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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Objek penelitian ini adalah UKM Sambel Pecel Mba Kasih yang terletak 

di Desa Tlogo, Kec. Kanigoro, Kab. Blitar, Jawa Timur. 

 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian explanatory dengan pendekatan 

kuantitatif. Menurut Singarimbun (2006) penelitian penjelasan adalah 

penelitian yang menyoroti hubungan antar variabel dan menguji hipotesis yang 

telah dirumuskan sebelumnya. Penelitian ini menjelaskan hubungan 

memengaruhi dan dipengaruhi dari variable-variabel yang akan diteliti. 

Adapun pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif karena data yang akan digunakan untuk menganalisis hubungan 

antar variabel dinyatakan dengan angka atau skala numerik (Kuncoro, 2003). 

 

C. Populasi Dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2005), “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 dalam penelitian ini adalah semua karyawan 
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UKM Sambel Pecel Mba Kasih yang berjumlah 40 orang yang semuanya 

akan dijadikan subyek atau sample dalam penelitian ini. 

2. Sampel 

Menurut Sugiyono (2011) Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Peneliti menggunakan sampling 

jenuh, menurut Sugiono (2015) sampling jenuh adalah teknik penentuan 

sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini 

sering di lakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 100 orang. 

Istilah lain sampel jenuh adalah sampel total atau sensus, dimana semua 

anggota populasi dijadikan sampel. Sampel dalam penelitian ini meliputi 

karyawan dari berbagai bidang yang bekerja di UKM Sambel Pecel Mba 

Kasih yang terdiri dari 40 karyawan. 

 

D. Definisi Operasional dan Indikator 

1. Definisi Operasional 

a. Variabel Bebas (Independent)  

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). 

Sering juga disebut variabel stimulus, predictor, antecedent. Dalam 

penelitian ini terdapat dua variabel bebas, yaitu Gaya Kepemimpinan 

Transformasional (X1) dan Kompensasi (X2). 

1) Gaya Kepemimpinan Transformasional (X1) 

Robbins (2001) menyatakan Gaya kepemimpinan 

transformasional adalah pemimpin yang mampu memberi inspirasi 
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karyawannya untuk lebih mengutamakan kemajuan organisasi 

daripada kepentingan pribadi dan memberikan perhatian yang baik 

terhadap karyawan. 

Indikator-indikator gaya kepemimpinan transformasional 

menurut Bass dan Avolio dalam Yukl (2010:305): 

a) Karismatik (Charismatic) digambarkan sebagai perilaku pemimpin 

yang membuat para pengikutnya mengagumi, menghormati, dan 

sekaligus mempercayainya. 

b) Motivasi yang Menginspirasi (Inspirational Motivation) 

digambarkan sebagai pemimpin yang mampu mengartikulasikan 

pengharapan yang jelas terhadap prestasi bawahan, 

mendemonstrasikan komitmennya terhadap seluruh tujuan 

organisasi, dan mampu menggugah spirit tim dalam organisasi 

melalui penumbuhan antusiasme dan optimisme. 

c) Stimulasi Intelektual (Intellectual stimulation) digambarkan 

sebagai perilaku pemimpin yang mampu menumbuhkan ideide 

baru, memberikan solusi yang kreatif terhadap permasalahan-

permasalahan yang dihadapi bawahan, dan memberikan motivasi 

kepada bawahan untuk mencari pendekatanpendekatan yang baru 

dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi. 

d) Perhatian secara Individual (Individualized consideration) 

digambarkan sebagai seorang pemimpin yang mau mendengarkan 

dengan penuh perhatian masukan-masukan bawahan dan secara 
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khusus mau memperhatikan kebutuhan-kebutuhan bawahan akan 

pengembangan karir. 

2) Kompensasi (X2) 

Menurut Hasibuan (2008) kompensasi adalah semua 

pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak 

langsung yang diterima pegawai sebagai imbalan atas jasa yang 

diberikan kepada perusahaan. 

Adapun indikator kompensasi yang dikembangkan oleh 

Simamora (2006) sebagai berikut: 

a) Gaji, merupakan suatu penerimaan sebagai kompensasi finansial 

langsung dari perusahaan kepada karyawan pada suatu pekerjaan 

atau jasa tertentu yang diberikan umumnya berlaku tarif mingguan, 

bulanan atau tahunan. 

b) Insentif, Tambahan kompensasi diatas atau di luar gaji atau upah 

yang diberikan oleh perusahaan. 

c) Tunjangan, Tunjangan merupakan program-program yang 

diberikan untuk tambahan penghasilan bagi karyawan, seperti 

tunjangan makan, tunjangan hari tua, tunjangan hari raya dan lain-

lain. 

d) Fasilitas, Bentuk tambahan kompensasi non finansial dari 

perusahaan. Pada umumnya fasilitas diberikan karena karyawan 

telah bekerja sesuai dengan tujuan dan tanggung jawab yang 

dibebankan. 
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b. Variabel Terikat (dependent) 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel 

terikatnya adalah Kinerja Karyawan (Y). Kinerja adalah hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikannya (Mangkunegara, 2000). 

