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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan pada bagian produksi diPlant 1 DivisionPT. AST 

yang beralamat di Sunter I Jakartayang memproduksi sepeda motor jenis cub 

(bebek) dan matic. Alasan dipilihnya bagian produksi PT. AST tepatnya pada 

Assy Unit dan Gen.Sub sebagai lokasi penelitian adalah karena menarik untuk 

diteliti. Pasalnya,Section Head di Assy Unit dan Gen.Sub dituntut untuk mampu 

mengambil keputusan dengan cepat dan tepat karena standar waktu untuk 

selesainya sebuah sepeda motor hanya 22 detik. Selain itu Assy Unit dan Gen.Sub 

merupakan muara proses perakitan yang menghasilkan sepeda motor siap pakai 

dari keseluruhan unit kerja di bagian produksi. 

Section Head di Assy Unit dan Gen.Subyang membutuhkan waktu berpikir 

dan membuat keputusan melebihi 22 detik akan membuat keterlambatan produksi 

satu unit sepeda motor seharga belasan juta rupiah dan membuat kerugian bagi 

perusahaan.  Selain itu, masalah yang dihadapi pada bagian produksi PT. AST ini 

sesuai dengan Path-Goal Theory Robert House. Tantangan yang di hadapi oleh 

pimpinan bagian produksi di PT. AST ini sejalan dengan teori 

kepemimpinanPath-Goal Theory (Jalan-Tujuan) dimana seorang pemimpin 

memotivasi bawahannya agar berkinerja maksimal dengan membantu mereka 

ketika menghadapi kesulitan-kesulitan dan tantangan ketika hendak mencapai 

tujuan ataugoal (terselesaikannya pekerjaan) nya masing-masing. Tujuan utama 

pimpinan di bagian produksi adalah memotivasi pada bawahan agar berkinerja 
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maksimal dengan memberikan bantuan dalam menghadapi hambatan-hambatan 

atau tantangan kerja ketika menyelesaikan tugas individualnya di masing-masing 

stasiun kerjanya melalui jalan ataupath (prosedur kerja) yang ditetapkan oleh 

perusahaan, sehingga tujuan (goal)yaitu selesainya satu unit sepeda motor dalam 

waktu 22 detik dapat tercapai. 

3.2 Responden Penelitian 

Teknik sampling penelitian ini adalah sensus dimana seluruh anggota 

populasi menjadi responden.Responden penelitian adalah bawahan langsung dari 

Section Head di Assy Unit dan Gen.Subyang seluruhnya berjumlah 22 orang 

terdiri dari MTC (Material Tools and Consumable) sebanyak empat orang (tiga 

orang MTC dari Assy Unit, dan seorang MTC dari  Gen. Sub), QCL (Quality 

Control Leader) sebanyak sebelas orang (tujuh orang QCL dari Assy Unit, dan  

empat orang QCL dari  Gen. Sub), dan tujuh orang Foreman (enam orang 

Foremandari Assy Unit, seorang Foreman dari  Gen. Sub) . Section Head di Assy 

Unit dan Gen.Subadalah pengambil keputusan sehingga perlu dianalisis gaya 

kepemimpinannya berdasarkan persepsi dari bawahannya. Gaya kepemimpinan 

kepala seksi dipersepsikan MTC, QCL, dan Foreman.  

3.3 Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang 

diperoleh dari sumber pertama, baik dari individu atau perseorangan (Umar, 

2013:42). Data primer dalam penelitian ini didapat dari hasil pengisian kuesioner 

oleh para responden.  
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3.4 Metode Pengumpulan Data 

Data dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden. 

