
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

1.1 Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mencari 

jawaban tentang pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian berdasarkan keadaan 

sebenarnya sehungga diperoleh tentang gambaran yang berlaku dalam kaitannya 

dengan pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja pegawai pada 

Kantor Pusat Administrasi (KPA) Universitas Lampung. 

Penelitian ini termasuk penelitian Ex Post Facto yaitu penelitian secara empiris, 

dan penelitian tidak mengendalikan variabel bebas secara langsung, karena 

perwujudan variabel tersebut pada dasarnya tidak ada manipulasi. Menurut 

Sugiyono (2012:7) Penelitian Ex Post Facto adalah suatu penelitian yang dilakukan 

untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian merunut ke belakang 

untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya kejadian 

tersebut. Penelitian ini menggunakan logika dasar yang sama dengan penelitian 

eksperimen yaitu jika x maka y, hanya saja dalam penelitian ini tidak ada 

manipulasi langsung terhadap variabel independen. 

Penelitian ini dapat dikategorikan dalam penelitian menurut tingkat ekplanasi atau 

tingkat kejelasan. Menurut David Kline dalam Sugiyono (2012:11) penelitian 

menurut tingkat ekplanasi adalah penelitian yang bermaksud menjelaskan 
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kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel 

dengan variabel yang lain. 

1.2 Jenis dan Sumber Data  

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah : 

1.2.1 Data Primer 

Data primer yang semuanya bersumber dari pegawai Biro Umum dan Keuangan 

Universitas Lampung, data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung 

dari responden melalui penyebaran kuesioner kepada para responden. 

1.2.2 Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperlukan dalam rangka melengkapi 

informasi yang diperoleh dari data primer, data sekunder dapat diperoleh melalui 

studi pustaka dari buku-buku, internet dan sebagainya yang berkaitan dengan 

variabel penelitian yaitu gaya kepemimpinan, motivasi dan kinerja pegawai. 

 

1.3 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian menurut Sugiyono (2012:38) adalah sebagai atribut seseorang, 

atau objek, yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu 

objek dengan objek yang lain. Selanjutnya, Kerlinger dalam Sugiyono (2012:39) 

menyatakan bahwa variabel adalah konstruk (constructs) atau sifat yang akan 

dipelajari. Dibagian lain Kerlinger menyatakan bahwa variabel dapat dikatakan 

sebagai suatu sifat yang diambil dari suatu nilai yang berbeda (different values). 

Dengan demikian variabel itu merupakan suatu yang bervariasi. Variabel-variabel 

yang diteliti dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel yaitu variabel terikat atau 
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variabel penyebab yaitu Gaya Kepemimpinan (X1), dan variabel Motivasi (X2), 

sedangkan variabel bebas yaitu variabel Kinerja Pegawai (Y). 

1.3.1 Definisi Konsep 

Definisi konsep diperlukan untuk memperjelas pengertian variabel-variabel yang 

diteliti. Menurut Masri Singarimbun (1989:33) mengatakan bahwa istilah dan 

definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak; kejadian, keadaan, 

kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Melalui konsep, 

peneliti diharapkan akan dapat menyederhanakan pemikirannya dengan 

menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian (events) yang berkaitan satu 

dengan lainnya. Adapun definisi konsep tentang gaya kepemimpinan, motivasi, dan 

kinerja pegawai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Gaya kepemimpinan adalah salah satu cara yang dipergunakan oleh seorang 

pemimpin dalam mempengaruhi, mengarahkan dan mengendalikan perilaku 

orang lain untuk mencapai suatu tujuan. 

b. Motivasi adalah sesuatu di dalam diri seseorang yang menyebabkan, 

menyalurkan dan mempertahankan tingkah lakunya untuk memenuhi 

kebutuhannya dalam mencapai kepuasan sesuai tujuannya. 

c. Kinerja Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau 

sekelompok orang dalam pelaksanaan suatu kegiatan menurut kriteria tertentu 

dan dalam waktu tertentu guna mewujudkan tujuan organisasi. 

1.3.2 Definisi Operasional 

Menurut Masri Singarimbun (1989:46) Definisi operasional adalah unsur penelitian 

yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Lebih lanjut 
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Masri Singarimbun mengatakan definisi operasional adalah semacam petunjuk 

pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Sedangkan definisi 

operasional menurut Mohammad Nazir (1999:152) adalah suatu definisi yang 

diberikan kepada suatu variabel atau kontruk dengan cara memberikan arti atau 

mendefinisikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan 

untuk mengukur kontruk atau variabel tersebut. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dua jenis, yaitu Variabel 

Independen atau Variabel Bebas dan Variabel Dependen atau Variabel Terikat. 

Variabel independen (bebas) adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Sedangkan 

Variabel dependen (terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat dikarenakan adanya variabel bebas. Di dalam penelitian ini yang 

menjadi variabel independen adalah gaya kepemimpinan dan motivasi, sedangkan 

yang menjadi variabel dependen adalah kinerja pegawai. 

Dengan definisi operasional kita akan mengetahui indikator dari variabel-variabel 

penelitian dan definisi operasional merupakan unsur yang penting, karena definisi 

operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel penelitian 

diukur. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.   Gaya kepemimpinan (X1) pada dasarnya mengandung pengertian sebagai salah 

satu cara yang dipergunakan oleh seorang pemimpin dalam mempengaruhi, 

mengarahkan dan mengendalikan perilaku orang lain untuk mencapai suatu 

tujuan. Indikator gaya kepemimpinan yang digunakan dalam penelitian ini 
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adalah : Hubungan Pemimpin dan bawahan, Struktur Tugas, Kewibawaan 

Kedudukan Pemimpin. 

