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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Identifikasi Masalah    

 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel X dan variabel Y. 

Variabel X merupakan variabel bebas adalah kepemimpinan dan motivasi, 

variabel Y merupakan variabel terikat adalah kinerja. 

 

3.2 Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Indikator 

- Kepemimpinan 

(X1) 

Suatu proses 

mempengaruhi yang 

didalamnya individu-

individu,melalui 

tindakan-

tindakan,memudahkan 

pengerahan suatu 

kelompok menuju 

suatu sasaran umum 

atau bersama 

a. Memandang 

pemimpin dalam 

menjalankan tugas-

tugasnya. 

b. Cara pendelegasian 

wewenang yang 

praktis dan realistis 

oleh pemimpin. 

c. Cara 

memperlakukan 

bawahannya 

sebagai mahluk 

sosial, politik dan 

ekonomi. 

d. Pengakuan 

bawahan atas 

kepemimpinannya 

didasarkan pada 

pembuktian 

kemampuan 

memimpin 

organisasi dengan 

efektif. 
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- Motivasi  

      (X2) 

Proses untuk mencoba 

menghubungi 

seseorang dalam 

melaksanakan 

kegiatan, agar orang-

orang tersebut mau 

melakukan pekerjaan 

dengan giat, 

bermanfaat, dan 

sesuai dengan harapan 

yang diinginkan 

- Intrinsik : 

kesenangan bekerja, 

kesesuaian dengan 

sekelilingnya, 

tanggung jawab 

pribadi, dll. 

 

-  Ekstrinsik : 

lingkungan kerja, 

gaji, insentif, dll 

- Kinerja 

     (Y) 

Hasil atau tingkat 

keberhasilan 

seseorang secara 

keseluruhan selama 

periode tertentu di 

dalam melaksanakan 

tugas dibandingkan 

dengan berbagai 

kemungkinan, seperti 

standar hasil kerja, 

target atau sasaran 

atau kriteria yang 

telah ditentukan 

terlebih dahulu dan 

telah disepakati 

bersama. 

- ketepatan waktu 

kerja 

- kecakapan dalam 

melakukan 

pekerjaan 

- kualitas pekerjaan 

- pencapaian target 

yang realistis 

- adanya 

kesungguhan  

- adanya 

tanggungjawab 

- adanya kemampuan 

dalam memahami 

perintah atasan  

- dll 

 

 

 

 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Penelitian Kepustakaan 

 Penelitian dengan mengambil data, keterangan, definisi melalui bahan 

bacaan, literatur, dan tulisan yang berhubungan dengan penulisan ini.   

3.3.2 Penelitian Lapangan 

Penelitian langsung pada perusahaan dengan metode wawancara, 

untuk pengumpulan data. Teknik yang dipakai dalam penelitian ini 

adalah teknik survey, data yang diperoleh berdasar dari : 
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- Data primer, diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan. 

Menurut Arikunto Suharsimi (2002 : 120) apabila subjeknya 

kurang dari 100 orang, lebih baik diambil semua sehingga 

penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika 

subjeknya besar atau lebih dari 100 orang maka dapat diambil 

antara 10-15% atau 20-25% atau lebih. Oleh karena subjek yang 

digunakan pada penelitian ini berjumlah 66 orang, maka penelitian 

ini merupakan penelitian sensus.. 

 

Sistem penentuan jenjang skor dalam penelitian ini adalah jenjang 5 ( 1-2-3-4-5 ). 

Setiap jawaban akan diberikan skor dengan kriteria 5-4-3-2-1 untuk skala Likert 

dengan ukuran ordinal jika jawaban positif. ( Nasir, 1999 : 397 ). 

Nilai / skor terhadap kuesioner persepsi dan tingkat harapan kepuasan : 

 Jawaban Sangat Tidak Setuju / Tidak Puas memperoleh skor 1 

 Jawaban Tidak Setuju / Kurang Puas memperoleh skor 2 

 Jawaban Netral / Cukup Puas memperoleh skor 3 

 Jawaban Setuju / Puas memperoleh skor 4 

 Jawaban Sangat Setuju / Sangat Puas memperoleh Skor 5   

 

3.4 Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

Validitas sebagai alat ukur untuk menguji bentuk variabel pertanyaan dalam 

kuesioner dengan menggunakan rumus Product Moment Spearmant (J. 

