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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dijadikan objek penelitian ini adalah sebuah perusahaan yaitu PT. 

Assist Software Indonesia Pratama (pusat), Podok Belimbing Indah Blok 

E1/14, Blimbing. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalaha penelitian survei. 

Menurut (sugiyono, 2014), Penelitian survei adalah metode penelit ian 

kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi dimasa lampau 

atau saat ini, tentang keyakinan pendapat karakteristik perilaku hubungan 

variabel dan untuk menguji beberapa hipotesi tentang variabel, teknik 

pengumpulan data menggunakan kuisioner. 

C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel  

1. Populasi  

Menurut Sugiyono (2014) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu 

yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi penelitian ini adalah seluruh karyawan operasional 

PT. Assist Software Indonesia Pratama (Pusat) yang berjumlah 38 orang.  

2. Sampel 

Menurut Sugiyono (2014) sampel adalah sebagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk menentukan besarnya 



40 
 

 
 

sampel Arikunto (2002) apabila subjek kurang dari 100, lebih baik diambil 

semua sehingga penelitiannya penelitian populasi. Jika subjeknya lebih besar 

dapat diambil antara 10-15 % atau 20-25 %. Jumlah populasi dari objek yang 

diteliti kurang dari 100 orang, maka dari itu sampel dari penelitian ini 

mengambil seluruh karyawan operasional PT. Assist Software Indonesia 

Pratama (Pusat) sejumlah 38 orang. Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini adalah total sampling yaitu mengambil keseluruhan populasi yang 

ada. 

Berikut merupakan jumlah pengambilan sampel dari beberapa bagian di 

bidang operasional: 
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Tabel 3.1 

Penentuan Jumlah Responden 

Bagian Jumlah Karyawan Kouta yang diambil 

System analyst 
7 7 

Design analyst 
5 5 

Programer 
9 9 

Software designer 
8 8 

Implementer 
3 3 

Design tester 
4 4 

Sodtware tester 
2 2 

Total 
39 38 

Sumber : Personalia PT. Assist Software Indonesia Prtama (Pusat)  

D. Definisi Operasional  

Definisi operasional variabel adalah segala sesuatu yang menjadi objek 

penelitian, dan penelitian ini dapat mengetahui dalam variabel bebas 

(independent) dan variabel terikat (dependent). Berikut definisi operasional 

variabel :  
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1. Kepemimpinan (X1)  

kepemimpinan adalah kemampuan dalam menggerakkan, mengorganis ir, 

mengarahkan atau mempengaruhi orang lain (bawahan) untuk melaksanakan 

sesuatu dalam rangka mencapai tujuan. 

Kepemimpinan dapat diukur dengan menggunakan indikator:  

a. Kemampuan dalam menggerakkan (X1.1) 

Pemimpin harus mampu menggerakan sumberdaya terutama manusia untuk 

bekerja bersama dalam mencapai tujuan. Dalam hal ini seorang pemimpin 

harus mampu memberikan motivasi kepada setiap bawahan dengan 

pemenuhan kebutuhan fisik dan non fisik, memberikan bimbingan sehingga 

bawahan dapat dibina dan dikembangkan dalam pelaksanaan tugas.  

(1). Pemimpin mampu menggerakkan bawahan dengan memberikan 

bimbingan terkait tugas yang diberikan. 

(2). Pemimpin mampu menggerakkan bawahan dengan pemenuhan kebutuhan 

fisik dan non fisik.  

b. Kemampuan dalam mengorganisir (X1.2) 

Kemampuan dalam mengorganisir adalah kemampuan seorang manajer dalam  

mengkoordinasi dan mengatur bawahannya untuk mencapai hasil yang telah 

ditentukan. Seperti kemampuan seorang manajer dalam membagi tanggung 

jawab.  

(1). Tanggung jawab seorang pemimpin dalam menyelesaikan tugas mana yang 

harus ditangani sendiri dan mana yang harus ditangani secara kelompok.  
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(2). Pembagian tanggung jawab sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh 

masing-masing bawahan. 

c. Kemampuan dalam mengarahkan (X1.3) 

Kemampuan dalam mengarahkan adalah kemampuan seorang pemimpin dalam 

memberikan pedoman dan arahan yang jelas kepada bawahan mengenai tugas -

tugas dan tujuan perusahaan agar setiap bawahan mampu bekerja dan bergerak 

ke arah pencapaian sasaran kerja yang optimal.  

