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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Obyek dan Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti memilih obyek penelitian UD. Usaha Mandiri 

Semarang, yang bertempat di Jalan Semarang Indah C-VI No 20 . UD. Usaha 

Mandiri Semarang ini dipilih sebagai objek penelitian dengan alasan sebagai 

berikut: 

1. Perusahaan ini belum pernah diadakan penelitian mengenai pengaruh 

kepemimpinan terhadap kepuasan kerja karyawan, sehingga penelitian ini 

merupakan penelitian yang masih baru untuk perusahaan tersebut. 

2. UD. Usaha Mandiri Semarang bersedia dijadikan objek penelitian dan 

memberi kemudahan di dalam pengumpulan data. 

3. Perusahaan ini dapat berkembang pesat dengan berdirinya beberapa counter 

baik yang ada di dalam maupun luar kota. 

 

3.2. Populasi 

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang cirinya akan 

diduga (Singarimbun, 1991). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

karyawan yang bekerja dalam perusahaan dan berjumlah 40 orang. Seluruh 

anggota populasi dijadikan responden sehingga studi ini merupakan studi 

populasi. 

 



  34 
  

 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

3.3.1.Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. 

Data primer ini berupa data identitas responden dan tanggapan responden 

terhadap kepemimpinan dan kepuasan kerja yang akan dijawab langsung 

oleh responden. 

 

3.3.2.Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data yang diperlukan 

dalam penelitian ini adalah kuesioner yang dibagikan kepada responden 

penelitian yaitu karyawan UD. Usaha Mandiri Semarang. 

 

3.4. Skala Pengukuran Data 

 Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala 

Likert. Skala Likert ini berhubungan dengan pernyataan tentang sikap seseorang 

terhadap sesuatu. Responden diminta mengisi pernyataan dalam skala ordinal 

berbentuk verbal dalam jumlah kategori tertentu, yaitu: 

Alternatif jawaban dengan kategori sangat setuju (SS) diberi skor 5 

Alternatif jawaban dengan kategori setuju (S) diberi skor 4 

Alternatif jawaban dengan kategori netral (N) diberi skor 3 

Alternatif jawaban dengan kategori tidak setuju (TS) diberi skor 2 

Alternatif jawaban dengan kategori sangat tidak setuju (STS) diberi skor 1 
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3.5.Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 

3.5.1. Uji Validitas Instrumen Penelitian 

Validitas data penelitian ditentukan oleh proses pengukuran yang 

akurat. Suatu instrumen pengukur dikatakan valid jika instrumen tersebut 

mengukur apa yang seharusnya diukur (Indriantoro et.al, 1999, h. 181).  

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuesioner.  Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut  (Ghozali, 2005). 

Dalam uji validitas mempergunakan perhitungan correlation 

product moment dari Karl Pearson. 

Rumus yang digunakan yaitu : 
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Keterangan : 

r : korelasi 

x : tingkat skor indikator yang diuji 

y : total skor indikator 

n : jumlah sampel 

Kriteria pengujian validitas penelitian: 

1. Jika r hitung > r tabel, maka pengujian tersebut valid 

2. Jika r hitung < r tabel, maka pengujian tersebut tidak valid 
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Dalam melakukan uji validitas digunakan bantuan program komputer 

SPSS sehingga diperoleh hasil uji validitas dari tiap variabel dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

Variabel  Charisma(X1) 

Untuk uji validitas terhadap pertanyaan variabel Charisma dapat dilihat 

pada  tabel  dengan hasil sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1 
Hasil Pengujian Validitas Butir Pertanyaan Variabel Charisma (X1) 

 

Item rhitung 
rtabel 

(N=40  Alpha = 5%) Keterangan 

C.1 0,4779 0,312 Valid 
C.2 0,3309 0,312 Valid 
C.3 0,3761 0,312 Valid 
C.4 0,3873 0,312 Valid 
C.5 0,5528 0,312 Valid 

Sumber : Data Primer yang diolah 

 
Dari tabel 3.1 diatas dapat dilihat bahwa hasil uji validitas variabel 

charisma diperoleh bahwa 5 butir pertanyaan memiliki rhitung > rtabel (0,312) 

dengan taraf signifikan α 5%. Dengan demikian semua butir pertanyaan variabel  

charisma dinyatakan valid. 

