
23

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang
ada di institusi Kepolisian yang berjumlah 100 orang. Populasi
adalah kumpulan individu atau objek penelitian yang memiliki
kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan. Anggota populasi yang
dipilih sebagai satuan pengamatan disebut sampel. Sedangkan
metodologi untuk menyelesaikan individu-individu untuk masuk
dalam sampel yang representatif disebut sampling.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan
teknik Sampling jenuh adalah teknik yang penentuan sampel bila
semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2005).
Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 orang pegawai yang ada
di institusi Kepolisian RDTL yang juga merupakan populasi.

3.2. Jenis Data dan Prosedur Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara
mengajukan kuisioner kepada responden. Pengajuan kuisioner ini
dengan asumsi bahwa sampel dapat dan mampu memberikan
jawaban yang akurat tentang gaya kepemimpinan pemimpin mereka
dan budaya organisasi yang ada dalam mempengaruhi kinerja
mereka. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, dokumen,
serta data-data lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.3. Pengukuran

Pengukuran H1-H2 dilakukan dengan membagikan kuisioner
untuk memperoleh informasi tentang pengaruh gaya kepemimpinan
situasional dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan.
Variabel-variabel yang akan diukur menggunakan skala likert 1-5
dimana setiap pertanyaan atau jawaban yaitu Sangat Setuju (SS),
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Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju
(STS). Skor penilaian adalah 5=SS, 4=S, 3=N, 2=TS, 1=STS.

Pada tabel 3.1 dibawah dapat dilihat bagaimana konsep yang
digunakan dalam penelitian beserta definisinya, epistemic correlation,
dan indikator empirik yang membangun konsep tersebut.

Tabel 3.1
Konsep, Definisi, Epistemic Correlation

dan Indikator Empirik
Konsep Definisi

Operasional
Epistemic
Correlation

Indikator Empirik

Gaya
kepemimp

inan

Gaya kepemimpinan
situasional adalah
kumpulan perilaku
yang digunakan
seorang pemimpin
untuk membuat
keputusan agar
mempengaruhi
anggota dalam
memenuhi tujuan
organisasi

Instruksi 1. Menjelaskan
tugas

2. Mengarahkan
bawahan

3. Mengawasi
pelaksanaan
tugas

Konsultasi 1. Pengambilan
keputusan

2. Menentukan
tujuan

3. Motivasi dan
relasi

Partisipasi 1. Memecahkan
masalah

2. Memberikan
keleluasaan

3. Saling percaya
Delegasi 1. Mendiskusika

n masalah
2. Menentukan

langkah-langk
ah

3. Wewenang
4. kepercayaan

Budaya
organisasi

Merupakan suatu
alat dalam
menafsirkan
kehidupan dan
perilaku dari
organisasi

Conformity 1. peraturan
kerja

2. prosedur kerja
responsibility 1. memecahkan

masalah
2. melaksanakan

tugas
Standar 1. Menetapkan

tujuan
2. Mengutamaka

n mutu
Clarity 1. Keterbukaan

2. Visi dan misi
institusi

Team spirit 1.Membantu
dalam
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pelaksanaan
tugas

2.Hubungan
atasan dan
bawahan

Kinerja
pegawai

Kinerja Pegawai
merupakan hasil
kerja pegawai
selama pelaksanaan
pelayanan dan
tanggung jawab

Kemampuan,
kepribadian
dan minat

1. Pengambilan
keputusan

2. Menginterpreta
sikan tugas

3. Penyelesaian
tugas

Kedisiplinan 1. Penyelesaian
tugas tepat
waktu

2. Pelaksanaan
tugas sesuai
dengan
prosedur

Kesungguhan
kerja

1. Kesesuaian
pekerjaan
dengan target

2. Menyusun
langkah kerja

Hasil kerja
pegawai

1. Laporan tepat
waktu

2. Penyelesaian
masalah

3. Pemenuhan
target

3.4. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah
kuantitatif dengan path analisis, SPSS versi 16 dengan regresi pertama
mengukur pengaruh gaya kepemimpinan situasional terhadap kinerja
pegawai, regresi kedua mengukur pengaruh budaya organisasi terhadap
kinerja pegawai.

Analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah
distribusi frekuensi untuk menentukan tingkat gaya kepemimpinan
situasional, budaya organisasi dan kinerja pegawai yang dapat dilihat
dari rata-rata

Range =
Nilai Terbesar – Nilai terkecil

Jumlah Kelas

5 – 1
5
= 0,80



26

=

Penilaian diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 3.2

Penilaian Analisis Deskriptif

Rata-Rata Kategori (Variabel)

1,00 – 1,80

1,81 – 2,60

2,61 – 3,40

3,41 – 4,20

4,21 – 5,00

Sangat rendah

Rendah

Netral

Tinggi

Sangat tinggi

3.4.1. Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas merupakan tingkat kemampuan suatu instrument
untuk mengungkapkan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar
akurat. Sehingga instrument tersebut mampu mengukur apa yang
seharusnya diukur (Supramono, 2005).

Menurut Ihalauw (2004), indikator empirik yang valid akan sekaligus
juga reliable. Sebaliknya, indikator empirik yang reliable tidak dengan
sendirinya valid mengingat kemungkinan terjadinya kesalahan sistematis.
Salah satu teknik pengujian validitas sekaligus reliabilitas adalah
corrected item to total correlation coefficient.