(1). Pemimpin mampu memberikan pedoman kepada bawahan secara jelas, 

sehingga setiap tugas akan mampu diikuti dan diselesaikan dengan baik oleh 

bawahan.  

(2). Pemimpin mampu mengarahkan bawahan agar tugas dapat terselesaikan 

dengan baik  dalam rangka pencapaian target perusahaan 

d. kemampuan dalam mempengaruhi bawahan (X1.4) 

Mempengaruhi bawahan merupakan tugas pemimpin. Agar bawahan mengikuti 

apa yang dikehendaki pemimpin, serta dapat memenuhi apa yang diharapkan. 

Mempengaruhi orang lain sebenarnya bisa dilakukan setiap orang namun 

tergantung dari cara orang tersebut dalam mempengaruhi dan prinsip yang Ia 

miliki. Adapun cara yang digunakan oleh seorang pemimpin dalam 

mempengaruhi bawahannya yaitu dengan sugesti, Persuasive argument. 

(1).Teknik mempengaruhi dengan cara menciptakan sugesti yang 

mempengaruhi persepsi dan penilaian bawahan atas pimpinannya dengan 

harapan penilaian tersebut positif dan mempunyai pengaruh yang positif 

juga. 
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(2).Pemimpin dapat mempengaruhi bawahan dengan cara memberika n 

bujukan-bujukan yang didasarkan pada argumentasi yang kuat sehingga 

seluruh aktivitas bawahan sesuai dengan target yang ditetapkan oleh 

perusahaan. 

2. Motivasi Kerja (X2) 

Motivasi kerja merupakan dorongan atau kegairahan pada seseorang untuk mau 

menjalankan pekerjaan.  

Adapun indikator dari motivasi kerja menurut teori Herzberg yaitu : 

a. Faktor Motivator (X2.1), hal-hal yang mendorong seseorang untuk 

berprestasi dalam bekerja yang bersifat intrinsik dan terdiri dari: 

(1). Pekerjaan itu sendiri adalah tinggi rendahnya tantangan yang 

dirasakan oleh karyawan dari peerjaannya. 

(2). Pengakuan dari instansi dan rekan-rekan adalah tinggi rendahnya 

pengakuan yang dirasakan karyawan atas pekerjaan yang telah 

dilakukan. 

(3). Tanggung jawab adalah tinggi rendahnya rasa tanggung jawab 

karyawan terhadap pekerjaan yang diberikan perusahaan. 

b. Faktor Higiene (X2.2) faktor-faktor yang mendorongseseorang untuk 

bekerja yang bersifat ekstrinsik yang terdiri dari: 

(1). Pendapatan adalah gaji yang diterima oleh karyawan sudah tinggi 

sesuai dengan beban kerja. 

(2). Hubungan antar pribadi masing-masing pengurus terjalin baik atau 

tidak. 
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(3). Kondisi kerja yang ada dalam instansi kondusif atau tidak. 

3. Kepuasan Kerja (Y) 

Kepuasan kerja merupakan bentuk perasaan seseorang terhadap pekerjaannya, , 

situasi kerja, dan hubungan rekan kerja. Dengan demikian kepuasan kerja 

merupakan sesuatu yang penting untuk dimiliki seorang karyawan, dimana 

mereka berinteraksi dengan lingkungan kerjanya sehingga pekerjaan dapat 

dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan perusahaan.  

 Menurutu Handoko (2002) Kepuasan kerja (job satisfaction) adalah 

keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan bagaimana 

para karyawan memandang pekerjaan mereka. Kepuasan kerja mencerminkan 

perasaan seseorang terhadap pekerjaan mereka. 

Indikator kepuasan kerja dalam penelitian ini yakni : 

a. Perasaan puas tentang pekerjaan itu sendiri (Y1) 

Pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan untuk belajar dan menerima 

tanggung jawab dan kecakapan yang tinggi dan bila tidak terpenuhi akan 

muncul rasa tidak puas. 

b. Perasaan puas tentang gaji (Y2) 

Perasaan yang dirasakan oleh para karyawan dalam hal penerimaan gaji, jika 

dirasa  terlalu kecil dan tidak sesuai akan memunculkan rasa ketidakpuasan 

karyawan. 

c. Perasaan puas tentang pengawasan kerja (Y3) 

Perasaan puas yang dimiliki karyawan atas pengawasan kerja yang 

dilakukan oleh atasannya 
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d. Perasaan puas tentang rekan kerja (Y4) 

Perasaan puas yang dimiliki karyawan terhadap sesame rekan kerjanya 

tentang hubungan kerjasama dan komunikasi saat bekerja. 