 

Variabel Inspiration (X2) 

Untuk uji validitas terhadap pertanyaan variabel Inspiration  dapat dilihat 

pada  tabel  dengan hasil sebagai berikut: 
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Tabel 3.2 
Hasil Pengujian Validitas Butir Pertanyaan Variabel Inspiration (X2) 

 

Item rhitung 
rtabel 

(N=40  Alpha = 5%) Keterangan 

I.1 0,4197 0,312 Valid 
I.2 0,4383 0,312 Valid 
I.3 0,4646 0,312 Valid 
I.4 0,5188 0,312 Valid 
I.5 0,4765 0,312 Valid 

Sumber : Data Primer yang diolah 

 

 
Dari tabel 3.2 diatas dapat dilihat bahwa hasil uji validitas variabel 

inspiration diperoleh bahwa 5 butir pertanyaan memiliki rhitung > rtabel (0,312) 

dengan taraf signifikan α 5%. Dengan demikian semua butir pertanyaan variabel  

inspiration dinyatakan valid. 

 

Variabel Intellectual Stimulation (X3) 

Untuk uji validitas terhadap pertanyaan variabel Intellectual Stimulation 

dapat dilihat pada  tabel  dengan hasil sebagai berikut: 

 

Tabel 3.3 
Hasil Pengujian Validitas Butir Pertanyaan Variabel 

Intellectual Stimulation (X3) 
 

Item rhitung 
rtabel 

(N=40  Alpha = 5%) Keterangan 

IS.1 0.4883 0,312 Valid 
IS.2 0.4149 0,312 Valid 
IS.3 0.5749 0,312 Valid 
IS.4 0.3761 0,312 Valid 
IS.5 0.3431 0,312 Valid 

Sumber : Data Primer yang diolah 
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Dari tabel 3.3 diatas dapat dilihat bahwa hasil uji validitas variabel 

intellectual stimulation diperoleh bahwa 5 butir pertanyaan memiliki rhitung > rtabel 

(0,312) dengan taraf signifikan α 5%. Dengan demikian semua butir pertanyaan 

variabel intellectual stimulation dinyatakan valid. 

 

Variabel Individualized Consideration (X4) 

Untuk uji validitas terhadap pertanyaan variabel Individualized 

Consideration dapat dilihat pada  tabel  dengan hasil sebagai berikut: 

 
Tabel 3.4 

Hasil Pengujian Validitas Butir Pertanyaan Variabel 
Individualized Consideration (X4) 

 

Item rhitung 
rtabel 

(N=40  Alpha = 5%) Keterangan 

IC.1 0.4645 0,312 Valid 
IC.2 0.4459 0,312 Valid 
IC.3 0.6152 0,312 Valid 
IC.4 0.4440 0,312 Valid 
IC.5 0.3582 0,312 Valid 

Sumber : Data Primer yang diolah 

 
Dari tabel 3.4 diatas dapat dilihat bahwa hasil uji validitas variabel 

Individualized Consideration diperoleh bahwa 5 butir pertanyaan memiliki rhitung > 

rtabel (0,312) dengan taraf signifikan α 5%. Dengan demikian semua butir 

pertanyaan variabel  Individualized Consideration dinyatakan valid. 