Supranto, 1993 : 151) 
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Keterangan : 

N = Jumlah responden 

X = skor item pertanyaan ke i 

Y = Total skor item pertanyaan ke i 

rxy = Nilai korelasi variabel x dan y 

( Suharsimi Arikunto, 2002 : 137 ) 

 

Untuk mengukur tingkat ketepatan alat ukur digunakan pengujian reliabilitas 

dengan rumus Cronbach Alpha ( Suharsimi Arikunto, 2002 : 164 ) : 
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 Keterangan : 

r11  = Reliabilitas instrumen 

k = Banyaknya jumlah pertanyaan 

2

b  =  Jumlah varian pertanyaan 

2t  =  Jumlah total varian 

2X  =  Jumlah kuadrat skor 

 n =  Banyaknya skor perespon diuji coba 
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Untuk menyimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan cukup atau tidak 

reliabel juga menggunakan rumus t hitung, maka : 

 r11 < rt maka tidak reliabel 

 r11 > rt maka reliabel 

 

Selanjutnya indeks kereliabelan diinterprestasikan dengan menggunakan 

tabel interprestasi r untuk menyimpulkan alat ukur yang digunakan cukup 

atau tidak reliabel. 

 

 Tabel 7.   Nilai Interprestasi Kereliabelan 

Besarnya nilai r Interprestasi 

Antara 0,8000 – 0,10000 

Antara 0,6000 – 0,7999 

Antara 0,4000 – 0,5999 

Antara 0,2000 – 0,3999 

Antara 0,0000 – 0,1999 

Tinggi 

Cukup 

Agak rendah 

Rendah  

Sangat rendah 

Sumber : Suharsimi Arikunto (2002 : 260) 

 

Pada pengujian validitas dan reliabilitas menggunakan N = 30 dengan 

berdasarkan perhitungan menggunakan Program SPSS, dan dapat 

disimpulkan item pernyataan kuesioner yang digunakan pada penelitian ini 

adalah valid karena nilai rhitung keseluruhan item lebih besar dari rtabel yang 

bernilai 0,361 (hasil dapat dilihat di Lampiran 5). Hasil pengujian tentang 

reliabilitas dengan jumlah sampel sebanyak 30 responden dengan 

menggunakan analisis Alpha Cronbach diperoleh nilai r11 0,987 (hasil dapat 

dilihat di Lampiran 5) dan dari tabel diketahui bahwa dengan N = 30, nilai 

rt(5%)  = 0,361. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa instrumen penelitian 
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yang digunakan oleh peneliti yang berupa kuisioner karena r11 0,987 > rt(5%) 

0,361 memiliki tingkat reliabel yang tinggi karena besarnya nilai r11 berada di 

antara 0,800-1,000.  

 

3.5 Alat Analisis 

3.5.1 Analisis Kualitatif 

Menganalisis permasalahan yang ada berdasarkan konsep 

manajemen sumber daya manusia, khususnya mengenai teori-teori 

tentang kepemimpinan, motivasi dan kinerja karyawan. 

3.5.2 Analisis Kuantitatif 

Untuk mengetahui tinggi rendahnya pengaruh kepemimpinan dan 

motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT Vista Grain digunakan 

analisis Regresi Linier Berganda : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + et 

Keterangan : 

Y = Kinerja 

  X1 = Kepemimpinan 

  X2 = Motivasi 

  et = Error Term 

  a = Intercept 

  b = Koefisien regresi  

  (Sumber : Supranto, J, 1997 : 209 – 210) 
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Pengujian keberartian koefisien regresi secara menyeluruh menggunakan 

uji F dengan menggunakan derajat kebebasan (df)n= n – k – 1 pada tingkat 

kepercayaan 95 % dan alpha 0,05. 

 

Kriteria Pengujiannya adalah : 

1. Ho ditolak dan Ha diterima jika f hitung > f tabel. 

2. Ho diterima dan Ha ditolak jika f hitung < f tabel. 

 

Pengujian keberartian koefisien regresi secara parsial digunakan uji –t 

dengan menggunakan derajat kebebasan (df) = n – k pada tingkat 

kepercayaan 95 % dan alpha 0,05 dengan rumus : 

 t = 2. nr  

                   ²1 r         

 

 Keterangan : 

 r = Koefisien antara variabel X dengan variabel Y 

 n = Banyaknya variabel sampel yang dianalisis 

 

Dengan kriteria  pengujian hipotesis  sebagai berikut : 

1. Ho ditolak dan Ha diterima jika t hitung > t tabel. 

2. Ho diterima dan Ha ditolak jika t hitung < t tabel. 