E. Data dan sumber data 

Menurut Arikunto dalam Machfud (2010) menyatakan bahwa sumber data 

dalam penelittian adalah subyek darimana data diperoleh. Dalam hal ini, penelit i 

menggunakan: 

1. Data primer 

Data primer adalah sumber data yang   diperoleh secara langsung dari 

sumber asli, data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk 

menjawab pertanyaan peneliti, Sugiyono (2014). Data primer dalam penelit ian 

ini diperoleh secara langsung dari survey yang dilakukan oleh peneliti. Dimana 

survey ini dilakukan dengan membagikan kuisioner untuk mengetahui 

tanggapan responden mengenai variabel kepemimpinan, motivasi dan 

kepuasan kerja pada PT. Assist Software Indonesia Pratama (Pusat). 

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung 

melalui media perantara yang diperoleh dan dicatat oleh pihak lain maupun 

jurnal, buku dan artikel, Sugiyono (2014). Data sekunder dalam penelitian ini 

adalah gambaran singkat PT. Assist Software Indonesia Pratama (Pusat) dan 

jumlah karyawan yang diperoleh dari pencatatan perusahaan. 
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F. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuisioner, 

Kuisioner yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya. Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien untuk 

mengetahui hasil dari pengukuran variabel kepemimpinan, motivasi, dan kepuasan 

kerja, Sugiyono (2014). Jenis kuisioner dalam penelitian ini adalah kuisioner 

tertutup, sehingga responden memilih jawaban yang telah disajikan peneliti.  

G. Pengukuran Variabel 

Penelitian ini menggunakan skala likert, skala ini digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial 

yang mengukur suatu objek Sugiyono (2003).   Untuk menganalisa secara 

kuantitatif pada penelitian ini, alternatif jawaban ditetapkan dengan penilaian 

inyerval 1 sampai 5, yaitu dengan penilaian sebagai berikut: 

 Untuk jawaban Sangat Tidak Setuju diberi skor 1. 

 Untuk jawaban Tidak Setuju diberi skor 2. 

 Untuk jawaban Netral diberi skor 3. 

 Untuk jawaban Setuju diberi skor 4. 

 Untuk jawaban Sangat Setuju diberi skor 5. 

H. Pengujian Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas 

untuk mendukung analisis regresi dilakukan uji validitas dan uji 

reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu 
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kuesioner. Suatu alat ukur dikatakan valid apabila dapat menjawab secara 

cermat tentang variabel yang diukur (Ghozali, 2005:45). Uji validitas akan 

dilakukan dengan bantuan program SPSS(Statistical Package for Social 

Sciense).  

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 

dikatan valid. Kriteria penilaian uji validitas adalah :  

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

b. Apabila r hitung < r tabel , maka dapat dikatakan item kuesioner tidak 

valid. 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁Σ𝑋𝑌 − (Σ𝑋)(Σ𝑌)

√[𝑁Σ𝑋2−(Σ𝑋)2][𝑁Σ𝑌2 − (Σ𝑌)2]
 

Keterangan : 

r = koefisien korelasi 

x = skor tiap butir pertanyaan 

y = skor total 

n = jumlah sampel 

2.  Uji Reliabiltas  

Dalam pengujian ini, peneliti mengukur reliabelnya suatu varibel 

dengan cara melihat Cronbach Alpha dengan signifikansi yang digunakan 

lebih besar dari 0,60. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika 
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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, selama aspek yang diukur dari dalam 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 : 

a. Apabila hasil koefisien Alpha lebih besar dari taraf signifikansi 60% atau 

0,6 maka kuesioner tersebut reliabel. 

b. Apabila hasil koefisien Alpha lebih kecil dari taraf signifikansi 60% atau 

0,6 maka kuesioner tersebut tidak reliabel. 

𝑟1 = [
𝐾

𝐾 − 1
][1 −

∑𝜎𝑏2

𝜎𝑡2
] 

Keterangan : 

𝑟1    = reliabilitas instrumen 

k    = banyaknya butir pertanyaan 

∑𝜎𝑏2= jumlah varian butir dikuadratkan 

𝜎𝑡2    = jumlah sampel 

I. Teknik Analisi Data 

 Rentang Skala 



50 
 

 
 

Rentang Skala adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan 

bagaimana kepemimpinan, motivasi kerja,  dan kepuasan kerja pada PT. 