2.   Motivasi (X2) adalah sesuatu di dalam diri seseorang yang menyebabkan, 

menyalurkan dan mempertahankan tingkah lakunya untuk memenuhi 

kebutuhannya dalam mencapai kepuasan sesuai tujuannya. Indikator motivasi 

yang digunakan dalam penelitian ini meliputi faktor intrinsik, yaitu : Prestasi, 

Pengakuan, Pekerjaan itu sendiri, Tanggung jawab, Pengembangan potensi 

individu. 

3. Kinerja (Y) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang atau sekelompok 

orang dalam pelaksanaan suatu kegiatan menurut kriteria tertentu dan dalam 

waktu tertentu guna mewujudkan tujuan organisasi. Sehubungan dengan hal 

tersebut maka indikator variabel kinerja dalam penelitian ini adalah : 

Kesetiaan, Prestasi Kerja, Kedisiplinan, Kerjasama, dan Tanggung Jawab. 

Tabel  3.1.  

Operasional Variabel dan Indikator Penelitian 

No Variabel Dimensi Indikator 

1 2 3 4 

1 Gaya 

Kepemimpinan 

(X1) 

Hubungan 

Pemimpin 

dan  

bawahan 

 

1. Pimpinan selalu memberikan kesempatan untuk bertanya 

kepada bawahannya apabila terdapat masalah dalam 

pekerjaan  

2. Pimpinan selalu menyediakan waktu bagi bawahannya 

untuk memberikan pendapat dan berdiskusi dalam 

memecahkan masalah-masalah pekerjaan  

3. Pimpinan selalu memberikan wewenang kepada 

bawahannya untuk mengambil keputusan dalam 

pekerjaan  

4. Apabila ada bawahan yang sakit maka pimpinan selalu 

memperhatikan dan menganjurkan untuk beristirahat dan 

berobat  
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1 2 3 4 

  

Struktur Tugas 5. Pimpinan selalu memberikan intruksi dengan jelas dan tegas 

agar pekerjaan diselesaikan tepat pada waktunya 

6. Pimpinan menjelaskan rincian tugas seorang bawahan  

7. Pimpinan melakukan pembagian tugas dan tanggung jawab 

terhadap semua pegawai sesuai dengan kemampuan yang 

dimiliki 

8. Apabila bawahan melakukan kesalahan maka pimpinan selalu 

berusaha untuk memberikan pengarahan dan mengoreksi 

kesalahan yang dilakukan oleh bawahan 

Kewibawaan 

kedudukan 

Pemimpin 

9. Pimpinan menyampaikan dengan jelas arah tujuan yang 

diinginkan kepada bawahan 

10. Pimpinan sering menekankan pentingnya tugas dan meminta 

pegawai melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya 

11. Pimpinan selalu memberikan arahan tentang pemeliharaan dan 

penciptaan suasana kerja yang baik dan menyenangkan  

12. Pimpinan memuji dan menghargai pegawai yang bekerja tepat 

waktu  

2 Motivasi 

(X2) 

 

 

Faktor Intrinsik: 

a. Prestasi 

 

 

1. Saudara dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan sesuai 

dengan tenggat waktu yang telah ditentukan 

2. Pekerjaan yang diberikan selalu tuntas dilaksanakan 

memenuhi hasil yang diharapkan 

3. Ketika saudara diperintahkan lembur oleh pimpinan untuk 

menyelesaikan pekerjaan, saudara dengan senang hati 

menerima lembur tersebut  

b. Pengakuan 

 

4. Pimpinan memberikan pujian secara lisan terhadap 

keberhasilan tugas yang baik 

5. Pimpinan memberikan penghargaan yang layak bagi pegawai 

berprestasi 

6. Pimpinan saudara menghargai setiap hasil kerja yang saudara 

lakukan  

c. Pekerjaan itu 

sendiri 

 

7. Dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang 

diperintahkan oleh pimpinan 

8. Semua pekerjaan yang dibebankan kepada saya dapat 

diselesaikan dengan baik dan tepat waktu 

9. Dalam menyelesaikan pekerjaan taat kepadea peraturan dan 

prosedur kerja yang diterapkan dalam suatu pekerjaan  

d. Tanggung 

jawab 

 

10. Pegawai selalu berusaha bekerja dengn baik dan tepat waktu 

11. Pegawai berusaha mengatasi masalah-masalah yang 

berhubungan dengan pekerjaan 

12. Saya menjalankan setiap pekerjaan yang menjadi tanggung 

jawab saya sesuai dengan peraturan dan standar kerja yang 

ditentukan  

e. Pengembangan 

potensi individu 

 

13. Pimpinan memberikan pekerjaan yang bervariasi 

terhadap pegawai 

14. Pimpinan memberikan kesempatan bagi pegawai untuk 

mengembangkan diri melalui pendidikan formal, training, 

kursus, diklat, dan seminar sesuai dengan keahlian. 
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15. Pimpinan melakukan evaluasi terhadap hasil kerja yang 

dilakukan pegawai 

3 Kinerja 

Pegawai 

(Y) 

 

 

a. Kesetiaan 

 
1. Saya sangat loyal pada organisasi dan pekerjaan 

2. Selalu menerima keputusan yang sudah dibuat bersama 

walau tidak puas 

3. Bersedia untuk melaksanakan tugas tambahan dari 

pimpinan dan pekerjaan tugas diluar waktu kerja 

b. Prestasi Kerja 

 

 

