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BAB III 

METODE  PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan menjadi objek penelitian ini adalah pada

PDAM Kota Probolinggo Jalan Hayam Wuruk No. 5 

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian survey dimana peneliti melakukan

observasi dalam pengumpulan data, peneliti hanya mencatat data apa adanya, dan 

menganalisis. Penelitian survey adalah penelitian yang mengambil sampel dari 

satu populasi dan menggunakan questioner sebagai alat pengumpulan yang cocok. 

C. Populasi Dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai

tetap pada PDAM Kota Probolinggo yaitu sebanyak 59 pegawai yang

terdapat di 3 bagian yaitu meliputi 20 Bagian Administrasi dan

Keuangan,  23 Bagian Hubungan Pelanggan dan 16 Bagian Teknik.

2. Sampel

Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan

menggunakan teknik sampling, total sampling yaitu teknik penilaian

responden yang dilakukan secara keseluruhan dengan tanpa
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memberikan perbedaan apapun, sehingga semua anggota populasi 

dapat terpilah sebagai sampel (Sugiyono, 2005:65), dengan demikian 

jumlah sampel penelitian yaitu sebanyak 59 pegawai yang meliputi 

bagian administrasi dan keuangan, bagian hubungan pelanggan dan 

bagian teknik. 

 

D. Definisi Operasional Variabel dan Indikator Variabel 

Variabel dalam penelitian ini yaitu gaya kepemimpinan adalah pola 

perilaku konsisten yang mereka terapkan dalam bekerja dengan dan melalui orang 

lain seperti yang dipersepsikan orang-orang itu. Adapun indikator dari gaya 

kepemimpinan yaitu sebagai berikut: 

1. Kematangan Bawahan 

Kematangan bawahan yaitu kemampuan dan kemauan yang dimiliki oleh 

karyawan dalam  melakukan sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian 

tugas-tugas mereka, dengan indikator yaitu meliputi: 

a. Kemampuan dalam bekerja. 

b. Kemauan dalam bekerja 

2. Perilaku pemimpin 

Perilaku pemimpin merupakan bentuk kebijakan yang ditetapkan oleh 

pimpinan dalam upaya untuk menjaga hubungan baik dengan karyawan 

dan memberikan perintah atau tugas kerja sesuai dengan ketentuan yang 

telah ditetapkan. Perilaku pemimpin dalam hal ini terbagi menjadi dua 

yaitu: 
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a. Perilaku Tugas, adalah perilaku pemimpin yang menekankan pada 

pelaksanaan pekerjaan dibandingkan dengan pengembangan dan 

pertumbuhan karyawan, dengan indikator yaitu sebagai berikut: 

a) Tingkat pemberian instruksi pimpinan dalam memberikan tugas 

kepada karyawan. 

b) Tingkat pemberian dorongan kerja pimpinan dalam proses 

penyelesaian pekerjaan. 

c) Tingkat penjelasan detail tentang tugas, merupakan bentuk upaya 

pimpinan untuk proses penyelesaian pekerjaan.  

d) Tingkat pengendalian atas pekerjaan, upaya pimpinan untuk 

melaksanakan tugas atau pekerjaan sesuai dengan ketentuan.  

e) Tingkat penetapan batas waktu, merupakan penetapan batas waktu 

penyelesaian pekerjaan yang diberikan oleh pimpinan 

b. Perilaku Hubungan, adalah suatu perilaku pemimpin yang menekankan 

pada hubungan karyawan secara manusiawi memberikan motivasi, 

melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan, 

menciptakan  persahabatan dan saling menghormati, dengan indikator 

yaitu meliputi: 

a) Pemberian dorongan pimpinan dalam menjaga hubungan dengan 

karyawan.  

b) Tingkat perhatian pimpinan terhadap keluhan yang disampaikan 

oleh karyawan. 
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c) Pimpinan melakukan diskusi tentang pekerjaan yang harus 

diselesaikan oleh karyawan 

d) Pimpinan melakukan pendelegasian tanggung jawab secara adil 

kepada karyawan 

e) Pimpinan berusaha untuk berkomunikasi dengan baik kepada karyawan. 

