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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Obyek Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah Butik Kharisma Indonesia yang berlokasi di 

Jalan Gajahmada No. 134, Semarang. Obyek penelitian ini adalah karyawan pada 

Butik Kharisma Indonesia. Alasan dipilihnya perusahaan Butik Kharisma 

Indonesia sebagai obyek penelitian adalah karena: 

1. Terjadinya penurunan kinerja di Butik Kharisma Indonesia. 

2. Pihak pimpinan atau pemilik memberikan kesempatan dan ijin 

kepada peneliti untuk melakukan penelitian. 

 

3.2. Populasi  

Sebelum penelitian dilaksanakan, terlebih dahulu peneliti harus 

menentukan obyek-obyek penelitian yang akan diteliti dan besarnya populasi 

yang ada. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan perusahaan 

Butik Kharisma Indonesia yang berjumlah 32 orang. Jumlah populasi relatif 

kecil sehingga semua populasi dijadikan sampel, atau dengan kata lain disebut 

dengan penelitian sensus. 

 

3.3. Jenis Data 

       Jenis data pada penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah 

data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti dari obyek penelitian 
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(Soenarto, 1993 : 73). Dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah 

data-data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian. Adapun data-data 

tersebut meliputi identitas responden dan tanggapan responden yang akan 

dijawab langsung oleh responden mengenai variabel-variabel gaya 

kepemimpinan, iklim organisasi dan kinerja. 

 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Data tersebut diatas dikumpulkan dengan menggunakan metode atau 

teknik tertentu untuk memperoleh data yang diperlukan peneliti. Metode yang 

digunakan untuk pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini 

adalah: kuesioner tentang gaya kepemimpinan, iklim organisasi dan kinerja 

karyawan yang dibagikan kepada responden. 

 

3.5. Skala Pengukuran Data 

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala 

Likert. Menurut Umar (2001: 69), skala Likert ini berhubungan dengan 

pertanyaan tentang sikap seseorang terhadap sesuatu. Responden diminta 

mengisi pertanyaan dalam skala ordinal berbentuk verbal dalam kategori 

tertentu, yaitu: 

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

b. Alternatif jawaban b dengan kategori setuju (S) diberi skor 4 

c. Alternatif jawaban c dengan kategori netral (N) diberi skor 3 

d. Alternatif jawaban d dengan kategori tidak setuju (TS) diberi skor 2 
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e. Alternatif jawaban e dengan kategori sangat tidak setuju (STS) diberi 

skor 1 

 

3.6. Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner 

3.6.1. Uji Validitas Kuesioner 

Analisa validasi digunakan untuk menguji sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat mengungkapkan ketetapan gejala yang dapat diukur 

(Singarimbun, 1995 : 124). Uji validitas dalam penelitian dijelaskan 

sebagai suatu derajat ketetapan alat ukur penelitian tentang isi atau arti 

sebenarnya yang diukur (Umar, 2001 : 58). Uji validitas digunakan untuk 

mengetahui apakah kuesioner dapat mengungkap data-data yang ada pada 

variabel-variabel penelitian secara tepat. Untuk mengukur validitas, 

digunakan teknik correlation product moment dengan cara 

mengkorelasikan skor butir dengan skor total. Rumus teknik correlation 

product moment dari Karl Pearson adalah (Umar, 2001 : 133): 
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Dimana: 

r = Angka korelasi 

N = Jumlah responden 

∑ X  = Jumlah skor butir 

∑ 2X  = Jumlah skor butir kuadrat 

∑Y  = Jumlah skor total 
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∑ 2Y  = Jumlah kuadran skor total keseluruhan nilai butir soal 

∑ XY  = Hasil perkalian antara skor butir soal dengan jumlah skor total 

Pengujian Validitas: 

a. Apabila r hitung > r tabel, artinya terdapat korelasi antara variabel X 

dengan variabel Y dan dikatakan valid. 

b. Apabila r hitung < r tabel, artinya tidak terdapat korelasi antara variabel X 

dengan variabel Y dan dikatakan tidak valid. 

Hasil pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan bantuan 

program SPSS dan dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.1. Hasil Pengujian Validitas Gaya Kepemimpinan 1 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 
X1 0,441 0,349 Valid 
X2 0,483 0,349 Valid 
X3 0,344 0,349 Tidak Valid 
X4 0,633 0,349 Valid 
X5 0,207 0,349 Tidak Valid 
X6 0,444 0,349 Valid 
X7 0,692 0,349 Valid 
X8 0,733 0,349 Valid 
X9 0,542 0,349 Valid 
X10 0,653 0,349 Valid 
X11 0,581 0,349 Valid 
X12 0,648 0,349 Valid 

Sumber: Data primer yang Diolah (2008) 