4. Saya menyelesaikan setiap tugas yang diberikan sesuai 

dengan tenggat waktu yang ditentukan 

5. Setiap pekerjaan yang diberikan saya selesaikan dengan 

hasil yang memuaskan 

6. Saya bekerja sesuai dengan target yang telah ditentukan 

c. Kedisiplinan 

 
7. Saya selalu menggunakan seragam kerja sesuai dengan 

yang telah ditentukan 

8. Saya datang dan pulang sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan di kantor 

9. Selalu berusaha untuk mentaati peraturan dan instruksi 

pimpinan tanpa ada unsur paksaan 

d. Kerjasama 

 

 

10. Mampu melakukan kerjasama tim guna memperoleh hasil 

pekerjaan yang maksimal 

11. Terbuka menerima saran dan masukan rekan saat 

menghadapi masalah dalam pekerjaan 

12. Sangat responsif ketika melihat rekan kerja ada yang 

membutuhkan bantuan 

e. Tanggung Jawab 

 
13. Saya mampu mempergunakan waktu semaksimal 

mungkin dalam bekerja 

14. Jika terjadi kesalahan dalam pekerjaan, saya akan 

langsung memperbaikinya 

15. Saya menyelesaikan pekerjaan pekerjaan sesuai dengan  

apa yang perintahkan  

Sumber : Data Penelitian, 2015 

1.4 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

1.4.1 Populasi  

Sugiyono (2012:90) mengemukakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Biro 
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Umum dan Keuangan (BUK) Universitas Lampung yang berjumlah 110 orang 

dengan rincian sebagai berikut: 

 

Tabel 3.2.  

Jumlah Tenaga Kependidikan Berdasarkan Golongan pada Biro Umum 

dan Keuangan (BUK) Universitas Lampung  

No Bagian 
GOLONGAN 

Jumlah 
I II III IV 

1 Kepegawaian 1 6 8 2 16 

2 Keuangan 1 12 22 1 36 

3 HTLBMNU 8 26 22 1 58 

Jumlah  10 44 52 4 110 

Sumber : Data Bagian Kepegawaian BUK Unila 2015. 

Adapun karakteristik yang peneliti jadikan pertimbangan populasi dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. PNS yang menduduki jabatan struktural, yaitu Kepala Bagian, dan Kepala 

Subbagian Biro Umum dan Keuangan Universitas Lampung. 

2. PNS golongan I, II dan III pada Bagian Keuangan, Bagian Kepegawaian, dan 

Bagian Hukum Tata Laksana Barang Milik Negara dan Umum. 

1.4.2 Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut (Sugiono, 2012:91). Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin 

G. Sevilla Consuelo dalam Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah 

(2005:136) sebagai berikut:   

 𝑛 =
N

1 + 𝑁𝑒2
𝑛 =

110

1 + 110(0, 12)
𝑛 =

110

2,1
      𝑛 = 52,380 orang 
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Karena yang menjadi sampel adalah orang atau manusia, maka dibulatkan menjadi 

53 orang. 

Keterangan : 

n: jumlah sampel 

N: jumlah populasi 

e: batas toleransi kesalahan 0,1 (error tolerance) 

1  :  bilangan konstanta 

 

Untuk menggunakan rumus ini, pertama ditentukan berapa batas toleransi 

kesalahan. Batas toleransi kesalahan ini dinyatakan dengan persentase. Semakin 

kecil toleransi kesalahan, semakin akurat sampel menggambarkan populasi. 

Misalnya, penelitian dengan batas kesalahan 5% berarti memiliki tingkat akurasi 

95%. Penelitian dengan batas kesalahan 1% memiliki tingkat akurasi 99%. Dengan 

jumlah populasi yang sama, semakin kecil toleransi kesalahan, semakin besar 

jumlah sampel yang dibutuhkan. 

1.4.3 Teknik Sampling 

Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk 

menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai 

teknik sampling yang digunakan. Dalam penelitian ini menggunakan Probability 

Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama 

bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel 

(Sugiyono,2012:92). Jenis Probability Sampling yang digunakan pada penelitian 

ini adalah Stratified Random Sampling dengan rumus yang dikemukakan Bambang 

Prasetyo dan Lina M Jannah, (2005:129) 

                        Populasi1 

Sampel1 =                               x  Total sampel 

                    Total populasi  
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Dapat di rumuskan sampel dalam penelitian ini adalah pegawai pada Biro Umum 

dan Keuangan Universitas Lampung sebanyak 53 orang responden dengan rincian 

sebagai berikut : 

Tabel 3.3.  

Sampel Penelitian 

No 
Tenaga  

Kependidikan 
Populasi 

Total 

Responden % 

1 Golongan I (satu) 10 5 9,43 

2 Golongan II (dua) 44 22 41,51 

3 Golongan III (tiga) 52 24 45,28 

4 Golongan IV (empat) 4 2 3,77 

Jumlah  110 53 100 

Sumber : Data Penelitian, 2015 

Teknik pelaksanaan pengambilan sampel dilakukan dengan cara undian, agar 

memudahkan di dalam melaksanakan penentuan sampel, pegawai dibagi sesuai 

dengan golongannya agar mendapatkan hak yang sama. Model dan caranya adalah 

untuk pegawai golongan I diambil 5 orang sebagai sampel dari total 10 orang 

populasi, pegawai golongan II diambil 22 orang sebagai sampel dari total 44 orang 

populasi, pegawai golongan III diambil 24 orang sebagai sampel dari total 52 orang 

populasi, dan pegawai golongan IV diambil 2 orang sebagai sampel dari total 4 

orang populasi.(kertas diberi nomor lalu digulung-gulung kemudian dimasukan 

kedalam satu gelas/tempat untuk diambil satu persatu secara acak) sehingga setiap 

sampel diperlakukan adil. Total ada 53 orang pegawai yang dijadikan responden 

dalam penelitian ini, berikut responden yang menjadi sampel dalam penelitian. 
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Tabel 3.4 