Kuesioner adalah alat pengumpulan data berupa seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis yang akan dijawab oleh responden. Kuesioner yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup yaitu daftar pernyataan dengan opsi 

jawaban yang sudah disediakan dimana responden hanya perlu untuk memberikan 

tanda silang (x) pada opsi jawaban yang dipilih untuk mengetahui gaya 

kepemimpinan mana yang dominan (direktif, suportif, partisipatif, atau 

berorientasi prestasi).  Namun, pada kuesioner tersebut, peneliti menambahkan 

pertanyaan esai “ Apakah Anda menyukai/tidak menyukai gaya 

kepemimpinan atasan anda saat ini? Apa alasannya?” untuk mengetahui 

apakah pimpinan di Assy Unit dan Gen.Sub perlu mempertahankan/ mengubah 

gaya kepemimpinannya berdasarkan pendapat dari bawahannya. 

3.5 Skala Pengukuran 

Skala pengukuran menggunakan Skala Likert  yaitu pernyataan seseorang 

terhadap sesuatu, seperti setuju-tidak setuju, senang-tidak senang, maupun baik-

tidak baik dalam skala 1 – 5 (Umar, 2013:70). Kuesioner berisi pernyataan yang 

sesuai dengan persepsi yang akan diukur yaitu: Tidak Pernah, Jarang, Kadang-

kadang, Sering, dan Selalu.  Skor dari setiap pernyataan adalah : Tidak Pernah = 

1, Jarang = 2, Kadang-kadang = 3, Sering = 4, dan Selalu = 5.  

3.6 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah ada pernyataan dalam 

kuesioner yang perlu diganti karena tidak relevan atau tidak sesuai (Umar, 
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2013:166). Uji validitas dilakukan dengan perhitungan statistik menggunakan 

program komputer SPSS. Uji validitas menggunakan model pengujian Cronbach’s 

Alphauntuk menunjukan validitas indikator yang terdapat pada tiap instrument. 

Indikator yang dinyatakan valid apabila nilai Cronbach’s Alpha if Item 

Deletedtidak lebih besar dari nilai Cronbach’s Alpha instrumen, sedangkan 

indikator yang memiliki nilai lebih besar dari nilai Cronbach’s Alpha instrumen 

dinyatakan tidak valid (Murniati, 2013: 27).Hasil uji validitasnya adalah pada 

tabel 3.1 berikut: 

Tabel 3.1Hasil Uji Validitas 12 item pernyataan 

No. Pernyataan 
Nilai 

Cronbach’s 
Alphainstru

men 

Nilai 
Cronbach’s 

Alpha if 
item deleted 

Keterangan 

1. P1: Atasan saya menjelaskan 
kepada anak buahnya hasil 
pekerjaan seperti apa yang 
diharapkannya. 

0.622 0.618 Valid 

2. P2: Atasan saya memberikan 
instruksi yang rinci kepada anak 
buahnya tentang cara 
mengerjakan tugas. 

0.622  0.554 Valid 

3. P3: Atasan saya menuntun anak 
buahnya agar dapat 
menyelesaikan tugas dengan 
benar. 

0.622  0.600 Valid 

4. P4: Atasan saya menghargai 
inisiatif anak buahnya. 0.622  0.646 Tidak Valid

5. P5: Atasan saya peduli terhadap 
hal-hal yang diperlukan 
bawahannya. 

0.622  0.563 Valid 
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Lanjutan dari Tabel 3.1 hal. 18 
6. P6: Atasan saya mau 

mendengarkan keluhan anak 
buahnya. 

0.622  0.562 Valid 

7. P7: Atasan saya mengajak anak 
buahnya untuk berpartisipasi 
dalam pengambilan keputusan. 

0.622  0.679 Tidak Valid

8. P8: Atasan saya meminta saran 
dari anak buahnya sebelum 
mengambil keputusan. 

0.622  0.616 Valid 

9. P9: Atasan saya mudah untuk 
menerima ide dan saran dari 
anak buahnya. 

0.622  0.605 Valid 

10. P10: Atasan saya menuntut anak 
buahnya untuk terus-menerus 
memperbaiki hasil pekerjaannya.

0.622  0.607 Valid 

11. P11: Atasan saya mendorong 
anak buahnya agar konsisten 
meningkatkan kemampuannya, 
lebih baik yang biasa-biasa saja. 

