
BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian korelasional dalam hal 

ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kepemimpinan, 

motivasi intinsik dan lingkungan kerja terhadap kinerja. 

B. Indentifikasi Variabel Penelitian 

Identifikasi variabel penelitian perlu ditentukan terlebih dahulu 

karena akan membantu dalam menentukan metode alat pengumpulan 

data dan metode analisis data yang akan digunakan. 

Dalam penelitian ini melibatkan dua jenis variabel yang 

didefinisikan sebagai berikut: 

1. Variabel bebas (X) 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah kepemimpinan (X1), 

motivasi intrinsik (X2), dan lingkungan kerja (X3). 

2. Variabel terikat (Y) 

Variabel terikat pada penelitian ini adalah kinerja (Y). 

C. Definisi Operasional 

Definisi operasional variabel adalah definisi yang diberikan 

suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan 
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kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan 

untuk mengukur variabel tersebut (Nazir, 1988, h.153). Untuk 

memperoleh kajian secara jelas terhadap variabel yang ada pada 

penelitian ini maka perlu dirumuskan pengertian masing-masing 

variabel, baik variabel bebas maupun variabel terikat dengan 

indikator-indikator yang dapat diukur. 

1. Kepemimpinan 

Pengertian kepemimpinan dalam penelitian ini diartikan secara 

perseptual. Kepemimpinan adalah proses penginterpretasian, 

pemberian arti atau penilaian seseorang terhadap perilaku 

pemimpin untuk memengaruhi individu atau kelompok dalam 

mencapai tujuan dan sasaran. Dimensi kepemimpinan 

berorientasi hubungan yang diukur melalui perseptual, yaitu : 

Idealized influence/attribute, idealaized influence/behavior, 

inspirational motivation, intellektual stimulation, dan individualzed 

considerations. Tinggi rendahnya persepsi terhadap 

kepemimpinan dapat dilihat dari tinggi rendahnya skor skala 

kepemimpinan. 

2. Motivasi intrinsik 

Motivasi dalam penelitian ini menyoroti motivasi intrinsik yaitu 

motivasi yang mendorong seseorang untuk berprestasi yang 

bersumber dalam diri individu tersebut. Indikator yang diukur 

adalah prestasi, pengakuan, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab 
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dan pengembangan diri. Tinggi rendahnya motivasi intrinsik dapat 

dilihat dari tinggi rendahnya skor skala motivasi intrinsik. 

3. Lingkungan kerja 

Lingkungan kerja adalah kondisi dan keadaan yang berkenaan 

dengan kehidupan sosial, psikologi dan fisik dalam organisasi 

yang berpengaruh terhadap pekerja dalam melakukan tugasnya. 

Dimensi yang diukur adalah kehidupan sosial dan kondisi 

psikologis. Semakin tinggi skor yang diperoleh maka semakin baik 

lingkungan kerja karyawan, begitu juga sebaliknya. Tinggi 

rendahnya lingkungan kerja dapat dilihat dari tinggi rendahnya 

skor skala lingkungan kerja. 

4. Kinerja 

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh sesorang/karyawan dalam melaksanakan kegiatan 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Indikator yang diukur 

dalam penilaian ini adalah : pengetahuan tentang pekerjaannya, 

inisiatif, kerjasama, kreatifitas, komunikasi, pemecahan masalah 

dan pengambilan keputusan. Tinggi rendahnya kinerja dapat 

dilihat dari tinggi rendahnya skor skala kinerja. 

Subjek Penelitian 

Populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta 

ciri-ciri yang telah ditetapkan, Hadi (2001, h.70) menambahkan bahwa 
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yang menyatakan populasi merupakan semua individu berdasarkan 

kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari sampel untuk dapat 

digeneralisasikan. Sedangkan sampel sendiri merupakan sebagian 

individu yang diselidiki sesuai kriteria populasi. Populasi dalam 

penelitian ini adalah tenaga kependidikan di Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Semarang. 