Daftar Nama-Nama Responden Penelitian pada Biro Umum dan Keuangan 

Universitas Lampung 

 

No Nama Pangkat/Golongan NIP 
Jenis 

Kelamin 

1 Dirzon, S.E., M.M. Pembina TK.I, IV/b 196004041987111001 Laki-Laki 

2 Budi Suroso, S.I.Kom. Penata TK.I, III/d 196404281985031004 Laki-Laki 

3 Riswantoro  Pengatur, II/c 197905292005011002 Laki-Laki 

4 Heriyanti, A.Md. Pengatur, II/c 198209052010122003 Perempuan  

5 Nila S. Yulianti, S.Kom. Penata Muda, III/a 199107052014042001 Perempuan  

6 Achmad Manshur, A.Md. Pengatur, II/c 198804212014041001 Laki-Laki 

7 Ibrahim Nour Pengatur Muda TK.I, II/b 197006122007011001 Laki-Laki 

8 Umi Masyitha, S.H. Penata TK.I, III/d 195905071986112001 Perempuan  

9 Ida Firstiana, S. Sos. Penata, III/c 197205302001122001 Perempuan  

10 Oktoria Subarkah H, A.Md. Pengatur TK.I, II/d 198110142009121004 Laki-Laki 

11 Siswanti, A.Md. Pengatur TK.I, II/d 198603312010122005 Perempuan  

12 Toni Riyanto Juru TK.I, I/d 197808032009101002 Laki-Laki 

13 Nurhidayati, S.E., M.Ak. Penata TK.I, III/d 197611062001122001 Perempuan  

14 Hendi Wibowo, S.E. Penata Muda, III/a 198110012014041001 Laki-Laki 

15 Lidya Fransiska, A.Md. Pengatur, II/c 198910292010122005 Perempuan  

16 Masduki, S.Si., M.Ak. Penata, III/c  196608241990021001 Laki-Laki 

17 Harumin, A.Md. Pengatur TK.I, II/d 197603132008121001 Laki-Laki 

18 Muhammad Ismail, A.Md. Pengatur, II/c 198907062010121011 Laki-Laki 

19 Eka Yulianti, S.E. Penata Muda TK.I, III/b 198307052008122002 Perempuan  

20 Verra Okiu Lianda, A.Md. Pengatur, II/c 198612252014042001 Perempuan  

21 Irene Isnaeni Pengatur Muda TK.I, II/b 197201142009102001 Perempuan  
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22 Dianita Maharani, A.Md. Pengatur TK.I, II/d 198105102009122004 Perempuan  

23 Lely Ayati Pengatur Muda TK.I, II/b 197602152007012001 Perempuan  

24 Haspita Satur Eka, A.Md. Pengatur TK.I, II/d 197810142009102002 Perempuan  

25 Kamsiah Penata Muda, TK.I, III/b 196802101989012001 Perempuan  

26 Septiana Evanti Pengatur Muda TK I, II/b 197409272009102001 Perempuan  

27 Rohana Sari, S.E., M.M. Penata, III/c 196701192006042001 Perempuan  

28 Edwin Herwani, S.Kom. Penata Muda TK.I, III/b 197907272001121001 Laki-Laki 

29 Muhammad Anas, A.Md. Pengatur TK.I, II/d 198412032009121008 Laki-Laki 

30 Ahmad Yulizar Pengatur, II/c  197507172009101002 Laki-Laki 

31 Slamet Riyanto Juru TK.I, I/d 198201062008101001 Laki-Laki 

32 Tejo Utoyo, S.Kom. Penata Muda, III/a 197104232002121002 Laki-Laki 

33 Munjani Pengatur Muda, II/a 196401141987031004 Laki-Laki 

34 Hairul Arifin Penata Muda TK.I, III/b  196209151981021002 Laki-Laki 

35 Ahmad Suntara, A,Md. Penata Muda, III/a 198004132006041001 Laki-Laki 

36 Zamami  Penata Muda TK.I, III/b 196008051982032003 Perempuan  

37 M. Soleh Anom, S.H. Pembina, IV/a 195907031981031005 Laki-Laki 

38 Sulaemi, S.H. Penata, III/c 196509171990021001 Laki-Laki 

39 Afandi  Penata Muda TK.I, III/b 196206091981111001 Laki-Laki 

40 Adnan  Juru TK.I, I/d 196808212007011001 Laki-Laki 

41 Rohiman  Juru TK.I, I/d 197704032008101001 Laki-Laki 

42 Karyono  Juru, I/c 197111092007011001 Laki-Laki 

43 Herman D, S.IP. Penata TK.I, III/d  195910261981031002 Laki-Laki 

44 Ngadiman, S.I.Kom Penata, III/c  197006042001121001 Laki-Laki 

45 Didi Sudarmansyah, S.Pd.  Penata Muda, III/a  199108102014041001 Laki-Laki 

46 Aristianto Husin, S.H.,M.H Penata Muda TK.I, III/b 197712292009101001 Laki-Laki 

47 Kholik Farijal, A.Md. Pengatur, II/c  198504222014041003 Laki-Laki 
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48 Rohela Sari  Pengatur Muda TK.I, II/b 197003172007012001 Perempuan  

49 Yustina Hermini, S.IP.   Penata Muda TK.I, III/b 197107142000032002 Perempuan  

50 Rustam, S.T.  Penata Muda, III/a 196801221990101001 Laki-Laki 

51 Ilmiah  Penata Muda TK.I, III/b 196010061982032002 Perempuan  

52 Suyanto  Pengatur Muda TK.I, II/b 196506112007011002 Laki-Laki 

53 Rahmat Pranoto  Pengatur Muda, II/a 198110042008101001 Laki-Laki 

Sumber : Data Penelitian, 2015 

1.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :  