Berdasarkan tabel 3.1. diketahui bahwa dari 12 item pertanyaan pada hasil 

kuesioner gaya kepemimpinan ada 2 item tidak valid karena nilai r hitung < r 

tabel yaitu pertanyaan 3 dan 5. Kemudian dilakukan uji validitas kedua dengan 

hasil sebagai berikut: 
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Tabel 3.2. Hasil Pengujian Validitas Gaya Kepemimpinan 2 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 
X1 0,418 0,349 Valid 
X2 0,503 0,349 Valid 
X4 0,587 0,349 Valid 
X6 0,441 0,349 Valid 
X7 0,664 0,349 Valid 
X8 0,739 0,349 Valid 
X9 0,592 0,349 Valid 
X10 0,621 0,349 Valid 
X11 0,625 0,349 Valid 
X12 0,673 0,349 Valid 

                 Sumber: Data primer yang Diolah (2008) 

Dari tabel 3.2. diketahui bahwa semua item pertanyaan telah memiliki nilai 

r hitung > r tabel sehingga untuk semua item pertanyaan dikatakan telah valid. 

Kemudian untuk pengujian validitas variabel kedua yaitu iklim organisasi 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.3. Hasil Pengujian Validitas Iklim Organisasi 1 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 
X1 0,745 0,349 Valid 
X2 0,508 0,349 Valid 
X3 0,637 0,349 Valid 
X4 0,748 0,349 Valid 
X5 0,510 0,349 Valid 
X6 0,814 0,349 Valid 
X7 0,686 0,349 Valid 
X8 0,507 0,349 Valid 
X9 0,217 0,349 Tidak Valid 

Sumber: Data primer yang Diolah (2008) 

Berdasarkan tabel 3.3. diketahui bahwa dari 9 item pertanyaan pada hasil 

kuesioner iklim organisasi ada 1 item tidak valid karena nilai r hitung < r tabel 

yaitu pertanyaan 9. Kemudian dilakukan uji validitas kedua dengan hasil sebagai 

berikut: 
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Tabel 3.4. Hasil Pengujian Validitas Iklim Organisasi 2 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 
X1 0,719 0,349 Valid 
X2 0,568 0,349 Valid 
X3 0,655 0,349 Valid 
X4 0,761 0,349 Valid 
X5 0,516 0,349 Valid 
X6 0,773 0,349 Valid 
X7 0,717 0,349 Valid 
X8 0,524 0,349 Valid 

                 Sumber: Data primer yang Diolah (2008) 

Dari tabel 3.4. diketahui bahwa semua item pertanyaan telah memiliki nilai 

r hitung > r tabel sehingga untuk semua item pertanyaan dikatakan telah valid. 

Sedangkan untuk pengujian validitas pada variabel kinerja pada penelitian 

ini dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.5. Hasil Pengujian Validitas Kinerja 1 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 
X1 0,474 0,349 Valid 
X2 0,633 0,349 Valid 
X3 0,489 0,349 Valid 
X4 0,223 0,349 Tidak Valid 
X5 0,024 0,349 Tidak Valid 
X6 0,242 0,349 Tidak Valid 
X7 0,546 0,349 Valid 
X8 0,464 0,349 Valid 
X9 0,665 0,349 Valid 
X10 0,491 0,349 Valid 

Sumber: Data primer yang Diolah (2008) 

Berdasarkan tabel 3.5. diketahui bahwa dari 10 item pertanyaan pada hasil 

kuesioner kinerja ada 3 item tidak valid karena nilai r hitung < r tabel yaitu 

pertanyaan 4,5, dan 6. Kemudian dilakukan uji validitas kedua dengan hasil 

sebagai berikut: 
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Tabel 3.6. Hasil Pengujian Validitas Kinerja 2 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 
X1 0,474 0,349 Valid 
X2 0,633 0,349 Valid 
X3 0,489 0,349 Valid 
X7 0,546 0,349 Valid 
X8 0,464 0,349 Valid 
X9 0,665 0,349 Valid 
X10 0,491 0,349 Valid 

                 Sumber: Data primer yang Diolah (2008) 

Dari tabel 3.6. diketahui bahwa semua item pertanyaan telah 

memiliki nilai r hitung > r tabel sehingga untuk semua item pertanyaan 

dikatakan telah valid. 

 

3.6.2. Uji Reliabilitas Kuesioner 

 Uji reliabilitas adalah derajat ketetapan, ketelitian atau keakuratan 

yang ditunjukkan oleh instrument pengukuran (Umar, 2001 : 57). Dalam 

penelitian ini teknik mencari reliabilitas menggunakan rumus alpha 

melalui perhitungan dengan menggunakan komputer dengan program 

SPSS (Azwar, 1998 : 6). Cara perhitungan reliabilitas suatu data yaitu 

menggunakan Cronbach Alpha (α ) yang dirumuskan sebagai berikut: 
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Dimana: 

α  = Koefisien reliabilitas 

K = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

R = Rata-rata korelasi antar item  
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Tolok ukur pengujian reliabilitas adalah sebagai berikut: 

1. Apabila nilai Cronbach Alpha (α ) dekat dengan 0 misalnya 0,1 maka 

kuesioner tersebut kurang reliabel. 

