
 

 

III METODE PENELITIAN 

 

 

A.    Jenis  Penelitian 

 
Penelitian ini menggunakan Jenis  penelitian deskriptif kuantitatif 

(ekplanasi), yaitu penelitian yang bermaksud untuk menggambarkan fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan dan lain-lain, dengan cara deskripsi dalam bentuk  statistik 

dikarenakan data yang dikumpulkan adalah berupa data kuantitatif atau data yang 

berbentuk angka-angka yang didapat dari hasil penyebaran angket dan berusaha 

mejawab dan menguji kebenaran hipotesis (Arikunto.S 2001). 

B.     Definisi Konseptual 

 
Definisi konseptual merupakan pemaknaan konsep yang digunakan, 

sehingga memudahkan peneliti untuk mengoperasionalkan konsep tersebut di 

lapangan. Dalam penelitian ini definisi konseptualnya, yaitu pengaruh motivasi 

kerja dan gaya kepemimpinan. 

Menurut Herzberg (2001) , dimana Motivasi kerja, gaya kepemimpinan 

maupun kinerja pegawai , sebagai berikut .    

1. Motivasi kerja. adalah dorongan-dorongan yang diberikan kepada pegawai 

sebagai upaya memotivasi agar  bekerja sesuai dengan ketentuan dan harapan 

instansi, yang menyangkut aspek-aspek (1. Intrinsik : pengharapan 2. 

ektrinsik: tunjangan, insentif, penghargaan dan kebijakan pimpinan). 

2. Gaya kepemimpinan adalah perilaku atau seni yang digunakan oleh seorang 

pimpinan dalam menggerakkan, mempengaruhi anggota organisasi 
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/pengikutnya, dalam rangka mencapai tujuan yang menyangkut aspek-aspek 

gaya konsultatif, gaya partisipatif, gaya delegatif dan gaya instruktif. 

3. Kinerja pegawai .adalah kemampuan yang ditunjukkan oleh pegawai dalam 

melaksanakan tugas atau pekerjaannya  dalam rangka mencapai tujuan sesuai 

dengan standar yang telah ditetapkan, arti lain kinerja pegawai adalah prestasi 

yang dicapai pegawai dalam melaksanakan suatu pekerjaan dalam suatu 

organisasi yang menyangkut aspek-aspek, prestasi kerja, hubungan yang 

harmonis dalam organisasi, kreatifitas dan inisiatif yang tinggi, kehadiran dan 

penyelesaian kerja, tanggungjawab dan  kepribadian.. 

C.     Definisi Operasional 

 
Definisi operasional merupakan abstraksi dari objek penelitian, sehingga 

dalam realitasnya diperlukan konsep yang lebih operasional untuk dapat 

memfokuskan penelitian. Berdasarkan tinjauan teoritis yang ada dalam penelitian, 

maka konsep operasional pengaruh motivasi kerja dan gaya kepemimpinan dilihat 

pada dibawah ini: 
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Tabel 3 Definisi Operasional 
Variable 

 

 

Motivasi  kerja 

(X1)  
 

 

 

 

 

 

 

Gaya 

Kepemimpinan 

 (X2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinerja Pegawai 

(Y) 

Definisi 

 

 

Motivasi adalah 

dorongan yang ada 

dalam diri manusia yang 

menyebabkan ia 

melakukan sesuatu” 

(Herzberg,2001) 

 

 

 

Gaya kepemimpinan 

adalah keseluruhan 

aktivitas atau style 

kepemimpinan dalam 

rangka mempengaruhi 

orang–orang agar mau 

bekerja sama untuk 

mencapai tujuan yang 

memang diinginkan 

bersama  

( Blauchard2006) 

 

 

Kinerja pegawai adalah 

hasil kinerja secara 

kualitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh 

seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya 

sesuai tanggung jawab 

yang diberikan 

kepadanya (Hasibuan 

2006:201)  

 

Indikator 

 

 

1. Intrinsik 

-  Pengharapan  

2. Ektrinsik 

a. Tunjangan 

b.  Insentif 

c. Penghargaan 

d. Kebijakan pimpinan  

 

 