Assist Software Indonesia Pratama (pusat). Menurut Umar, Husein 

(2010) menentukan rentang skala dengan rumus : 

𝑅𝑆 =
𝑛(𝑚 − 1)

𝑚
 

Keterangan: RS  = Rentang Skala 

n  = Jumlah Sampel  

m  = Jumlah Alternatif Jawaban 

berdasarkan rumus diatas, maka dapat diperoleh rentang skala dengan 

perhitungan sebagai berikut:  

𝑅𝑆 =
38(5 − 1)

5
 

𝑅𝑆 =
152

5
 

RS = 30,4 = 30 

Berdasarkan perhitungan diatas, diperoleh rentang skala sebesar 30 Dengan 

demikian skala penelitian tiap kriteria sebagai berikut: 
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Tabel 3.2 

Rentang Skala 

Interval Kepemimpinan 

Motivasi 

Kerja 

Kepuasan 

Kerja 

38 – 67 
Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah 

68 – 97 
Rendah Rendah Rendah 

98 – 127 
Cukup Kuat Cukup Tinggi Cukup Tinggi 

128 – 157 
Kuat Tinggi Tinggi 

158 – 190 
Sangat Kuat Sangat Tinggi Sangat Tinggi 

Keterangan :  

Kepemimpinan, Motivasi dan Kepuasan Kerja 

1) Rentang Skala, 38-67 dinyatakan bahwa kepemimpinan, motivasi kerja, 

kepuasan kerja karyawan masuk kategori sangat rendah 

2) Rentang skala, 69-97 dinyatakan bahwa kepemimpinan, motivasi kerja, 

kepuasan kerja karyawan masuk kategori rendah 

3) Rentang skala, 99-127 dinyatakan bahwa kepemimpinan masuk dalam 

kategori cukup baik, motivasi kerja dan kepuasan kerja karyawan masuk 

kategori cukup tinggi 

4) Rentang skala, 129-157 dinyatakan bahwa kepemimpinan masuk dalam 

kategori baik, motivasi kerja dan kepuasan kerja karyawan masuk kategori 

tinggi 
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5) Rentang skala, 159-190 dinyatakan bahwa kepemimpinan masuk dalam 

kategori sanga baik, motivasi kerja dan kepuasan kerja karyawan masuk 

kategori sangat tinggi 

 Analisis Regresi Linier Berganda  

Untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas (kepemimpinan dan 

Motivasi) dengan variabel terikat (kepuasan kerja) ditunjuk dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: (Setiaadmaja, 2006:45): 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏1𝑥1+ 𝑏2𝑥2+ 𝑒 

Keterangan : Y = Kepuasan Kerja 

X1 = Kepemimpinan 

X2 = Motivasi Kerja 

a = konstanta 

b = koefisen regresi 

e = error (kesalahan)  

I. Pengujian Hipotesis 

a. Uji t 

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas secara individua l 

dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji terhadap nilai statistik t 

merupakan uji signifikansi parameter individual. Nilai statisik t menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel 

dependennya. 
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Formulasi hipotesis: 

1. Ho:  bi = 0, artinya secara individu tidak ada pengaruh variabel bebas

terhadap variabel terikat.

2. Ho : bi ≠ 0, artinya secara individu terdapat pengaruh variabel bebas

terhadap variabel terikat.

Kriteria pengujian: 

1. t hitung  ≤  t tabel , maka Ho diterima dan H1 ditolak, artinya variabel bebas

tidak ada pengaruhterhadap variabel terikat.

2. t hitung > t tabel , maka Ho ditolak dan H1 diterima, artinya terdapat

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

b. Uji F

Uji statistik F pada penelitian ini digunakan untuk menguji apakah semua 

variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunya i 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian: 

Formulasi hipotesis: 

1. Ho : b1 = b2 = b3 = 0, berarti secara bersama – sama tidak ada pengaruh

variabel bebas terhadap variabel terikat.

2. Hi : b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ 0, berarti secara bersama – sama ada pengaruh variabel

bebas terhadap variabel terikat.

Kriteria Pengujian: 

1. F.hitung ≤ F.tabel, maka Ho diterima dan H1 ditolak artinya semua variabel

independen (X) tidak berpengaruh nyata terhadap variabel dependen (Y)

dan persamaan tersebut tidak dapat diterima sebagai penduga.
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2. F.hitung > F.tabel, maka Ho ditolak dan H1 diterima artinya semua variabel 

independen (X) secara simultan merupakan penjelas yang signif ikan 

terhadap variabel dependen (Y) dan persamaan tersebut dapat diterima 

sebagai penduga. 

 

 

 

 

 