Ada tiga indikator pengukuran kinerja karyawan menurut Menurut 

Dharma (2003): 

1) Kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai. 

2) Kualitas, yaitu mutu yang harus dihasilkan (baik tidaknya). 

Pengukuran kualitatif keluaran menmcerminkan pengukuran atau 

tingkat kepuasan yaitu seberapa baik penyelesaiannya. 

3) Ketepatan waktu, yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang 

direncanakan. 

 

E. Jenis Dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

a. Data Kualitatif 

Data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk informasi baik 

secara lisan maupun tulisan. 
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b. Data Kuantitatif 

Data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk angka seperti 

data jumlah pegawai, jumlah cabang, dan sistem pemberian bonus. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang diperlukan dalam sebuah penelitian adalah sumber 

data primer dan sumber data sekunder (Sugiyono, 2011:156). 

a. Sumber Data Primer 

Sumber primer adalah sumber data yang secara langsung 

memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2011:225). Sumber 

primer ini diperoleh melalui penyebaran kuisioner yang sudah disediakan 

oleh peneliti kepada seluruh karyawan UKM Sambel Pecel Mba Kasih 

tentang Gaya Kepemimpinan, Kompensasi, dan Kinerja karyawan.  

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak 

memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data. Sumber 

data ini dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang 

disajikan atau dari orang lain (Sugiyono, 2011:225). Data sekunder 

diperoleh dari dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti yang berasal 

dari internal lembaga terkait jumlah karyawan dan laporan presensi 

karyawan. 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Kuesioner adalah teknik mengumpulkan data dengan cara menyebarkan 

daftar pertanyaan yang berkaitan dengan variabel yang akan diteliti, dalam 

hal ini variabel yang akan diteliti adalah variabel Gaya Kepemimpinan, 

Kompensasi dan Kinerja Karyawan dimana responden yaitu karyawan 

UKM Sambel Pecel Mba Kasih diminta memilih pilihan jawaban yang 

dianggap paling sesuai. 

2. Interview adalah teknik untuk mengumpulkan data dengan cara wawancara 

secara langsung dengan pihak atasan guna mendapatkan keterangan dan 

penjelasan tentang data yang dibutuhkan sehubungan dengan masalah Gaya 

Kepemimpinan, Kompensasi dan Kinerja Karyawan yang akan diteliti. 

 

G. Teknik Pengukuran Data 

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 

Likert. Menurut Hermawan (2005) skala Likert merupakan skala yang 

mengukur kesetujuan atau ketidaksetujuan seseorang terhadap serangkaian 

pernyataan berkaitan dengan keyakinan atau perilaku mengenai suatu objek 

tertentu. Sebenarnya skala Likert merupakan skala ordinal akan tetapi dalam 

penelitian-penelitian bisnis khususnya pemasaran seringkali dimodifikasi dan 

diasumsikan sebagai skala interval. Komponen-komponen yang terukur 

kemudian dijadikan tolak ukur menyusun pertanyaan yang akan dijawab oleh 

responden. 
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Bedasarkan pengukuran variabel Gaya Kepemimpinan 

Transformasional, Kompensasi, dan Kinerja Karyawan menggunakan 

pernyataan positif, maka dapat diuraikan menjadi 5 kategori : 

1. Jawaban sangat setuju diberi skor 5, sebagai jawaban dari Gaya 

Kepemimpinan Transformasional, Kompensasi, dan Kinerja Karyawan 

yang mempunyai indikasi sangat tinggi dalam pengukurannya. 

2. Jawaban setuju diberi skor 4, sebagai jawaban dari Gaya Kepemimpinan 

Transformasional, Kompensasi, dan Kinerja Karyawan yang mempunyai 

indikasi tinggi dalam pengukurannya. 

3. Jawaban netral diberi skor 3, sebagai jawaban dari Gaya Kepemimpinan 

Transformasional, Kompensasi, dan Kinerja Karyawan yang mempunyai 

indikasi cukup dalam pengukurannya. 

