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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode 

kuantitatif, yaitu metode yang menekankan analisis pada data-data 

numerikal (angka) yang diolah dengan metoda statistika. Pada dasarnya, 

pendekatan kuantitatif dilakukan pada penelitian inferensial (dalam rangka 

pengujian hipotesis), sehingga akan diperoleh signifikansi hubungan antar 

variabel yang diteliti (Azwar, 2010a, h.5). 

 

A. Identifikasi Variabel Penelitian 

Identifikasi terhadap variabel penelitian perlu ditegaskan terlebih 

dahulu sebelum melakukan pengambilan data di lapangan. Variabel-

variabel yang terlibat dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel tergantung : Disiplin dalam Pemakaian Alat Pelindung Diri 

2. Variabel bebas : Gaya Kepemimpinan Transformasional 

 

B. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Guna menghindari salah pengertian mengenai data yang akan 

dikumpulkan, maka batasan operasional variabel penelitian perlu 

dikemukakan. Penelitian ini menggunakan batasan operasional sebagai 

berikut: 

1. Disiplin dalam Pemakaian Alat Pelindung Diri 

Disiplin dalam pemakaian alat pelindung diri adalah sikap, 

perilaku, dan perbuatan dalam mentaati seluruh peraturan yang ada 
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dengan menggunakan alat pelindung diri untuk mengurangi risiko 

kecelakaan dan gangguan kesehatan selama proses bekerja. Skala 

disiplin dalam pemakaian alat pelindung diri yang disusun 

berdasarkan 3 aspek yaitu kepatuhan terhadap peraturan tertulis 

maupun tidak tertulis, tanggung jawab, dan kontrol diri.Semakin 

tinggi skor skala yang diperoleh subjek maka semakin tinggi 

disiplin dalam pemakaian alat pelindung diri, demikan juga 

sebaliknya. 

 

2. Gaya Kepemimpinan Transformasional 

Gaya kepemimpinan transformasional adalah pemimpin yang 

memiliki kemampuan untuk memimpin bawahannya dengan cara 

memotivasi para pengikutnya guna mencapai tujuan-tujuan 

bersama, menginspirasi para pengikutnya untuk mengeyampingkan 

kepentingan pribadi demi kebaikan organisasi, dan memberi 

perhatian terhadap kebutuhan pengembangan diri para pengikutnya. 

Skala gaya kepemimpinan transformasional yang disusun 

berdasarkan 4 aspek yaitu pengaruh ideal, motivasi inspirasional, 

stimulasi intelektual, dan aspek pertimbangan individu.Semakin 

tinggi skor skala yang diperoleh subjek maka semakin kuat gaya 

kepemimpinan transformasional, demikan juga sebaliknya. 

 

C. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu 

individu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti. 
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Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan 

hasil penelitian (Azwar, 2010a, h.34-35). 

1. Populasi dan Sampel 

Penelitian dapat mengambil subjek secara sebagian (sampel) 

atau secara keseluruhan (populasi). Hal ini didasarkan pada 

pendapat Azwar (2010a, h.35) yang mengatakan bahwa apabila 

subjek penelitiannya terbatas dan masih dalam jangkauan sumber 

daya peneliti, maka dapat dilakukan studi populasi, yaitu 

mempelajari seluruh subjek secara langsung. Sebaliknya, apabila 

subjek penelitian sangat banyak dan berada di luar jangkauan 

sumber daya peneliti, atau apabila batasan populasinya tidak mudah 

untuk didefinisikan, maka dapat dilakukan studi sampel. 

Pada penelitian ini dilakukan studi sampelterhadap 

populasinya. Populasi pada penelitian ini adalah karyawan bagian 

spinning 1 PT APAC Inti Corpora Semarang. 