2. Apabila nilai Cronbach Alpha (α ) dekat dengan 1 atau 1,1 misalnya 

0,94 atau -0,90 maka kuesioner tersebut sangat reliabel. 

3. Apabila nilai Cronbach Alpha (α ) di tengah, kurang lebih antara 1 

atau -1 misalnya 0,57 atau 0,64 maka kuesioner tersebut sedang. 

 

Hasil pengujian reliabilitas adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.7. Hasil Pengujian Reliabilitas 

Variabel Cronbach Alpha Keterangan 
Gaya Kepemimpinan 0,868 Reliabel 
Iklim Organisasi 0,870 Reliabel 
Kinerja 0,807 Reliabel 

         Sumber: Data Primer yang Diolah (2008) 

  Dari tabel 3.7. diketahui bahwa dari ketiga variabel diatas yaitu 

gaya kepemimpinan, iklim organisasi, dan kinerja memiliki nilai Cronbach 

Alpha > 0,5, sehingga ketiga variabel tersebut masing-masing  dinyatakan  

reliabel. 

 

3.7. Teknik Analisis Data 

3.7.1. Analisa Deskriptif 

           Analisa deskriptif adalah analisa yang didasarkan pada jawaban-

jawaban dari responden yang selanjutnya dikelompokkan ke dalam tabel-
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tabel yang sesuai, kemudian sebagai langkah terakhir analisa adalah 

menginterprestasikan data-data tabel tersebut (Umar, 1997 : 170).  

Skala penilaian tiap kategori: 

Rentang Skor  Gaya 

Kepemimpinan 

Iklim 

Organisasi 

Kinerja 

1-3,00 

3,01-5 

Transaksional 

Transformasional

Tidak kondusif 

Kondusif 

Rendah 

Tinggi 

 

3.7.2. Analisa Inferensial 

Analisa Inferensial adalah analisis terhadap perhitungan angka-

angka yang diperoleh dari kuesioner karyawan Butik Kharisma Indonesia. 

Dalam hal ini peneliti akan menggunakan data-data yang telah 

dikumpulkan tersebut untuk menganalisis dan mengukur gaya 

kepemimpinan dan iklim organisasi terhadap kinerja karyawan 

dimaksudkan untuk mengetahui persepsi seluruh karyawan berdasarkan 

item-item pertanyaan. Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS. Adapun 

rumus analisis regresi linier berganda yang dipakai, yaitu: 

ii XXaYi 2211 ββ ++=  

Dimana: 

Yi = Kinerja karyawan 

iX 1  = Gaya kepemimpinan 
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iX 2  = Iklim organisasi 

a = Konstanta 

21 ,ββ  = Koefisien regresi  

Dalam hal ini digunakan 2 jenis pengujian, yaitu uji t (t test ) untuk 

melihat sejauh mana pengaruh variabel-variabel independen (gaya 

kepemimpinan dan iklim organisasi) terhadap variabel dependen (kinerja 

karyawan) secara parsial, dan uji F untuk mengetahui sejauh mana 

pengaruh variabel-variabel independen (gaya kepemimpinan dan iklim 

organisasi) terhadap variabel dependen (kinerja karyawan) secara 

simultan. Dalam penelitian ini seluruh proses komputerisasi analisa regresi 

linier berganda memanfaatkan bantuan program SPSS (Statistical Package 

for Social Science). Untuk uji t langkah pengujiannya adalah sebagai 

berikut: 

1. Formulasi hipotesis nol (Ho) dan hipotesis alternative (Ha):  

a. 0H  : 1β  = 0 : Tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan gaya 

kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. 

1H  : 1β  ≠ 0 : Ada pengaruh yang positif dan signifikan gaya 

kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. 

b.  0H  : 2β = 0 : Tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan iklim 

organisasi terhadap kinerja karyawan. 

2H  : 2β ≠ 0 : Ada pengaruh yang positif dan signifikan  iklim 

organisasi terhadap kinerja karyawan. 
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c. 0H  : 3β = 0 : Tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan gaya 

kepemimpinan dan iklim organisasi terhadap kinerja karyawan. 

3H  : 3β  ≠ 0 : Ada pengaruh yang positif dan signifikan gaya 

kepemimpinan dan iklim organisasi terhadap kinerja karyawan. 

2. Menentukan taraf signifikansi : 5 % 

3. Kriteria pengujian hipotesis: 

 Jika sig.  < (0,05), maka 0H  ditolak Ha diterima 

 Jika sig.  ≥  (0,05), maka 0H  diterima Ha ditolak 
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