1.5.1 Kuesioner. 

Pada penelitian ini teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan  kuesioner, 

dimana peneliti menyusun daftar pertanyaan secara tertulis kemudian dibagikan 

kepada responden untuk memperoleh data yang berhubungan dengan kegiatan 

penelitian sebagai sumber data primer dengan memberikan daftar pertanyaan/ 

angket berstruktur yaitu pertanyaan mengenai tanggapan responden terhadap 

variabel Gaya Kepemimpinan, Motivasi dan Kinerja Pegawai, yang disertai dengan 

sejumlah alternatif pilihan jawaban bagi para responden, untuk mendapatkan hasil 

jawabannya.  

1.5.2 Observasi  

Pengumpulan data dengan metode observasi adalah Pengumpulan data dengan cara 

melakukan pengamatan secara langsung pada obyek yang diteliti guna melengkapi 

informasi yang dibutuhkan. 

1.6 Pengukuran Instrumen Penelitian 
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Menurut Sugiyono, (2012:105) Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur 

nilai variabel yang diteliti, dengan demikian junlah instrumen yang akan digunakan 

untuk penelitian akan tergantung pada jumlah variabel yang diteliti. Untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian ini digunakan alat bantu pengumpulan data 

berupa kuesioner. Adapun kuesioner dibagi dalam 3 dimensi, yaitu gaya 

kepemimpinan, motivasi, dan kinerja. Hasil pengumpulan data primer dari 

responden berupa jawaban dari kuesioner, selanjutnya dilakukan penentuan nilai 

atau skor dari alternatif jawaban dengan menggunakan skala Likert skala jenjang 5. 

Data skala Likert dimana variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator 

variabel, kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun 

item-item instrumen berupa pertanyaan-pertanyaan. Karena Skala Likert digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang 

tentang fenomena sosial. (Sugiyono, 2012:107). 

Selanjutnya dalam penelitian ini responden diminta memilih salah satu dari lima 

alternatif jawaban sebagai berikut : 

1. Pilihan jawaban (SS)   = Sangat Setuju,     : diberi skor 5 

2. Pilihan jawaban (S)     = Setuju,      : diberi skor 4 

3. Pilihan jawaban (RR)   = Ragu-Ragu/Kurang Setuju/Netral  : diberi skor 3 

4. Pilihan jawaban (TS)   = Tidak Setuju,     : diberi skor 2 

5. Pilihan jawaban (STS) = Sangat Tidak Setuju,   : diberi skor 1 

1.7 Teknik Pengujian Instrumen 

Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus ada alat ukur 

yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian. 
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Menurut Sugiyono (2012:119) instrumen penelitian adalah suatu alat yang 

digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Teknik 

pengujian instrumen dilakukan untuk mengetahui data tersebut valid dan reliabel 

atau tidak, untuk mengukur harus diuji validitas dan reliabilitasnya terlebih dahulu. 

1.7.1 Uji Validitas 

Untuk menguji validitas ini digunakan Pearson’s correlation, Instrumen 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 (Sugiyono, 2012:137). Dengan menggunakan instrumen yang 

valid dan reliabel dalam pengumpulan data, maka diharapkan hasil penelitian akan 

menjadi valid dan reliabel. 

Untuk mengetahui apakah instrumen tersebut valid, maka dilakukan uji validitas 

dengan menggunakan analisis kesalahan butur, dengan teknik kolerasi product 

moment, menurut Masrun (Solimun, 2002:70), bilamana koefisien kolerasi antar 

skor sauatu indikator dengan skor total seluruh indikator adalah positif dan lebih 

besar 0,3 (r ≥ 0,3) maka instrumen tersebut dianggap valid. Untuk menguji 

digunakan rumus Kolerasi Product Moment : 

rxy = 

Σ𝑥𝑦

√(Σ𝑥2)(Σ𝑦2)
..................(Ghozali,2005) 

Setelah pengujian kontruksi selesai, maka diteruskan dengan uji coba instrumen. 

Instrumen tersebut dicobakan pada sampel darimana populasi diambil. Selanjutnya 

data ditabulasikan pengujian validitas kontruksi dilakukan dengan analisis faktor, 

yaitu dengan mengkorelasikan antar skor item instrumen dalam suatu faktor, 

analisis faktor dilakukan dengan cara mengkolerasikan jumlah skor faktor dengan 
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skor total. Bila korelasi tiap faktor tersebut positif dan besarnya 0,3 ke atas maka 

faktor tersebut merupakan construct yang kuat. Jadi berdasarkan analisis faktor itu 

dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut memiliki validitas konstruksi yang 

baik. (Sugiyono, 2012:142). 

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel dengan 

mencari degree of freedom (df) = N – k. Jika r hitung > r tabel, dan bernilai positif, 

maka pertanyaan (indikator) tersebut dikatakan valid. Untuk menentukan tingkat 

validitas peneliti menggunakan bantuan program Statistical Package for Social 

Science  (SPSS) versi 17. 

3.7.1.1 Uji Validitas Gaya Kepemimpinan (X1) 

Dalam analisis ini apabila item dikatakan valid pasti reliabel. Tingkat validitas 

ditentukan dari angka pada Corrected Item-Total Correlation (korelasi antara skor 

item dengan skor total item (nilai rhitung) dibandingkan dengan nilai rtabel. Jika nilai 

rhitung lebih besar dari nilai rtabel atau nilai rhitung> nilai rtabel, maka item tersebut 

adalah valid.  