1.   Gaya Konsultasi 

2.   Gaya Partisipasi 

3.   Gaya Delegasi 

4.   Gaya Instruktif 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Prestasi kerja 

2. Hubungan yang 

harmonis dalam 

organisasi 

3. Kreatifitas dan inisiatif 

yang tinggi 

4. Kehadiran dan 

penyelesaian kerja 

5. Tanggungjawab 

6. Kepribadian dan sikap 

 

Skala 

Data 

 

Kategori 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategori 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.    Uji Validitas dan Reliabilitas Intrumen Penelitian 

1.  Uji Validitas 

 
Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keandalan atau 

kesahihan suatu alat ukur, valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas menggunakan bantuan 

program software SPSS Versi 19.0 dengan analisa uji skala alpha cronbac’h. Hasil 

uji validitas rhit kemudian di konsultasikan dengan rtab, sehingga dapat disimpulkan 
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bahwa jika rhit > rtab  maka alat ukur dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk 

mengumpulkan data sebaliknya jika rhit < rtab  maka alat ukur yang digunakan 

dinyatakan tidak valid dan tidak dapat digunakan untuk mengumpulkan data 

 
2.  Uji Reliabilitas 

 
Reliabilitas adalah keajegan (konsistensi) alat pengumpul data/ instrumen 

dalam mengukur apa saja yang diukur. Instrumen yang reliabel maksudnya 

instrumen yang jika digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, 

akan menghasilkan data yang sama. Uji reliabilitas menggunakan bantuan 

program software SPSS Versi 19.0 dengan menggunakan uji skala cronbach 

alpha, alat ukur dikatakan reliabel jika nilai alpha yang didapat > 0,60 

 

E.     Populasi, Sampel dan Tekhnik Sampling 

 
1      Populasi 

 
Menurut Hadi (2002: 150) populasi adalah satuan individu yang menjadi 

sasaran atau sejumlah individu yang akan dijadikan subyek dalam penelitian. 

Berdasarkan pendapat tersebut maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh pegawai pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung yang 

berjumlah 173 orang. 

2.      Sampel 

 
Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan subjek yang diteliti 

dan dianggap mewakili seluruh populasi (Notoatmodjo, 2005: 79). Teknik 

pengambilan jumlah sampel ditetapkan dengan mengunakan rumus Slovin 

(1997:22) sebagai berikut: 
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      N 

n =  

 1 + N (e)
2
 

 

Keterangan: 

n = Jumlah Sampel 

N   = Jumlah Populasi 

e    = Tingkat kesalahan dalam pengambilan sampel (10%) 

 
Berdasarkan rumus diatas jumlah sampel dalam penelitian ini dihitung 

sebagai berikut: 

              173   

n  =  

          1+173 (0,1)
2
 

 

  173   

     =    

     2,73  

      =  63,3                    

      =  63 orang pegawai (dibulatkan kebawah, Sudjana 2005: 173) 

Dengan demikian jumlah sampel pada penelitian ini ditetapkan sebanyak 63 

orang pegawai, adapun jumlah sampel yang diambil tidak mempertimbangkan 

jenis kelamin, umur dan golongan. 

3.     Teknik Sampling  

 
Langkah-langkah untuk menetapkan sampel menggunakan random 

sampling dengan cara diundi.. 

 
F.     Teknik Pengumpulan Data 

 
Dalam memperoleh data dalam penelitian ini, maka digunakan teknik 

pengumpulan data melalui: 



 

 

37 

1. Observasi 

Observasi yaitu mengadakan penelitian langsung dengan cara pengamatan 

kepada objek penelitian untuk memperoleh data-data informasi yang akurat. 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi langsung ke objek 

penelitian yaitu Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung untuk 

mendapatkan data mengenai data-data lokasi penelitian, kondisi sarana dan 

prasarana, data abasensi pegawai serta data mengenai profil Dinas 

Perhubungan Kota Bandar Lampung 

2. Wawancara 

Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab secaralangsung kepada responden 

yang ada pada penelitian. Dalam penelitian ini peneliti melakukan tanya jawab 

secara langsung yaitu pegawai Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung 

untuk mendapatkan data mengenai data-data morivasi dan Gaya 

Kepemimpinan 

3. Kuisioner 

 Mengumpulkan  data dengan menyebarkan angket yang berisikan pertanyaan-

pertanyaan mengenai variabel-variabel yang akan diteliti. 

4. Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah suatu penyelidikan yang menggunakan sumber-sumber 

dokumentasi untuk mendapatkan data yang diperlukan. 

G.     Metode Analisis Data 

 
Pada penelitian ini menggunakan metode analisa data kualitatif dan 

kuantitatif.  
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1. Metode Analisis Deskriptif  

 
Metode kualitatif yaitu pembahasan dan penguraian terhadap data penelitian 

dengan menggunakan teori pendamping variabel lalu dicarikan jalan 

pemecahannya. Dilakukan dengan menggunakan analisis tabulasi baik tabel 

tunggal maupun persentasi. Cara penggolongan data pada tabel tersebut dengan 

menggunakan rumus Interval (Hadi, 2002 : 19) 

i     = 
K

NRNT )( 
 

Keterangan :  

NT :  Nilai Tertinggi 

NR :  Nilai Terendah 

K :  Kategori 

i :  Interval 

 

2. Metode Analisis Kuantitatif 

 
Metode kuantitatif yaitu analisis secara statistik dikarenakan data yang 

dikumpul adalah berupa data kuantitatif atau data yang berbentuk angka-angka 

yang didapat dari hasil penyebaran kuesioner  

1) Regresi Linier Sederhana 

Analisis untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja dan gaya kepemimpinan 

terhadap kinerja pegawai pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung secara 

parsial yaitu dengan menggunakan rumus regresi linier sederhana, menggunakan 

bantuan program software SPSS Versi 19.0 dengan rumus : 

Ŷ1= α + β1 X1 +Et 
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Keterangan  

Y     = Kinerja pegawai 

a = Parameter 

b = Koefisien Regresi 

X1   = Motivasi kerja  

 
Ŷ2= α + β2 X2 +Et 

Keterangan  

Y     = Kinerja pegawai 

a = Parameter 

b = Koefisien Regresi 

X2   = Gaya kepemimpinan 

2) Regresi Linier Berganda 

Analisis untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja dan gaya kepemimpinan 

terhadap kinerja pegawai pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung secara 

bersama-sama di gunakan rumus regresi linier berganda pengolahan data 

menggunakan alat bantu Softwere SPSS dengan rumus: 

Ŷ3= α + β1 X1 + β2 X2 +Et 

Keterangan: 

Ŷ    = Kinerja pegawai 

α = Parameter / Konstanta 

β1 = Koefisien Regresi Variabel X1 

β2 = Koefisien Regresi Variabel X2 

X1 = Motivasi kerja 

X2 = Gaya kepemimpinan  
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Et = Eror term 

 
 

3) Koefisien Determinasi atau Koefisien Penentu (KP) 

Analisis untuk mengetahui kadar persentase pengaruh motivasi kerja dan 

gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Perhubungan Kota 

Bandar Lampung, menggunakan bantuan program software SPSS Versi 19.0, 

dengan  rumus: 

KP =  r
2
  x  100% 

Keterangan: 

r
2 

=  Korelasi 

KP =  Koefisien penentu 

4) Uji Hipotesis 

 

Analisis untuk menguji kebenaran hipotesis secara parsial digunakan uji t 

menggunakan bantuan program software SPSS Versi 19.0, dimana jika nilai sig < 

0,05 maka hipotesis yang diajukan diterima atau Ho tidak didukung  dan Ha di 

dukung , adapun rumus uji t tersebut adalah sebagai berikut: 

2
hitung

r - 1

2 - nr 
  t   

Keterangan : 

thit  =   Pengujian signifikansi koefisien korelasi product moment 

r
2   = 

      Koefisien Korelasi Product moment 

n   =     Jumlah anggota sampel 
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Selanjutnya untuk menguji kebenaran hipotesis secara simultan 

menggunakan uji F atau Anova menggunakan bantuan program software SPSS 

Versi 19.0, dimana jika nilai sig < 0,05 maka hipotesis yang diajukan diterima 

atau Ho ditolak atau tidak di dukung dan Ha diterima atau di dukung , adapun 

rumus uji F tersebut adalah sebagai berikut: 

)R - (1 k

1) - k - (n R
  F

2

2

hit   

Keterangan: 

Fhit = Pengujian signifikansi koefisien korelasi ganda  

R  = Koefisien korelasi ganda 

k  = Jumiah variabel independen 

n  = Jumlah anggota sampel 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