0.622  0.532 Valid 

12. P12: Atasan saya mengharapkan 
anak buahnya menjadi sempurna 
dalam segala aspek 
pekerjaannya. 

0.622  0.596 Valid 

Sumber: Lampiran 5 hal. 55 

Setelah dilakukan uji validitas dengan metode Cronbach’s Alpha melalui program 

SPSS, diketahui bahwa item pernyataan nomor 4 dan nomor 7 tidak valid, karena 

nilaiCronbach’sif item deleted untuk pernyataan nomor 4 sebesar 0.646 dan 

nomor 7 sebesar 0.679  melebihi nilai pada Cronbach’s Alpha instrumen yang 

sebesar 0.622. Untuk itu peneliti membuang kedua item pernyataan tersebut dan 

melakukan uji validitas ulang sehingga didapat hasil pada tabel berikut: 

Tabel 3.2Hasil Uji Validitas 10 item pernyataan 

No. Pernyataan 
Nilai 

Cronbach’s 
Alpha 

instrumen 

Nilai 
Cronbach’s 

Alpha if 
item deleted 

Keterangan 

1. P1: Atasan saya menjelaskan 
kepada anak buahnya hasil  

0.705 0.705 Valid 
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Lanjutan dari Tabel 3.2 hal. 19 
 pekerjaan seperti apa yang 

diharapkannya.    

2. P2: Atasan saya memberikan 
instruksi yang rinci kepada anak 
buahnya tentang cara 
mengerjakan tugas. 

0.705  0.655 Valid 

3. P3: Atasan saya menuntun anak 
buahnya agar dapat 
menyelesaikan tugas dengan 
benar. 

0.705  0.684 Valid 

4. P5: Atasan saya peduli terhadap 
hal-hal yang diperlukan 
bawahannya. 

0.705  0.676 Valid 

5. P6: Atasan saya mau 
mendengarkan keluhan anak 
buahnya. 

0.705  0.671 Valid 

6. P8: Atasan saya meminta saran 
dari anak buahnya sebelum 
mengambil keputusan. 

0.705  0.701 Valid 

7. P9: Atasan saya mudah untuk 
menerima ide dan saran dari 
anak buahnya. 

0.705  0.694 Valid 

8. P10: Atasan saya menuntut anak 
buahnya untuk terus-menerus 
memperbaiki hasil pekerjaannya.

0.705  0.699 Valid 

9. P11: Atasan saya mendorong 
anak buahnya agar konsisten 
meningkatkan kemampuannya, 
lebih baik yang biasa-biasa saja. 

0.705  0.645 Valid 

10. P12: Atasan saya mengharapkan 
anak buahnya menjadi sempurna 
dalam segala aspek 
pekerjaannya. 

0.705  0.688 Valid 

Sumber: Lampiran 5 (hal. 55) 

Setelah dilakukan uji validitas ulang, diketahui bahwa nilai Cronbach’s Alpha 

yang baru adalah sebesar 0.705. Seluruh item pernyataan dalam kuesioner selain 

nomor 4 dan nomor 7 mempunyai nilai Cronbach’s Alpha if item deleted yang 

tidak melebihi 0.705 sehingga dinyatakan valid. 



21 
 

Uji reliabilitas digunakan untuk memastikan apakah instrumen berupa 

kuesioner ini dapat digunakan lebih dari satu kali dalam artian pengujian kedua 

pada responden yang sama menghasilkan jawaban yang sama. Hal ini disebut 

keajegan (Umar, 2013:168). Uji yang digunakan adalah Cronbach’s Alpha karena 

menguji lebih dari dua alternatif jawaban.  Uji reliabilitas dilakukan dengan 

perhitungan statistik menggunakan program komputer SPSS.  Reliabilitas butir 

jawaban ditentukan dengan kriteria pada tabel berikut ini (Rainch, dalam 

Murniati, 2013:27). Semakin besar nilai reliabilitasnya maka semakin  baik 

reliabilitasnya. 