Merujuk pada kelompok responden yang hanya berjumlah 

dibawah 200 maka dalam penelitian ini melibatkan seluruh populasi 

sebagai responden, yaitu semua karyawan Tenaga Kependidikan 

khususnya di bagian Tata Usaha. Hal ini sejalan dengan apa yang 

dinyatakan Istijanto (2001, h.117) dalam bukunya riset sumber daya 

manusia bahwa untuk perusahaan-perusahaan kecil dengan jumlah 

karyawan sedikit (dibawah 200) penelitian dapat dilakukan terhadap 

semua karyawan. Artinya, penelitian melibatkan seluruh populasi 

sehingga sampel sama dengan populasi. Karena pada dasarnya tidak 

ada cara untuk melakukan sampel probabilitas pada populasi di 

bawah 200 dan apabila dipaksakan akan terjadi peningkatan 

kesalahan. 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan dengan metode skala, yaitu digunakan untuk 
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mendapatkan data primer yang lebih terstruktur, pengumpulan 

data penelitian menggunakan pengisian skala dan skala adalah 

salah satu cara yang paling banyak digunakan dalam 

pengumpulan data. Pengumpulan data dari responden atau 

sumber data primer dengan cara mengajukan daftar pertanyaan 

secara tertulis. Skala tersebut disusun berbentuk skala nilai 

menurut model Likert dengan 4 altematif jawaban yang 

menghadirkan sejumlah pernyataan positif (favorable) dan negatif 

(unfavorable). 

Blueprint dan Cara Penilaiannya 

a. Kepemimpinan 

Skala kepemimpinan dibuat berdasarkan dimensi 

kepemimpinan berorientasi hubungan dengan lima indikator, 

yaitu Idealized influence/attribute, Idelaized influence/behavior, 

Inspirational motivation, Intellektual stimulation, dan 

Individualzed considerations. 



Tabel 2 
Skala Kepemimpinan Berorientasi Hubungan 

Indikator Butir Soal 
1. Idealized influence/attribute : Pemimpin 1,6,11,16 

yang menanamkan kebanggan dan 
membangun rasa percaya diri. 

2. Idelaized influence/behavior : Pemimpin 2, 7,12,17 
yang menekankan makna kolektif dari misi 
dan berbicara tentang nilai-nilai dan 
keyakinan. 

3. Inspirational motivation : Pemimpin yang 3, 8,13, 18 
mampu mengekspresikan rasa 
antusiasme, optimisme dan keyakinan diri. 

4. Intellektual stimulation : pemimpin yang 4 ,9 ,14 ,19 
mau mengembangkan, melatih dan 
mengajari bawahan. 

5. Individualzed considerations : pemimpin 5,10,15,20 
mat! manmbiil nme*a»S U«...-.U~~ J„„ 

y a i ty 11 iau M I C I iyar\ui picoiasi uavvaiiaii uan 

menjelaskan harapan-harapan mereka. 

Motivasi Intrinsik 

Dimensi yang diukur adalah prestasi, pengakuan, 

pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab dan pengembangan diri. 

Tabel 3 
Skala Motivasi Intrinsik 
Indikator Butir Soal 

1. Prestasi : Dorongan dalam diri untuk 1,6,11,16 
meraih dan mencapai prestasi. 

2. Pengakuan : Pengakuan karyawan atas 2, 7, 12,17 
unjuk kerjanya. 

3. Pekerjaan itu sendiri : Besar kecilnya 3 ,8 ,13,18 
tantangan yang dirasakan karyawan dari 
pekerjaannya. 

4. Tanggung jawab : Tugas karyawan agar 4, 9,14,19 
memahami dengan benar peran dan 
wewenang yang diberikan perusahaan. 

5. Pengembangan diri : Kesempatan kepada 5, 10, 15, 20 
karyawan untuk maju dan berkembang 
dalam hal pekerjaan. 
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Lingkungan Kerja 

Skala lingkungan kerja disusun berdasarkan dimensi-

dimensi lingkungan kerja yang terdiri dari kehidupan sosial dan 

kondisi psikologi. 