 

 

 



  39 
  

 

Variabel Kepuasan Kerja Kerja (Y) 

Untuk uji validitas terhadap pertanyaan variabel kepuasan kerja dapat 

dilihat pada  tabel  dengan hasil sebagai berikut: 

 

Tabel 3.5 
Hasil Pengujian Validitas Butir Pertanyaan Variabel Kepuasan  Kerja (Y) 

 

Item rhitung 
rtabel 

(N=40  Alpha = 5%) Keterangan 

Y.1 0.3928 0,312 Valid 
Y.2 0.6589 0,312 Valid 
Y.3 0.5075 0,312 Valid 
Y.4 0.3479 0,312 Valid 
Y.5 0.3630 0,312 Valid 
Y.6 0.3507 0,312 Valid 
Y.7 0.3740 0,312 Valid 
Y.8 0.3707 0,312 Valid 
Y.9 0.4783 0,312 Valid 
Y.10 0.3658 0,312 Valid 
Y.11 0.5293 0,312 Valid 
Y.12 0.4261 0,312 Valid 
Y.13 0.4233 0,312 Valid 
Y.14 0.4265 0,312 Valid 
Y.15 0.4786 0,312 Valid 
Y.16 0.4686 0,312 Valid 
Y.17 0.3681 0,312 Valid 
Y.18 0.3946 0,312 Valid 
Y.19 0.4482 0,312 Valid 
Y.20 0,4325 0,312 Valid 

Sumber : Data Primer yang diolah 

 
Dari tabel 3.5 diatas dapat dilihat bahwa hasil uji validitas variabel 

kepuasan  kerja diperoleh bahwa 20 butir pertanyaan memiliki rhitung > rtabel 

(0,2454) dengan taraf signifikan α 5%. Dengan demikian semua butir pertanyaan 

variabel  kepuasan kerja dinyatakan valid. 
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3.5.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas menunjukkan derajat konsistensi alat ukur yang 

bersangkutan jika diterapkan berulang kali pada kesempatan yang 

berlainan (Azwar, 1998). Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal 

jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil 

dari waktu ke waktu (Ghozali, 2005). Cara penghitungan tingkat 

reliabilitas suatu data yaitu menggunakan Alpha Cronbach’s yang 

dirumuskan sebagai berikut :  

    rK
rK

)1(1
.
−+

=α
  

Keterangan : 

α  : koefisien reliabilitas 

K : jumlah item pertanyaan 

r : rata-rata korelasi antar item 

 

Kriteria pengujian reliabilitas penelitian : 

1. Apabila nilai α  dekat dengan 0 misalnya 0,1, maka kuesioner tersebut 

kurang reliable. 

2. Apabila nilai α  dekat dengan 1 atau 1,1 misalnya 0,94 atau –0,90, 

maka kuesioner tersebut sangat reliable. 

3. Apabila nilai α  ditengah, kurang lebih antara 1 atau -1 misalnya 0,57 

atau 0,64, maka kuesioner tersebut sedang. 

Penentuan tarif signifikan : α  = 5% 
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Pengujian reliabilitas ini menggunakan bantuan komputer program 

SPSS 11.0. Hasil pengujian reliabilitas yang dilakukan terhadap kuesioner 

tersebut menunjukkan bahwa kuesioner – kuesioner tersebut reliabel. Hal 

ini dibuktikan dengan nilai alpha yang diperoleh lebih dari 0,6 Dimana 

hasil pengujian dari reliabilitas tersebut dapat dilihat pada tabel  di bawah 

ini: 

Tabel 3.6 
 Hasil Uji Reliabilitas pada Butir Pertanyaan 

 

No. Variabel αααα Hitung Keterangan 
1. Charisma 0,6703 Reliabel 
2. Inspiration 0,7037 Reliabel 
3. Intelectual Stimulation 0,6769 Reliabel 
4. Individualized Consideration 0,7011 Reliabel 
5. Kepemimpinan Transformasional 0,8508 Reliabel 
6. Kepuasan Kerja Karyawan 0,8478 Reliabel 

Sumber : Data Primer yang diolah. 