 

2. TeknikSampling 

Teknik pengambilan sampel (sampling) yang digunakan 

adalah teknik simple random sampling (pengambilan sampel 

random sederhana). Pengambilan sampel secara random sederhana 

dilakukan dengan undian, yaitu mengundi nama-nama subjek 

dalam populasi. Cara ini diawali dengan membuat daftar lengkap 

nama atau nomor subjek yang memenuhi karakteristik sebagai 

populasi. Nama atau nomor tersebut kemudian diundi untuk 

mengambil sampel sebanyak yang diperlukan. Pengundian ini dapat 
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dilakukan dengan lebih dahulu menulis nama-nama subjek satu 

persatu pada kertas gulung yang ditempatkan dalam sebuah kotak 

dan gulungan nama tadi diambil satu persatu tanpa memilih. Cara 

lain yang lebih praktis adalah memasukkan nomor subjek ke dalam 

komputer dan meminta komputer melakukan pemilihan secara 

random. Pengambilan sampel dengan cara random sederhana hanya 

dapat dilakukan pada populasi yang homogen, dan juga praktis 

kalau digunakan pada populasi yang tidak terlalu besar (Azwar, 

2010a, h.81). 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam kegiatan penelitian mempunyai 

tujuan mengungkap fakta mengenai variabel yang diteliti.Tujuan untuk 

mengetahui (goal of knowing) harus dicapai dengan menggunakan 

metode atau cara-cara yang efisien dan akurat (Azwar, 2010b, h.91). 

Metode pengambilan data yang digunakan untuk memperoleh data 

dalam penelitian ini adalah menggunakan metode skala, karena data 

penelitian yang akan digali merupakan data-data non-kognitif, seperti 

yang dikemukakan Azwar (2010b, h.99). 

Skala yang akan disajikan tersebut dibedakan menjadi dua 

kelompok item (pernyataan), yaitu item favourable dan item 

unfavourable. Azwar (2010b, h.26) mengatakan bahwa item berarah 

favourable bila isinya mendukung, memihak atau menunjukkan ciri 

adanya atribut yang diukur. Sebaliknya, item yang isinya tidak 
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mendukung atau tidak menggambarkan ciri atribut yang diukur disebut 

item unfavourable. 

Pada pelaksanaannya, sistem penilaian skala menggunakan format 

skala dengan empat katagori respon, di mana subjek diminta untuk 

memilih salah satu di antara empat kemungkinan jawaban yang 

tersedia, meliputi Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), 

dan Sangat Tidak Sesuai (STS). 

Pernyataan yang favourable diberi skor sebagai berikut: Sangat 

Sesuai (SS) diberi skor 4, Sesuai (S) diberi skor 3, Tidak Sesuai (TS) 

diberi skor 2, Sangat Tidak Sesuai (STS) diberi skor 1. Pernyataan yang 

unfavourable diberi skor sebagai berikut: Sangat Sesuai (SS) diberi 

skor 1, Sesuai (S) diberi skor 2, Tidak Sesuai (TS) diberi skor 3, Sangat 

Tidak Sesuai (STS) diberi skor 4. 

Pada penelitian ini terdapat dua skala yang digunakan, yaitu skala 

disiplin dalam pemakaian alat pelindung diri dan skala gaya 

kepemimpinan transformasional. 

 

1. Skala Disiplin dalam Pemakaian Alat Pelindung Diri 

Skala disiplin dalam pemakaian alat pelindung diri disusun 

berdasarkan aspek disiplin kerja meliputi aspek kepatuhan terhadap 

peraturan tertulis maupun tidak tertulis, tanggung jawab, dan 

kontrol diri. 

Rancangan jumlah item skala disiplin dalam pemakaian alat 

pelindung diri dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 1 

Rancangan Jumlah Item Skala Disiplin dalam Pemakaian Alat 

Pelindung Diri 

Aspek-aspek Disiplin 

dalam Pemakaian Alat 

Pelindung Diri 

Favourable Unfavourable Total 

Kepatuhan terhadap 

peraturan tertulis 

maupun tidak tertulis 

3 3 6 

Tanggung jawab 3 3 6 

Kontrol diri 3 3 6 

Total 9 9 18 

 

2. Skala Gaya Kepemimpinan Transformasional 

Skala ini disusun berdasarkan aspek-aspek gaya 

kepemimpinan transformasional yang meliputi aspek pengaruh 

ideal (karisma), motivasi inspirasional, stimulasi intelektual, dan 

aspek pertimbangan individu. 