Tabel 4 
Skala Lingkungan Kerja 

Dimensi Indikator Butir Soal 
1. Kehidupan a. Nilai-nilai 1, 12 

susiai b. Sikap 2 , I O 

c. Pola/gaya Hidup 3, 14 
d. Interaksi antara unit kerja, 4, 15 

pimpinan dan masyarakat 
2. Kondisi a. Harapan uni.uk meudapai. i— A r\ 

O, I O 

psikologis bantuan 
b. Harapan untuk 6, 17 

bekerjasama 
C. na iapan U I I L U I \i 1 , I O 

perhatian 
d. Harapan untuk mendapat 8, 19 

teman 
6 . r x c u u i u i i d f i ausict i 
f. Kebutuhan harga diri 10,21 
g. Kebutuhan aktualisasi diri 11,22 

Kinerja 

Skala kinerja disusun berdasarkan dimensi-dimensi 

yang terdiri dari pengetahuan tentang pekerjaannya, inisiatif, 

kerja sama, kreatifitas, komunikasi, pemecahan masalah dan 

pengambilan keputusan. 
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Tabel 5 
Skala Kinerja 

Indikator Butir Soal 
a. i ui lyuiai luai i iv^inaiiy pi/rwijaap 11 lya . i , w, i \j, t-t-

Tingkat pengetahuan yang terkait dengan 
tugas pekerjaan. 

b. Inisiatif Ragam pemikiran selama 2,9,16,23 
I I l U I U I W U I I U I N U I i k U ^ U U p \ / I W I J U U I I I M I U O U U I I J T U 

dalam hal masalah yang timmbul. 
c. Kerja sama : Bentuk interaksi sosial untuk 3, 10, 17, 24 

mencapai tujaun tertentu. 
U . • «• C « a l i i i l t 3 w . . t v , . . . u . l . . K v . v . v , , , 3 u , „ u , , s , , u ~ , 

ide-ide baru dan cara-cara baru dalam 
pemecahan masalah dan menentukan 
peluang. 

a l^nmi mil̂ oei • Prneac nomiamn^ion £ 10 "1Q OR 
w. . »w. • iaii inwOi . • wwww f , v . . ; u . . T - . « . • w, • — , • « , 

informasi dari satu pihak ke pihak lain. 
f. Pemecahan Masalah : Proses 6,13, 20, 27 

penghilangan ketidaksesuaian antara hasil 
wann Hinornloh Honnan hacil vann 
j — a - T - - ' • - — a — - • — j"--a 

diinginkan. 
g. Pengambilan Keputusan : Memilih solusi 7 ,14,21,28 

terbaik dari sejumlah alternatif yang 
tersedia. 

Dalam penelitian ini, untuk memudahkan peneliti dalam 

mengumpulkan data maka dipergunakan instrumen penelitian 

dengan alat bantu berupa daftar pertanyaan, di mana keseluruhan 

jawaban diharapkan diklasifikasikan atas 4 (empat) kategori. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah daftar 

pertanyaan yang mengacu pada variabel bebas dan variabel 

terikat. Dalam penelitian digunakan instrumen dengan skala 

pengukuran interval yaitu memberikan nilai atau skor untuk 

jawaban yang diperoleh dari daftar pertanyaan paling rendah 

sampai pertanyaan paling tinggi. Setiap item pertanyaan pada 
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variabel tersebut menggunakan skala pengukuran antara rentang 

skor 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) skor ini bersifat 

membedakan dan mengurutkan. Pedoman untuk pengukuran 

adalah sebagai berikut: 

1. Kategori jawaban sangat mendukung diberikan skor 4 (empat). 

2. Kategori jawaban mendukung diberi skor 3 (tiga). 

3. Kategori jawaban kurang mendukung diberi skor 2 (dua). 

4. Kategori jawaban tidak mendukung diberi skor 1 (satu). 

Validitas Dan Reliabitas Alat Ukur 

1. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkatan-

tingkatan kevalidan atau kesahihan suatu instrumen (Suharsimi, 

2006 h.168). Suatu instrumen dapat dikatakan valid apabila mampu 

mengukur apa yang diinginkan dalam mengungkapkan data dari 

variabel yang diteliti secara tepat. 