Tabel 3.5.   

Tabel Uji Validitas Gaya Kepemimpinan 

Item rhitung 
rtabel 

α = 0,05; n = 53 
Keputusan 

X1.1 0,806 > 0,266 Valid 

X1.2 0,737 > 0,266 Valid 

X1.3 0,720 > 0,266 Valid 

X1.4 0,712 > 0,266 Valid 

X1.5 0,531 > 0,266 Valid 
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X1.6 0,539 > 0,266 Valid 

X1.7 0,683 > 0,266 Valid 

X1.8 0,547 > 0,266 Valid 

X1.9 0,669 > 0,266 Valid 

X1.10 0,442 > 0,266 Valid 

X1.11 0,773 > 0,266 Valid 

X1.12 0,727 > 0,266 Valid 

       Sumber : Data Penelitian, 2015 

 

3.7.1.2 Uji Validitas Motivasi (X2) 

Dalam analisis ini apabila item dikatakan valid pasti reliabel. Tingkat validitas 

ditentukan dari angka pada Corrected Item-Total Correlation (korelasi antara skor 

item dengan skor total item (nilai rhitung) dibandingkan dengan nilai rtabel. Jika nilai 

rhitung lebih besar dari nilai rtabel atau nilai rhitung> nilai rtabel, maka item tersebut 

adalah valid.  

Tabel 3.6. 

Tabel Uji Validitas Motivasi (X2) 

Item rhitung 
rtabel 

α = 0,05; n = 53 
Keputusan 

X2.1 0,667 > 0,266 Valid 

X2.2 0,613 > 0,266 Valid 

X2.3 0,687 > 0,266 Valid 

X2.4 0,637 > 0,266 Valid 

X2.5 0,681 > 0,266 Valid 

X2.6 0,597 > 0,266 Valid 
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X2.7 0,626 > 0,266 Valid 

X2.8 0,643 > 0,266 Valid 

X2.9 0,640 > 0,266 Valid 

X2.10 0,784 > 0,266 Valid 

X2.11 0,631 > 0,266 Valid 

X2.12 0,777 > 0,266 Valid 

X2.13 0,655 > 0,266 Valid 

X2.14 0,604 > 0,266 Valid 

X2.15 0,.465 > 0,266 Valid 

       Sumber : Data Penelitian, 2015 

3.7.1.3 Uji Validitas Kinerja Pegawai (Y) 

Dalam analisis ini apabila item dikatakan valid pasti reliabel. Tingkat validitas 

ditentukan dari angka pada Corrected Item-Total Correlation (korelasi antara skor 

item dengan skor total item (nilai rhitung) dibandingkan dengan nilai rtabel. Jika nilai 

rhitung lebih besar dari nilai rtabel atau nilai rhitung> nilai rtabel, maka item tersebut 

adalah valid.  

Tabel 3.7.Tabel Uji Validitas Kinerja Pegawai (Y) 

Item rhitung 
rtabel 

α = 0,05; n = 53 
Keputusan 

1 0,587 > 0,266 Valid 

2 0,560 > 0,266 Valid 

3 0,557 > 0,266 Valid 

4 0,543 > 0,266 Valid 

5 0,395 > 0,266 Valid 

6 0,533 > 0,266 Valid 
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7 0,435 > 0,266 Valid 

8 0,352 > 0,266 Valid 

9 0,517 > 0,266 Valid 

10 0,466 > 0,266 Valid 

11 0,498 > 0,266 Valid 

12 0,505 > 0,266 Valid 

13 0,490 > 0,266 Valid 

14 0,405 > 0,266 Valid 

15 0,699 > 0,266 Valid 

Sumber : Data Penelitian, 2015 

3.7.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode Untuk mengukur 

reliabilitas dilakukan dengan uji statistik internal consistency yaitu metode untuk 

melihat sejauhmana konsistensi tanggapan responden terhadap item-item 

pertanyaan dalam suatu instrumen penelitian,dengan bantuan program komputer 

SPSS for Windows versi 17.Untuk mengukur reliabilitas dilakukan dengan uji 

statistik Cronbach Alpha  (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika 

memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60. (Imam Ghozali.2006). 

3.7.2.1  Uji Reliabilitas Gaya Kepemimpinan (X1) 

Pengujian Reabilitas dengan nilai kolerasi GutmanSplit HalfCoefficient  = 0,937. 

Korelasi berada pada kategori sangat kuat. Bila dibandingkan dengan rtabel (0,266) 

maka rhitung lebih besar dari rtabel. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa angket 

Gaya Kepemimpinan (X1) tersebut Reliabel. 
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Tabel 3.8 

Tabel Reliability Statistics Gaya Kepemimpinan (X1) 

Cronbach's Alpha Part 1 Value .850 

N of Items 6a 

Part 2 Value .822 

N of Items 6b 

Total N of Items 12 

Correlation Between Forms .886 

Spearman-Brown Coefficient Equal Length .940 

Unequal Length .940 

Guttman Split-Half Coefficient .937 

a. The items are: X1.1, X1.2, X1.3, X1.4, X1.5, X1.6. 

b. The items are: X1.7, X1.8, X1.9, X1.10, X1.11, X1.12. 

Sumber : Data Penelitian, 2015 

3.7.2.2 Uji Reliabilitas Motivasi (X2) 

Pengujian Reabilitas dengan nilai kolerasi GutmanSplit HalfCoefficient  = 0,804. 

Korelasi berada pada kategori sangat kuat. Bila dibandingkan dengan rtabel (0,266) 

maka rhitung lebih besar dari rtabel. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa angket 

Motivasi Kerja (X2) tersebut Reliabel. 