Reliabilitas instrument menunjukkan tingkat kestabilan, konsistensi,
keajegan dan atau kehandalan instrument untuk menggambarkan gejala
seperti apa adanya. Secara konsep instrument yang reliable ialah
instrument yang apabila digunakan terhadap subjek yang sama, akan
menunjukkan hasil yang sama, walaupun dilaksanakan dalam kondisi
dan waktu yang berbeda. Jadi suatu instrument dikatakan reliable
apabila instrument tersebut digunakan untuk subjek yang sama, dalam
waktu dan kondisi yang berbeda tetap menunjukkan hasil yang sama
(Suryabrata, 2000). Pengukuran reliabilitas pada penelitian ini
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menggunakan teknik koefisien alpha Cronbach. Adapun formulanya
sebagai berikut:

Dengan keterangan:

α = koefisien reliabilitas alpha

k = Jumlah butir instrument

Vi = varians butir

Vt = varians skor total

Standar reliabilitas yang digunakan pada penelitian ini adalah
sebagai berikut (George & Paul dalam Agusteano 2006):

α > 0,9 : sangat baik

0,8 α ≤ 0,9 : baik

0,7 α ≤ 0,8 : diterima

0,6 α ≤ 0,7 : dipertanyakan

0,5 α ≤ 0,6 : buruk

α ≤ 0,5 : tidak dapat diterima

3.4.2. Pengujian Asumsi Klasik
Sebelum melakukan analisis regresi linear berganda dilakukan uji

asumsi klasik meliputi uji normalitas, heterokedastisitas, dan
multikolienaritas:

1. Uji normalitas digunakan untuk mendeteksi normalitas data. Uji
normalitas menggunakan uji kolgomorov smirnov, jika p value <
0,05 berarti data terdistribusi tidak normal (Supramono, 2005).
Lebih lanjut, normalitas data merupakan asumsi terpenting dalam
statistika parametrik, sehingga pengujian terhadap normalitas
data harus dilakukan agar asumsi dalam statistika parametrik
terpenuhi.

2. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam
model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu
pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2001). Implikasi

α = K 1
K-1

ΣVi
Vt
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dari asumsi ini adalah bahwa variabel ini adalah variabel bebas
tidak berubah dari satu sampel ke sampel yang lain, hal ini
dikarenakan variabel bebas akan diukur pengaruhnya terhadap
variabel tergantung. Untuk menguji ada atau tidaknya
heteroskedastisitas digunakan cara korelasi Glejser. Pada uji
Glejser ini, apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05
mengindikasikan tidak terjadinya heteroskedastisitas. Varians
yang tidak konstan menghasilkan model estimator yang bias
(Supramono, 2005)

3. Uji multikolinearitas bertujuaun untuk menguji apakah dalam
penerapan model regresi ditemukan adanya gejala korelasi antar
variabel. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dalam
model regresi dilakukan dengan melihat nilai Tolerance dan
Variance Inflation Factor (Supramono, 2005). Multikolinearitas
terjadi jika nilai Tolerance dibawah 0,10 dan VIF diatas 10 (Hair
dkk,1995 dalam Supramono, 2005). Koefisien korelasi tinggi
mengindikasikan adanya multikolinearitas.

3.4.3. Uji Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara sebagai pemecahan
terhadap suatu masalah. Langkah–langkah pengujian hipotesis
dalam penelitian ini adalah:

Hο: β1 = 0 Tidak ada pengaruh positif yang signifikan antara gaya
kepemimpinan, budaya organisasi terhadap kinerja
pegawai di Institusi Kepolisian Timor - Leste

Hο: β1 ≠ 0 Ada pengaruh positif yang signifikan antara gaya
kepemimpinan, budaya organisasi, terhadap kinerja
pegawai di Institusi Kepolisian Timor – Leste.

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas
terhadap variabel terikat, maka dilakukan pengujian terhadap
hipotesis yang dilakukan atau diajukan pada penelitian ini. Metode
pengujian hipotesa yang diajukan, dilakukan pengujian secara
parsial. Untuk menjelaskan diterima atau tidaknya hipotesa yang
diajukan dilakukan analisis secara kuantitatif dengan menggunakan
uji t.

Jika t hitung < t tabel, maka Ho diterima, artinya variabel bebas
secara parsial tidak dapat menerangkan variabel tidak bebasnya dan
tidak ada pengaruh dua variabel yang diuji.
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Jika t hitung > t tabel maka Ho diterima, artinya variabel bebas
secara parsial dapat menerangkan variabel tidak bebasnya dan ada
pengaruh antara dua variabel yang diuji.

3.4.4. Koefisien Determinasi (Adjusted R 2 )

Selanjutnya untuk melihat kemampuan variabel dalam
menerangkan tidak bebas dapat diketahui dari besarnya koefisien
determinasi (R 2 ).

3.4.5. Analisa Regresi Linier Berganda

Analisa regresi berganda digunakan bila bermaksud meramalkan
bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium),
bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor
dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jika analisis regresi
berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya
minimal 2 (Sugiono 2000).

Model analisa yang digunakan dalam penelitian ini terbentuk
regresi berganda dirumuskan sebagai berikut (Sugiono 2000):

Dimana:
Y = Kinerja Pegawai

a = Koefisien konstanta
b1 b2 = Koefisien Variabel bebas
X1 = Gaya Kepemimpinan
X2 = Budaya organisasi

Y = a + b1X1+b2X2