4. Jawaban tidak setuju diberi skor 2, sebagai jawaban dari Gaya 

Kepemimpinan Transformasional, Kompensasi, dan Kinerja Karyawan 

yang mempunyai indikasi rendah dalam pengukurannya. 

5. Jawaban sangat tidak setuju diberi skor 1, sebagai jawaban dari Gaya 

Kepemimpinan Transformasional, Kompensasi, dan Kinerja Karyawan 

yang mempunyai indikasi sangat rendah dalam pengukurannya. 

 

H. Pengujian Instrumen 

Agar data yang diperoleh memiliki tingkat keakurasian dan konsistensi 

tinggi, maka instrumen penelitian yang digunakan harus valid dan reliabel, 

sehingga diperlukan proses evaluasi pengukuran pada dua hal, yaitu (Kuncoro, 

2013) : 
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1. Uji Validitas 

Uji Validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu 

kuesioner. Validitas menurut Arikunto (2006:168), merupakan suatu ukuran 

yang menunjukkan tingkat-tingkat kebenaran suatu instrumen. Suatu 

kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk 

mengungkap sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. 

 

Untuk mengukur validitas digunakan rumus korelasi product moment: 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑛∑𝑋𝑌 − (∑𝑋)(∑𝑌)

√{𝑛∑𝑋2 − (𝑁∑𝑌)2}{+𝑁∑𝑌2 − (∑𝑌)2
 

Dimana: 

rxy  = Koefisien korelasi antara skor item dan skor total 

X   = Skor item 

Y   = Skor total 

n   =  Jumlah sampel (responden) 

Adapun kriteria pengujian validitas adalah jika koefisien korelasi rxy 

lebih besar dari rtabel product moment pada taraf α = 0.05 berarti item 

dinyatakan valid. 

Arikunto (2002:169) menyatakan itu valid atau tidaknya suatu item 

instrument dapat diketahui dengan membandingkan indeks korelasi product 

moment pearson dengan level signifikasi 5% dengan nilai kritisnya adalah 

sebagai berikut: 
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a. Jika 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dan bernilai positif, maka variabel penelitian tersebut 

valid. 

b. Jika 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔< 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka variabel penelitian tersebut tidak valid. 

c. Jika 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 tetapi bertanda negativ, maka Ho akan tetap ditolak 

H1 diterima. 

 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan konsistensi dan stabilitas dari suatu skor 

(skala pengukuran). Dalam hal ini, reliabilitas suatu pengukuran 

menunjukkan sejauh mana pengukuran tersebut tanpa bias dan dapat 

dikatakan konsisten dari waktu ke waktu (Kuncoro, 2013:175). Metode 

yang digunakan dalam pengujian reliabilitas ini adalah dengan 

menggunakan metode Alpha Cronbach, sebagaimana berikut (Solimun 

dkk., 2017:39). 

𝑟 = (
𝑘

𝑘 − 1
)(1 −

∑𝜎𝑏
2

𝜎𝑡
2 ) 

Keterangan: 

r = reliabilitas instrumen 

k = banyaknya butir pertanyaan 

∑𝜎𝑏
2 = jumlah varians butir 

𝜎𝑡
2 = varians total 

Uji reliabilitas dalam penelitian ini akan dilakukan dengan 

menggunakan software IBM SPSS 22. Variabel dikatakan reliabel jika 

memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,70 (Ghozali, I. 2018:45). 
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3. Rentang Skala 

Pada penelitian ini rentang skala digunakan untuk mengetahui 

bagaimana kinerja karyawan serta bagaimana penerapan gaya 

transformasional dan kompensasi di UKM Sambel Pecel Mba Kasih, 

dengan menggunakan rumus rentang skala berikut:  

𝑅𝑠 =
𝑛(𝑚 − 1)

𝑚
 

Keterangan: 

n = Jumlah sampel 

m = Jumlah tabulasi jawaban 

Rs = Rating Scale (skala penilaian)   

Maka rentang skala dapat diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut : 

𝑅𝑠 =
𝑛(𝑚 − 1)

𝑚
 

𝑅𝑠 =
40(5 − 1)

5
 

𝑅𝑠 =
160

5
 

𝑅𝑠 = 32 

- Skor terendah : Bobot terendah x jumlah sampel 1 x 40 = 40 

- Skor tertinggi : Bobot tertinggi x jumlah sampel 5 x 40 = 200 

Tabel 3.1 Interval penilaian jawaban responden 

Kriteria 
Gaya Kepemimpinan 

Transformasional 
Kompensasi Kinerja Karyawan 

40 – 72 Sangat buruk Sangat buruk Sangat buruk 

73 – 104 Buruk Buruk Buruk 

105 – 136 Cukup Cukup Cukup 

137 – 168 Baik Baik Baik 

169 – 200 Sangat baik Sangat baik Sangat baik 
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I. Teknik Analisis Data 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier 

berganda. Regresi linier berganda merupakan perluasan dari regresi sederhana, 

dengan menambah dan memasukkan variabel bebas menjadi lebih dari satu 

(Sanusi, 2011: 135). Dalam penelitian ini, ada dua variabel bebas dan satu 

variabel terikat, dengan demikian regresi berganda dinyatakan dengan 

persamaan matematika sebagai berikut : 