Tabel 3.9 

Tabel Reliability Statistics Motivasi (X2) 

 

Cronbach's Alpha Part 1 Value .886 

N of Items 8a 

Part 2 Value .890 

N of Items 7b 

Total N of Items 15 

Correlation Between Forms .685 

Spearman-Brown Coefficient Equal Length .813 

Unequal Length .814 

Guttman Split-Half Coefficient .804 

a. The items are: X2.1, X2.2, X2.3, X2.4, X2.5, X2.6, X2.7, X2.8. 

b. The items are: X2.8, X2.9, X2.10, X2.11, X2.12, X2.13, X2.14, X2.15. 

Sumber : Data Penelitian, 2015 
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3.7.2.3 Uji Reliabilitas Kinerja Pegawai (Y) 

Pengujian Reabilitas dengan nilai kolerasi GutmanSplit HalfCoefficient  = 0,694. 

Korelasi berada pada kategori sangat kuat. Bila dibandingkan dengan rtabel (0,266) 

maka rhitung lebih besar dari rtabel. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa angket 

Kinerja Pegawai/KP (Y) tersebut Reliabel. 

Tabel 3.10 

Tabel Reliability Statistics Kinerja Pegawai (Y) 

Cronbach's Alpha Part 1 Value .802 

N of Items 8a 

Part 2 Value .808 

N of Items 7b 

Total N of Items 15 

Correlation Between Forms .532 

Spearman-Brown Coefficient Equal Length .694 

Unequal Length .695 

Guttman Split-Half Coefficient .694 

a. The items are: Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8. 

b. The items are: Y8, Y9, Y10, Y11, Y12, Y13, Y14, Y15. 

Sumber : Data Penelitian, 2015 

 

3.8 Teknik Analisis Data 

Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokan data berdasarkan variabel dan 

jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, 

menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk 

menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis 

yang telah diajukan.(Sugiyono, 2012:169). Teknik analis data dalam penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan Statistik Deskriptif, Statistik Inferensial, dan 

Analisis Regresi Linier Berganda. 
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3.8.1 Statistik Deskriptif 

MenurutSugiyono (2012:169) Statistik Deskiptif adalah statistik yang digunakan 

untuk menganalisis data dengan cara mendeskripkan atau menggambarkan data 

yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan 

yang berlaku untuk umum atau generalisasi. 

Analisis dilakukan dengan cara melakukan perhitungan sehingga setiap rumusan 

masalah dapat dapat ditemukan jawabannya secara kuantitatif. Untuk dapat 

menjawab ke tiga rumusan masalah deskriptif tersebut, maka pertama tama 

ditentukan terlebih dahulu skor ideal/kriterium. Skor ideal adalah skor yang 

ditetapkan dengan asumsi bahwa setiap responden pada setiap pertanyaan memberi 

jawaban dengan skor tertinggi. Selanjutnya untuk menjawab ketiga rumusan 

masalah tersebut, dapat dilakukan dengan cara membagi jumlah skor hasil 

penelitian dengan skor ideal, (Sugiyono, 2012:204). 

Untuk menguji nya apakah koefisien korelasi itu dapat digeneralisasikan atau tidak, 

maka diuji signifikansinya dengan rumus sebagai berikut : 

Fh = 
𝑅2/k

(1−𝑅2)/(𝑛−𝑘−1)
 ....................... (Ghozali, 2005) 

Dimana : 

R = Koefisien korelasi ganda 

k = Jumlah variabel independen 

n = Jumlah anggota sampel 

Jadi Fh selanjutnya dikonsultasikan dengan F tabel (F1), dengan dk pembilang = k 

dan dk penyebut = (n-k-1) dan taraf kesalahan yang ditetapkan misalnya 5%. 

Sehingga berlaku ketentuan bila Fh lebih besar dari Fo maka koefisien korelasi 

ganda yang diuji adalah signifikan, yaitu dapat diberlakukan untuk seluruh 

populasi. 
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3.8.2 Statistik Inferensial 

Statistik Inferensial, (sering juga disebut statistik induktif atau statistik 

probabilitas), adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik ini akan cocok 

digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas, dan teknik pengambilan 

sampel dari populasi itu dilakukan secara random. (Sugiyono, 2012:170). 

Untuk mengujinya dilakukan dengn menggunakan rumus korelasi product moment 

sebagai berikut : 

rxy= 
NΣ𝑥𝑦−(∑𝑥)(∑𝑦)

√{(NΣ𝑥2−(NΣ𝑥2)}  {(NΣ𝑦2−(Σ𝑦)2}
 ................... (Ghozali, 2005) 

Uji korelasi product moment secara praktis, yang tidak perlu dihitung, tetapi 

langsung dikonsultasikan pada tabel r produk moment. Ketentuannya bila r hitung           

lebih kecil dari tabel, maka Ho diterima, dan Ha ditolak. Tetapi sebaliknya bila r 

hitung lebih besar dari r tabel (rh > r tabel) maka Ha diterima. 