Penelitian ini menggunakan Validitas konstruk yang mana 

menurut Nazir (2003, h. 146-148) validitas konstruk adalah suatu 

abstraksi dan generalisasi khusus dan merupakan suatu konsep 

yang dicipakan khusus untuk kebutuhan ilmiah dan mempunyai 

pengertian terbatas. Konstrak tersebut diberi definisi sehingga 

dapat diamati dan diukur. Dalam melihat validitas konstruk 

beberapa pertanyaan dibawah iini perlu dijawab: 
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a. Komponen-komponen atau dimensi apa saja yang membentuk 

konsep tersebut. 

b. Apakah landasan teoritis yang merangkum dimensi tersebut. 

c. Bukti empiris apakah yang memperlihatkan ada tidaknya 

keterkaitan antara komponen atau dimensidimensi di atas? 

Prosedur dalam menyusun instrumen untuk penelitian ini 

mencakup langkah pembuatan konsep berpikir berdasarkan 

variabel dan indikator dari variabel penelitian. Melalui indikator 

variabel penelitian dibuat butir-butir pernyataan yang menjadi 

seperangkat instrumen. Berdasarkan konsep tersebut kemudian 

disusun sejumlah pernyataan tentang kepemimpinan, motivasi 

intrinsik, lingkungan kerja, dan kinerja. Untuk mengukur validitas 

menggunakan rumus korelasi product moment. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reilibilitas digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik (Suharsimi, 

2006, h.178). Reliabilitas menunjukkan pada tingkatan keandalan 

(dapat dipercaya) dari suatu indikator yang diunakan dalam 

penelitian. Suatu instrumen ikatakan reliabel atau handal jika 

jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau 

stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2009, h.46). 
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Besarnya koefisien reliabilitas suatu instrumen adalah 

menyatakan perbandingan antara varian skor sebenarnya dengan 

skor hasil pengukuran, yang besarnya antara 0,000 - 1,000. 

Dengan demikian, jika koefisien reliabilitas semakin mendekati 

1,000 maka skor hasil pengukuran akan mendekati skor 

sebenarnya. Dalam penelitian ini, reliabilitas instrumen diuji dengan 

menggunakan rumus alpha. 

Metode Analisis Data 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah dalam 

model regresi variabel penggangu atau residual memiliki distribusi 

normal atau tidak (Ghozali, 2006, h.147). Untuk pengujian 

normalitas tersebut digunakan rumus koefisien normalitas. 

2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dimaksudkan untuk menguji kesamaan 

varians populasi yang berdistribusi normal. Uji Homogenitas 

menggunakan Uji Bareltts. Menurut Singgih (2000, h.103), jika nilai 

probalitasnya > 0, 05 maka data berasal dari populasi yang 

variansnya sama atau homogen. 

3. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji bertujuan untuk 

menguji dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar 
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variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi diantara variabel independen. 

Uji Hipotesis 

Data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan 

teknik korelasi sederhana {product moment) dan korelasi berganda 

(multikorelasi). Teknik korelasi sederhana dimaksudkan untuk 

mengetahui seberapa besar hubungan setiap variabel: X1 

(kepemimpinan), X2 (motivasi intrinsik), dan X3 (lingkungan kerja) 

terhadap variabel Y (kinerja). Uji t digunakan untuk mengetahui 

signifikan atau tidaknya hubungan masing-masing variabel bebas 

terhadap variabel terikat. 

Adapun teknik korelasi berganda (multikorelasi) digunakan 

untuk mengetahui seberapa besar hubungan variabel X1 

(kepemimpinan), X2 (motivasi intrinsik), dan X3 (lingkungan kerja) 

secara bersama-sama terhadap variabel Y (kinerja). Uji F digunakan 

untuk mengetahui apakah suatu variabel bebas secara bersama-

sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. 

Sanusi (2011, h.125) menjelaskan bahwa apabila kita 

melibatkan lebih dari satu variabel yang dikorelasikan dan variabel 

tersebut minimial berskala interval, maka korelasi product moment 

dapat dikembangkan menjadi korelasi berganda. 