3. Gaya kepemimpinan  

Gaya kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang 

pemimpin dalam mengarahkan dan mengendalikan kondisi karyawan 

sehingga mereka memiliki kemampuan dan keinginan untuk 

memaksimalkan pencapaian hasil yang telah ditentukan. Indikator gaya 

kepemimpinan yaitu meliputi: 

a. S1: Telling, gaya ini menekankan perilaku tugas tinggi dan perilaku 

hubungan yang terbatas. Karakteristik gaya kepemimpinan dengan 

komunikasi satu arah. 

b. S2: Selling, gaya ini paling tepat untuk kesiapan pengikut moderat 

(R2). Ini menekankan pada jumlah tugas dan perilaku hubungan yang 

tinggi. Pada tahapan gaya kepemimpinan ini seorang pemimpin masih 

memberi arahan namun ia menggunakan komunikasi dua arah dan 

memberi dukungan secara emosional terhadap individu atau kelompok 

guna memotivasi dan rasa percaya diri pengikut.  

c. S3: Participating, gaya ini paling tepat untuk kesiapan pengikut tinggi 

dengan motivasi moderat (R3). Ini menekankan pada jumlah tinggi 

perilaku hubungan tetapi jumlah perilaku tugas rendah.  
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d. S4: Delegating, gaya ini paling tepat untuk kesiapan pengikut tinggi 

(R4). Ini menekankan pada kedua sisi yaitu tingginya perilaku kerja 

dan perilaku hubungan dimana gaya kepemimpinan pada tahap ini 

cenderung mengalihkan tanggung jawab atas proses pembuatan 

keputusan dan pelaksanaannya. 

 

E. Data dan Sumber Data  

Data penelitian ini terdiri dari data kualitatif dan kuantitatif, data kualitatif 

adalah data yang berupa non angka atau uraian sedangkan data kuantitatif yaitu 

berupa angka. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan 

sekunder yang meliputi: 

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari PDAM Kota 

Probolinggo atau belum melalui proses pengumpulan data dari pihak lain, 

yaitu dengan cara menyebarkan kuesioner yang dirancang sesuai dengan 

variabel, indikator yang telah ditetapkan terlebih dahulu yang berkaitan 

dengan gaya kepemimpinan. 

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari obyek penelitian dalam bentuk 

tertulis maupun dokumen-dokumen, telah diolah lebih lanjut dan disajikan 

baik oleh pihak peneliti maupun pihak lain. Data yang diperlukan seperti 

gambaran umum perusahaan, struktur organisasi, jumlah karyawan. 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah :  

1. Kuesioner 

Metode kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data primer yang 

dilakukan dengan memberikan daftar pertanyaan secara tertulis kepada 

responden dan bersifat tertutup. Data yang diperlukan yaitu dari seluruh 

jawaban responden pegawai PDAM Kota Probolinggo dengan jumlah 59 

pegawai yang meliputi bagian bagian administrasi keuangan, bagian 

hubungan pelanggan dan bagian teknik. 

2. Wawancara 

Metode wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data primer yang 

dilakukan dengan cara tanya jawab kepada bagian sumber daya manusia 

tentang aktivitas karyawan, fasilitas yang diberikan dan sesuai dengan data 

yang dibutuhkan. 

 

G. Pengukuran Variabel 

Untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi orang atapun sekelompok 

orang digunakan skala Likert. Dengan skala Likert variabel-variabel yang diukur 

dijabarkan menjadi indikator variabel, kemudian indikator tersebut dijadikan titik 

tolak untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini responden 

mengunakan 4 kategori, dan tidak menggunakan 5 kategori karena menurut Nazir 

(2001:39) skala Likert menggunakan item yang secara pasti baik dan secara pasti 

buruk, tidak dimasukkan yang agak baik, yang kurang buruk, dan yang netral. 

Dalam penelitian ini data skala Likert yang digunakan untuk pengukuran variabel 

gaya kepemimpinan dapat disajikan pada tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 Pilihan Jawaban Responden 

Pilihan Jawaban Skor Kematangan 

Bawahan 

Perilaku Pemimpin 

Perilaku 

Tugas 

Perilaku 

Hubungan 

Sangat Setuju 4 Sangat Tinggi Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Setuju 3 Tinggi Tinggi Tinggi 

Tidak Setuju 2 Rendah Rendah Rendah 

Sangat Tidak Setuju 1 Sangat Rendah Sangat 

Rendah 

Sangat 

Rendah 

 

H. Uji Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas  

Menurut Widayat (2004:87) validitas adalah suatu pengukuran yang 

mengacu pada proses dimana pengukuran benar-benar bebas dari 

kesalahan sistimatis dan kesalahan random. Pengukuran yang valid berarti 

alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. 

Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa 

yang seharusnya diukur. 