Untuk menguji signifikansi hubungan antara variabel bebas secara pararel terhadap 

variabel terikat, signifikan atau tidak maka perlu diuji signifikansinya dengan 

menggunakan rumus uji t sebagai berikut : 

𝑡 =
r √n−2

√1−𝑟2
 ..........................(Ghozali, 2005) 

Ketentuannya bila r hitung lebih kecil dari r tabel, maka Ho diterima, dan Ha 

ditolah. Tetapi sebaliknya bila r hitung lebih besar dari r tabel (rh . r tabel) maka Ha 

diterima. Analisa untuk korelasi dapat dilanjutkan dengan menghitung koefisien 

derterminasi, dengan cara mengkuadratkan koefisien yang ditemukan. Analisis data 

dilakukan dengan bantuan program komputer SPSS for Windows versi 17.Sebagai 

alat untuk meregresikan model yang telah dirumuskan. 
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3.8.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda adalah teknik ketergantungan, sehingga variabel 

yang akan dibagi menjadi variabel dependen atau terikat (Y) dan variabel 

independen atau bebas (X). Analisis ini menunjukan bahwa variabel dependen akan 

bergantung (terpengaruh) pada lebih dari satu variabel independen. Menurut 

(Priyatno, 2008) Analisis regresi linierberganda yaitu analisis yang bertujuan untuk 

mengetahui ada tidaknya hubungan ketergantungan, dan arah hubungan 

ketergantungan antara dua atau lebih variabel bebas dengan variabel terikat 

digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel dependen apakah positif atau 

negatif. Adapun persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut :  

Y = a +b1X1 + b2X2+ e .................... (Ghozali, 2005) 

Keterangan : 

Y        =   Variabel Dependen(kinerja pegawai) 

X1         =   Variabel Independen (gaya kepemimpinan) 

X2       =   Variabel Independen (motivasi)  

b1b2      =   Koefisien regresi 

a       =   Nilai Konstanta 

e         =   Variabel lain yang tidak diteliti atau dimasukan dalam model 

 

 

Analisis regresi linier berganda diolah menggunakan program Statistical Package 

for Social Science  (SPSS) versi 17. Analisis regresi linier berganda ini dilakukan 

dengan memasukan dua variabel independen yaitu gaya kepemimpinan dan 

motivasi serta variabel dependen yaitu kinerja pegawai.  

 

3.9 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan untuk memperoleh kebenaran atas apa yang telah 

dihipotesiskan di bab tinjauan pustaka. Untuk mengujinya menggunakan rumus 

sebagai berikut : 
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3.9.1 Person Korelasi Product Moment 

Digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh gaya kepemimpinan dan 

motivasi terhadap kinerja pegawai, dengan rumus sebagai berikut : 

rxy = 

NΣ𝑥𝑦−(∑𝑥)(∑𝑦)

√{(NΣ𝑥2−(NΣ𝑥2)}  {(NΣ𝑦2−(Σ𝑦)2}
................... (Ghozali, 2005) 

3.9.2 Uji t 

       Uji t digunakan untuk menguji signifikansi konstanta dari setiap variabel 

independen.(Sugiyono, 2012:184). Sehingga besarnya tingkat pengaruh gaya 

kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja pegawai dapat diketahui. Dengan 

rumus sebagai berikut : 

𝑡 =
r √n−2

√1−r2
 ..................... (Ghozali, 2005) 

Keterangan : 

r    =  korelasi parsial yang ditemukan 

n   =  jumlah sampel 

t    =  t hitung yang selanjutnya dikonsultasikan dengan t tabel 

 

Hipotesis yang diajukan adalah 

1) H0 : Koefisien regresi tidak signifikan 

2) Ha : Koefisien regresi signifikan. 

Pengujian ini dilakukan dengan tingkat kepercayaan 95% dan tingkat kesalahan 5% 

dengan df=(n-k-1). Yaitu : 

a) - Jika t hit < t tab maka H0 diterima dan Ha ditolak 

- Jika t hit > t tab maka H0 ditolak dan Ha diterima 

b) - Jika probabilitas > 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak 

- Jika probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima 
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3.9.3 Uji F (Uji Hipotesis secara Simultan) 

Uji F ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga yaitu mengetahui 

ada tidaknya pengaruh signifikan atas semua variabel independen terhadap variabel 

dependen secara keseluruhan. Uji F dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

variabel-variabel bebas (gaya kepemimpinan, dan  motivasi) secara bersama-sama 

mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (kinerja). Uji F dilakukan dengan 

cara membandingkan Fhitung yang diperoleh dari hasil regresi dengan Ftabel pada taraf 

signifikansi α = 0,05 dan dk1 = n dan dk2 = n – k – 1, dimana k yaitu jumlah variabel 

independen. 

- Jika Fhitung < Ftabel maka Ho ditolak, artinya variabel independen tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 

- Jika Fhitung   >  Ftabel maka Ho diterima, artinya variabel independen berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 

3.9.4 Uji R2 (Uji Koefisien Determinasi) 

Koefisien determinasi adalah salah satu nilai statistik yang dapat digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar sumbangan pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen. Nilai koefisien determinasi menenunjukkan persentasi variasi 

nilai variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Rumusnya 

adalah sebagai berikut : 

R2 = (SSR) / (SST) .................. (Ghozali, 2005) 

Keterangan : 

R2     =   Koefisien determinasi 

SSR  =   Sum of Square Regression 

SST  =   Sum of Square Total. 
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Koefisien determinasi (R2) dimaksudkan untuk mengukur kemampuan seberapa 

besar persentasi variasi variabel bebas (independen) pada model regresi linier 

berganda dalam menjelaskan variasi variabel terikat (dependen). Dengan kata lain 

pengujian model menggunakan (R2), dapat menunjukan bahwa variabel-variabel 

independen yang digunakan dalam model regresi linier berganda adalah variabel-

variabel independen yang mampu mewakili keseluruhan dari variabel-variabel 

independen lainnya dalam mempengaruhi variabel dependen, kemudian besarnya 

pengaruh ditunjukan dalam bentuk persentase. Analisis data dilakukan dengan 

bantuan program komputer SPSS for Windows versi 17.Sebagai alat untuk 

meregresikan model yang telah dirumuskan. 

 