Y  = a + b1X1+ b2X2 + e 

Keterangan: 

Y =   Variabel dependen (Kinerja Karyawan) 

a  =   Nilai Konstanta  

b1,b2 =   Koefisien regresi 

X1,X2 =   Variabel independen (Gaya kepemimpinan, Kompensasi) 

e   =   Error / variabel pengganggu 

 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji  Normalitas  

Menurut Lupiyoadi (2014) uji normalitas data merupakan uji 

distribusi data yang akan dianalisis apakah penyeberannya normal atau 

tidak. Penelitian ini menggunakan uji normalitas dengan pendekatan uji 

Kolmogorof-Smirnov. Pada uji K-S data dikatakan normal apabila nilai 

signifikasi > 0,05. 
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b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas adalah menguji apakah model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residu suatu pengamatan ke 

pengamatan lain yang berarti menguji apakah jawaban dari seluruh 

responden sejalan atau tidak. (Lupiyoadi,2014). Uji heteroskedastisitas 

pada penelitian ini akan diuji menggunakan metode Glesjer. Cara kerja 

uji glejser ini adalah dengan meregresikan variabel bebas dengan 

residualnya yang telah di absolutkan. Dasar pengambilan keputusan 

dalam uji heteroskedastisitas menggunakan metode Glesjer adalah 

sebagai berikut: 

1) Jika nilai signifikansi < 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas. 

2) Jika nilai signifikasnsi > 0,5 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

c. Uji Multikolineritas 

Multikolineritas adalah suatu kondisi di mana terjadi korelasi atau 

hubungan yang kuat diantara variabel bebas yang diikutsertakan dalam 

pembentukan model regresi linier (Lupiyoadi, 2014). Metode untuk 

melakukan pengujian multikolonieritas yaitu dengan melihat besaran 

dari nilai tolerance dan nilai Variance Inflation Factor (VIP) yang 

menghasilkan nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10, maka hasilnya adalah 

model regresi tidak terjadi multikolonieritas. 

 

2. Koefisien Determinasi (R2) 

Menurut Ghozali (2016) koefisien determinasi (R²) merupakan alat 

untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan 



 

43 
 

variasi-variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol 

sampai satu (0 < R² < 1). Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-

variabel independen dalam menjelaskan variasi variable dependen sangat 

terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variasi variabel dependen. Berikut adalah rumus dari koefisien determinasi: 

𝐊𝐃 = 𝐑𝟐 x 100% 

Keterangan: 

KD = Koefisien Determinasi 

R = Koefisien Korelasi 

 

3. Uji Hipotesis 

Penelitian ini melakukan uji hipotesis secara parsial dan simultan 

berikut adalah uraian uji hipotesis : 

a. Uji t 

Uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh 

variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat (Kuncoro, 

2013:244). Kriteria pengujian uji t dilakukan berdasarkan dua hal, yaitu: 

1) Berdasarkan nilai t hitung dan t tabel 

a) Jika t hitung > t tabel maka hipotesis diterima 

b) Jika t hitung < t tabel maka hipotesis ditolak 

2) Berdasarkan nilai signifikansi 

a) Jika nilai signifikansi < 0,05, maka hipotesis diterima. 

b) Jika nilai siginifikansi > 0,05, maka hipotesis ditolak. 
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b. Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel 

independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. Dengan H0 sebagai berikut: Gaya Kepemimpinan 

Transformasional dan Kompensasi tidak berpengaruh secara simultan 

terhadap Kinerja Karyawan. Kriteria pengujian uji F dilakukan 

berdasarkan dua hal, yaitu: 

1) Berdasarkan nilai F hitung dan F tabel 

a) Jika F hitung > F tabel maka H0 ditolak, dan H3 diterima 

b) Jika F hitung < F tabel maka H0 diterima, dan H3 ditolak 

2) Berdasarkan nilai signifikansi 

a) Jika nilai signifikansi < 0,05, maka H0 ditolak, dan H3 diterima 

b) Jika nilai signifikansi > 0,05, maka H0 diterima, dan H3 ditolak 