 

3.6. Metode Analisis Data 

3.6.1 Analisis Deskriptif 

Analisa ini dilakukan dengan merinci jawaban dari responden yang 

dikelompokkan dalam lima kelompok jawaban (STS, TS, N, S, ST). Cara 

menentukan kelompok skor rendah, sedang dan yang tinggi adalah dengan 

mengalikan jumlah responden dengan bobot skor (Nilai tertinggi 40 x 5 = 

200, nilai terendah 40 x 1 = 40). Kemudian dicari rentangnya untuk 

mendapatkan kategori tinggi, sedang dan rendah (200-40)/3 = 53,33 
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Kepemimpinan Transformasional 

146,68 – 200  = Kepemimpinan tinggi 

93,34 - 146,67  = Kepemimpinan sedang 

40 - 93,33    = Kepemimpinan rendah 

Kepemimpinan yang tinggi berarti kepemimpinan tersebut 

mengarah ke kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan yang 

sedang berarti kepemimpinan tersebut berada ditengah-tengah antara 

transformasional dan transaksional. Kepemimpinan yang rendah berarti 

kepemimpinan tersebut mengarah ke kepemimpinan transaksional.    

 

Kepuasan Kerja Karyawan 

146,68 – 200  = Kepuasan kerja tinggi 

93,34 - 146,67  = Kepuasan kerja sedang 

40 - 93,33    = Kepuasan kerja rendah 

Kepuasan kerja tinggi berarti karyawan merasa puas bekerja di 

perusahaan tersebut. Kepuasan kerja sedang berarti karyawan merasa bisa 

saja ketika bekerja di perusahaan tersebut. Kepuasan kerja rendah berarti 

karyawan merasa tidak puas ketika bekerja di perusahaan tersebut.  

  

3.6.2. Analisis Inferensial 

Analisis Inferensial adalah pengambilan kesimpulan suatu 

parameter berdasarkan data sampel. Analisis terhadap perhitungan angka-

angka yang diperoleh dari kuesioner karyawan UD. Usaha Mandiri 
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Semarang. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan data-data yang telah 

dikumpulkan tersebut untuk menganalisis dan mengukur persepsi 

karyawan pada seluruh aspek terhadap  kepemimpinan transformasional 

dan kepuasan kerja dimaksudkan untuk mengetahui persepsi seluruh 

karyawan berdasarkan item-item pertanyaan. Metode analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah regresi. Adapun rumus analisis 

regresi yang dipakai, yaitu : 

Y = a + �1X1 + e  

Keterangan : 

Y = kepuasan kerja karyawan 

a =  konstanta regresi 

�1X1 =    variabel independen (kepemimpinan transformasional) 

e = faktor lain sebagai pengaruh yang tidak diteliti oleh peneliti 

 

Y = a + �1X1 + �2X2+ �3X3+ �4X4 + e  

Keterangan : 

Y = kepuasan kerja karyawan 

a =  konstanta regresi 

�1X1 =    variabel independen (charima) 

�2X2 = variabel independen (inspiration) 

�3X3 = variabel independen (intellectual stimulation) 

�4X4 = variabel independen (individualized consideration) 

e = faktor lain sebagai pengaruh yang tidak diteliti oleh peneliti 
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3.6.3.Uji Hipotesis 

Formulasi hipotesis nol (Ho) dan hipotesis alternatif (Ha) 

1. Ho: �1 = 0 : tidak ada pengaruh kepemimpinan transformasional 

terhadap kepuasan kerja karyawan. 

H1 : �1 � 0 : ada pengaruh kepemimpinan transformasional 

terhadap kepuasan kerja karyawan. 

2. Menentukan taraf signifikansi : 5% atau 0.05� 

3. Kriteria pengujian hipotesis : 

       Jika F hitung < F tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

       Jika F hitung ≥ F tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

4. Kesimpulan : 

Menerima atau menolak Ho. 
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