            Dari hasil uji reliabilitas, kuesioner ini mempunyai nilai Cronbach’s Alpha 

sebesar 0.705  sehingga mempunyai reliabilitas tinggi menurut kriteria Rainch 

(dalam Murniati dkk, 2013: 27) seperti yang ditunjukkan tabel 3.3 berikut: 

Tabel 3.3 Kriteria Reliabilitas 

Interval Cronbach’s Alpha Kriteria 
>0.9 Reliabilitas Sempurna 

0.7 – 0.9 Reliabilitas Tinggi 

0.5 –  0.7 Reliabilitas Moderat 

<0.5 Reliabilitas Rendah 
 

3.7 Metode Analisis Data 

 Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dimana hasil 

penelitian dianalisis  dengan  menerangkan hasil  penelitian yang  berisi  berbagai  

fenomena yang dijabarkan dalam bentuk tabel dan persentase tanpa pengujian 

hipotesis dengan dukungan teori-teori yang berkaitan dengan tujuan penelitian. 

Untuk menganalisis gaya kepemimpinan digunakan alat analisis statistik 
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deskriptif. Caranya adalah dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data 

yang terkumpul untuk menarik kesimpulan (Sugiyono, 2008:147). Data yang 

terkumpul disajikan dalam bentuk tabulasi frekuensi untuk mendeskripsikan gaya 

kepemimpinan yang dipersepsikan bawahan. Untuk menganalisis hasil data 

responden, digunakan tabulasi frekuensi dan analisis deskriptif rentang skala. 

Langkah – langkah penghitungannya sebagai berikut: 

1. Tabulasi Frekuensi dan analisis deskriptif. 

Alat analisis yang digunakan untuk penelitian ini dengan analisis 

deskriptif yaitu tabulasi frekuensi. Tabulasi frekuensi adalah tabel yang 

menyajikan berapa kali sesuatu hal terjadi (Sugiyono, 2004: 417). Dalam 

penelitian ini mencoba untuk menganalisis indikator-indikator dalam setiapgaya 

kepemimpinan. Pertama - tama penulis akan menganalisis kuesioner yang telah 

dibagikan dan membuat statistik deskriptif dari hasil kuesioner tersebut dengan 

tabulasi frekuensi. Setelah hasil dari kuesioner didapat maka akan dilakukan 

analisis deskriptif tiap indikatornya.  

Dalam menghitung presentase digunakan rumus sebagai berikut:  

Presentase = Jumlah   x  100% 

                      Total 

Dalam menghitung jumlah skor dan total rata – rata digunakan rumus sebagai 

berikut:  

Jumlah skor   =   Jumlah responden x nilai responden 

Total rata – rata =  Total Jumlah Skor 

Jumlah Indikator 
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2. Rentang Skala  

Digunakan untuk menentukan ukuran tinggi atau rendahnya gaya kepemimpinan 

atasan yang dipersepsikan oleh bawahan. 

 a. Dalam menentukan rentang skala digunakan rumus sebagai berikut: (Umar,  

    2010:170) 

 RS = 
   

 

Dimana: 

RS = rentang skala 

n = jumlah responden 

m = jumlah kategori 

sehingga didapat: 

RS  = 
  5 1  

  =   

  = 17,6dibulatkan menjadi 18 

b. Kategori Gaya kepemimpinan atasan yang dipersepsikan bawahan berdasarkan 

skor rata-rata adalah sebagai berikut: 

22 – 39   = Sangat Rendah 

40 – 57   = Rendah 

58 – 75    = Sedang 

76 - 93    = Tinggi 

94 - 110  = Sangat Tinggi 