Pada penelitian ini, digunakan validitas Pearson berdasarkan rumus 

korelasi product moment. Adapun kriteria pengujiannya adalah: 

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

apabila r hitung ≥ r tabel  terdapat data yang valid. Nilai r hitung dapat 

diperoleh berdasarkan rumus sebagai berikut: 

 r = 
2222 Y)( - Y .n  . X)( -  X .n 

Y)( . X)( - XY .n 





 

Dimana: 

r = Koefisien Korelasi 

n = Jumlah sampel 
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X = Skor tiap butir 

Y = Skor Total 

2. Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji sejauh mana instrument tersebut 

dapat diberikan hasil yang relatif sama bisa dilakukan pengukuran kembali 

terhadap subyek yang sama. Suatu instrumen yang mempunyai reliabilitas yang 

tinggi menunjukkan bahwa instrumen tersebut mantab. Suatu alat ukur yang 

mantab tidak berubah-rubah pengukurannya, artinya meskipun alat itu 

digunakan berkali-kali akan memberikan hasil yang hampir serupa.  

Dalam penelitian ini, reliabilitas diukur dengan metode konsistensi 

internal dengan teknik Reliabilitas Alpha, (Arikunto 2006:192). Dengan 

rumus sebagai berikut: 

 

             =     

    

Dimana : 

k = Banyaknya belahan tes 

sj
2
 = Varian belahan j; j= 1,2,…..k 

sx
2
 = Varians skor tes 

Adapun kriteria pengujiannya adalah apabila nilai reliabilitas 

instrumen diatas 0,6 atau 60%, berarti terdapat data yang reliabel pada 

tingkat kepercayaan 95%. Sebaliknya jika nilai reliabilitas kurang  dari 0,6 

atau 60% berarti tidak terdapat data yang reliabel pada tingkat 

kepercayaan 95%. 
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I. Teknik Analisa Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis 

rentang skala, digunakan untuk mendeskripsikan kematangan bawahan, perilaku 

pemimpin (perilaku tugas dan perilaku hubungan ) diPDAM Kota Probolinggo 

maka digunakan analisis rentang skala.Untuk menentukan rentang skala 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

RS =
m

mn )1( 
 

Keterangan: 

RS = rentang skala 

n = jumlah sampel 

m = jumlah alternatif jawaban tiap item 

Dari rumus rentang skala maka dapat diketahui hasil rentang variabel 

penelitian maka rentang skala untuk bagian kepegawaian, umum dan keuangan 

yaitu sebagai berikut: 

Bagian Administrasi Keuangan : = 
4

)14(20 
 

= 15  

Bagian Hubungan Pelanggan : = 
4

)14( 23 
 

= 17,25 = 17 (pembulatan) 

Bagian Teknik :   = 
4

)14( 16 
 

= 12 
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Berdasarkan hasil perhitungan rentang skala untuk gaya kepemimpinan 

pada bagian administrasi keuangan, hubungan pelangga, teknik dan seluruh 

karyawan pada PDAM Kota Probolinggo maka penilaian rentang skala dapat 

disajikan pada tabel 3.2 

Tabel 3.2 Penilaian Rentang Skala Per bagian 

Bagian Skor 

Gaya Kepemimpinan 
Kematangan 

Bawahan 
Perilaku 

Tugas 

Perilaku 

hubungan 

Administrasi 

Keuangan 

20-34 Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah 

35-49 Rendah Rendah Rendah 

50-64 Tinggi Tinggi Tinggi 

65-80 Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi 

Hubungan 

Pelanggan 

23-39 Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah 

40-56 Rendah Rendah Rendah 

57-73 Tinggi Tinggi Tinggi 

74-92 Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi 

Teknik 16-27 Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah 

28-39 Rendah Rendah Rendah 

40-51 Tinggi Tinggi Tinggi 

52-64 Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi 

Untuk menganalisis gaya kepemimpinan yang sesuai dengan Harsey dan 

Blanchard digunakan Harsey dan Blanchard model sebagai berikut. 

Gambar 3.1 Gaya Kepemimpinan Situasional 

 
Sumber:  Hersey and Blanchard  
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Berdasarkan gambar 3.2 maka dapat ditentukan gaya kepemimpinan yang 

sesuai dengan Harsey dan Blanchard, dimana dari hasil analisis dapat ditentukan 

gaya kepemimpinan untuk masing-masing bagian di PDAM Kota Probolinggo.  

Kriteria analisis rentang skala dapat disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 3.3  Kriteria Penilaian Gaya Kepemimpinan  

Kematangan 

Bawahan 

Perilaku 

Tugas 

Perilaku 

Hubungan 

Gaya 

Kepemimpinan 

Sangat Tinggi 
Sangat 

Rendah 

Sangat Rendah Delegating 

Tinggi Rendah Rendah Participating 

Rendah Tinggi Tinggi Selling 

Sangat Rendah Sangat Tinggi Sangat Tinggi Telling 
 


