berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap 

variabel terikat. Untuk menilai t hitung menurut Sugiyanto (2011: 198) 

digunakan rumus: 

thitung = 
𝑏1

𝑆𝑏
 

Keterangan: 

b1 = Koefisien regresi 

Sb = Simpangan baku regresi 

      Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji 2 arah 

dengan hipotesis sebagai berikut: 

a. Merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatif 

H0 : Tidak ada pengaruh parsial antara gaya kepemimpinan 

otoriter, dan motivasi kerja terhadap kinerja. 

Ha : Terdapat pengaruh parsial antara gaya kepemimpinan 

otoriter, dan motivasi kerja terhadap kinerja. 
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b. Kriteria penerimaan dan penolakan 

1) H0 diterima dan Ha ditolak apabila –t tabel < t hitung <t tabel. 

Artinya variabel bebas secara parsial tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel terikat. 

2) H0 ditolak dan Ha diterima apabila t hitung > -t tabel atau t 

hitung < t tabel. Artinya variabel bebas secara parsial 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. 

Gambar 3.1 

Kriteria pengujian uji t 

 

2. Uji F 

 Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat 

(Y). Di penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara 

simultan antara variabel bebas dengan variabel terikat dengan 𝛼 = 

0,05.  

a. Merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatif 

H0 : tidak ada pengaruh simultan gaya kepemimpinan otoriter 

(X1), motivasi kerja (X2) secara bersama-sama terhadap 

kinerja karyawan (Y). 
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Ha : ada pengaruh simultan gaya kepemimpinan otoriter (X1), 

motivasi kerja (X2) secara bersama-sama terhadap kinerja 

karyawan (Y). 

b. Kriteria penerimaan dan penolakan

Apabila nilai Fhitung ≤Ftabel maka H0 diterima dan Ha ditolak

artinya tidak terdapat pengaruh secara simultan antara gaya

kepemimpinan, dan motivasi kerja terhadap kinerja. Sedangkan

jika nilai Fhitung>Ftabel maka Ha diterima dan H0 ditolak, artinya

terdapat pengaruh secara simultan antara gaya kepemimpinan,

dan motivasi kerja terhadap kinerja.

Gambar 3.2 

Kriteria Pengujian  Uji F 

3. Uji Variabel Dominan

    Dalam penelitian ini cara untuk menetukan variabel bebas yang 

berpengaruh dominan terhadap variabel terikat adalah dengan 

menggunakan Standarized Coefficients 𝛽eta dengan kriteria penilaian, 

dimisalkan nilai koefisien 𝛽eta Motivasi Kerja (X2) > nilai koefisien 

𝛽eta Gaya Kepemimpinan (X1), maka dikatakan bahwa variabel 

motivasi kerja adalah variabel yang paling dominan pengaruhnya 

terhadap variabel terikat. 