Rancangan jumlah item skala gaya kepemimpinan 

transformasional dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 2 

Rancangan Jumlah Item Skala Gaya Kepemimpinan 

Transformasional 

Aspek-aspek Gaya 

Kepemimpinan 

Transformasional 

Favourable Unfavourable Total 

Pengaruh ideal 

(karisma) 
3 3 6 

Motivasi inspirasional 3 3 6 

Stimulasi intelektual 3 3 6 

Pertimbangan individu 3 3 6 

Total 12 12 24 
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E. Uji Coba Alat Ukur 

1. Uji Validitas Alat Ukur 

Validitas berasal dari kata validity yang memiliki arti 

sejauhmana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam 

melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes atau instrumen pengukur 

dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila alat 

tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur, 

yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut 

(Azwar, 2010c, h.5). 

Lebih lanjut Azwar (2010c, h.161) mengatakan bahwa di 

antara karakteristik item, yang erat berkaitan dengan masalah 

reliabilitas dan validitas, yang biasanya dipertimbangkan dalam 

prosedur seleksi item adalah koefisien korelasi item-total, indeks 

reliabilitas item, dan indeks validitas item.  

Bagi skala-skala yang setiap itemnya diberi skor pada level 

interval dapat digunakan formula koefisien korelasi product-

moment Pearson. Semakin tinggi koefisien korelasi positif antara 

skor item dengan skor skala berarti semakin tinggi konsistensi 

antara item tersebut dengan skala secara keseluruhan yang berarti 

semakin tinggi daya bedanya. Bila koefisien korelasinya rendah 

mendekati nol berarti fungsi item tersebut tidak cocok dengan 

fungsi ukur skala dan daya bedanya tidak baik. Bila koefisien 

korelasi yang dimaksud ternyata berharga negatif, artinya terdapat 

cacat serius pada item yang bersangkutan (Azwar, 2010c, h.59). 



 

 

49 
 

  

Apabila koefisien korelasi item-total itu dihitung pada skala 

yang berisi hanya sedikit item, maka sangat mungkin akan 

diperoleh koefisien korelasi item-total yang overestimated (lebih 

tinggi daripada yang sebenarnya) dikarenakan adanya overlap 

antara skor item dengan skor skala Guilford ( dalam Azwar, 2010c, 

h.61). Lebih lanjut Azwar (2010c, h.61-62) mengatakan bahwa 

overestimasi ini dapat terjadi dikarenakan pengaruh kontribusi skor 

masing-masing item dalam ikut menentukan besarnya skor 

skala.Untuk itu, agar dapat diperoleh informasi yang lebih akurat 

mengenai korelasi antara item dengan skala, diperlukan suatu 

rumusan koreksi terhadap efek spurious overlap. 

 

2. Uji Reliabilitas Alat Ukur 

Suryabrata (2005, h.29) mengatakan bahwa reliabilitas alat 

ukur menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran dengan alat 

tersebut dapat dipercaya. Hal ini ditunjukkan oleh taraf keajegan 

(konsistensi) skor yang diperoleh oleh para subjek yang diukur 

dengan alat yang sama, atau diukur dengan alat yang setara pada 

kondisi yang berbeda. 

Pengujian reliabilitas skala gaya kepemimpinan 

transformasional dan disiplin dalam pemakaian alat pelindung diri 

digunakan teknik Koefisien Alpha dari Cronbach. 

Sebagaimana yang dikemukakan Azwar (2010, h.87), data 

untuk menghitung koefisien reliabilitas alpha diperoleh lewat 

penyajian satu bentuk skala yang dikenakan hanya sekali saja pada 
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kelompok responden (single-trial administration). Lebih lanjut 

Azwar (2010c, h.63) mengatakan bahwa dalam pendekatan 

konsistensi internal, prosedurnya hanya memerlukan satu kali 

pengenaan sebuah tes kepada sekelompok individu sebagai subjek 

(single-trial administration). Oleh karena itu pendekatan ini 

mempunyai nilai praktis dan efisiensi yang tinggi. 

 

F. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan untuk menguji hubungan 

antara gaya kepemimpinan transformasional dengan disiplin dalam 

pemakaian alat pelindung diri digunakan teknik analisis korelasi 

Product Moment dari Pearson. 


