
BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode  penelitian  kuantitatif, dengan menggunakan 72 responden yaitu 

staff  PNS  pada  Dinas  Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di

 Kabupaten  Seram  Bagian  Barat. Penelitian  ini menggunakan Multifactor 

Leadership Questionnaie milik Bass dan Avolio (1994) dan menggunakan 

skala motivasi kerjayang dibuat penulis berdasarkan ciri-ciri yang 

dikemukakan McClelland (1987). Untuk penilaian kinerja pegawai,diukur 

dengan menggunakan skala penilaian kinerja pegawai negeri sipil 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian 

Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. Uji regresi berganda dengan 

bantuan SPSS versi 16, digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian 

ini. 

III.1. Variabel Penelitian 

Variabel diartikan sebagai atribut (misal sikap terhadap suatu objek) 

atau karakteristik individual (seperti gender, kepribadian) yang menjadi 

variabel-variabel penelitian (Asmadi alsa, 2003). Berdasarkan hubungannya, 

variabel dalam penelitian ini di bedakan atas variabel bebas (independent 

variabel) yang merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi 

penyebab bagi variabel lain, dan variabel tergantung (dependent variabel) 

merupakan variabel yang dipengaruhi atau disebabkan oleh variabel lain. 

Sesuai dengan judul penelitian yaitu Pengaruh Kepemimpinan 

Transformasional dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai, maka yang 

termasuk variabel bebas adalah kepemimpinan transformasional dan 

motivasi kerja, sedangkan variabel tergantung adalah kinerja pegawai. 



III.2. Defenisi Operasional 

III.2.1 Kinerja Pegawai 

Kinerja pegawai dapat diartikan sebagai hasil kerja yang dicapai 

pegawai dalam melaksanakan atau menyelesaikan tugas yang dibebankan 

kepadanyadalam periode tertentu yang dapat diukur serta di nilai 

berdasarkan kriteria, standar, target atau sasaran organisasi. Jadi karena itu 

untuk mengevaluasi kinerja seorang pegawai dalam kurun waktu harian, 

mingguan, bulanan, triwulan atau tahunan dilakukan dengan penilaian 

kinerja yang merupakan kajian sistematis tentang kondisi kerja pegawai yang 

dilaksanakan secara formal yang dikaitkan dengan standar kerja yang telah 

ditentukan organisasi atau instansi. 

Variabel ini diukur dengan menggunakan skala penilaian kinerja 

pegawai negeri sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 

1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, unsur-

unsur yang dinilai dalam melaksanakan penilaian pelaksanaan pekerjaan 

adalah Kesetiaan, Prestasi kerja, Tanggung jawab, Ketaatan, Kejujuran, 

Kerjasama, Prakarsa. Makin tinggi nilai (total scoring) skala tersebut, makin 

menunjukan kinerja pada seorang pegawai, demikian juga sebaliknya.  

III.2.2 Motivasi Kerja 

Motivasi kerja adalah dorongan yang berasal dari dalam diri 

seseorang untuk dapat berprestasi dalam upaya mencapai tujuan yang di 

inginkan (McClelland, 1987). 

Variabel ini diukur dengan menggunakan skala motivasi kerja yang 

dibuat penulis berdasarkan ciri-ciri yang dikemukakan McClelland (1987). 



Makin tinggi nilai (scoring) skala tersebut, makin menunjukan motivasi kerja 

yang tinggi pada pegawai, demikian juga sebaliknya. 

III.2.3. Kepemimpinan Transformasional 

Kepemimpinan Transformasional adalah gaya kepemimpinan untuk 

mempengaruhi dan mengubah orang lain dalam mencapai tujuan yang ingin 

dicapai. Variabel ini diukur dengan menggunakan Multifactor Leadership 

Questionnaire milik Bass dan Avolio (1994) yang telah disesuaikan dengan 

kebutuhan penelitian ini. Dimana semakin tinggi skor yang diperoleh 

menunjukkan semakin tinggi nilai kepemimpinannya, sebaliknya semakin 

rendah skor yang diperoleh menunjukkan semakin rendah pula 

kepemimpinannya. 

III. 3. Alat Ukur Penelitian 

Didalam penelitian ini skala dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian 

yang bertujuan untuk mendapatkan data mengenai pengaruh gaya 

kepemimpinan transformasional, bagian kedua mengenai motivasi kerja 

responden dan yang ketiga mendapatkan data mengenai kinerja pegawai. 

 Setiap skala dalam penelitian ini, yaitu skala untuk aspek kinerja 

pegawai, skala motivasi dan skala kepemimpinan transformasional dibuat 

dalam bentuk skala Likert dengan lima skor alternatif jawaban yaitu Sangat 

Sesuai (SS), Sesuai (S), Netral atau tidak dapat menentukan dengan pasti 

(N), Tidak Sesuai (TS), Sangat Tidak Sesuai (STS). 

 

 



Tabel 3. 1. Alat Ukur Penelitian Skala Kinerja Pegawai, Kepemimpinan 

Transfomasional dan Motivasi Kerja 

Pernyataan Favorable Pernyataan Unfavorable 

SS = 5 SS = 1 

S = 4 S = 2 

N = 3 N = 3 

TS= 2 TS = 4 

STS = 1 STS = 5 

 

III.3.1 Kinerja Pegawai  

Pada skala kinerja pegawai, responden diminta menilai kesesuaian  

pernyataan dengan dirinya sendiri. Skala ini terdiri dari 8 aspek, yaitu 

kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, 

prakarsa dan kepemimpinan. 

Pernyataan-pernyataan dalam skala ini sebanyak 41 item. Berikut 

adalah instrumen variabel kinerja yang digambarkan pada Tabel 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 3.2. Blue Print Skala Kinerja Pegawai 

Dimensi Kinerja 

Pegawai 
Indikator 

No Item 

F UF 

Kesetiaan 

 

 Kesetiaan,ketaatan  

dan pengabdiaan 

kepada Pancasila, 

UUD1945, Negara 

dan pemerintah. 

1, 2, 4 3 

Prestasi Kerja 

 

 Hasil kerja yang 

dicapai dalam 

melaksanakan 

tugas. 

 Dipengaruhi oleh 

kecakapan, 

ketrampilan, dan 

pengalaman. 

 

 

5, 6, 7, 

9, 10, 

12 

8, 11 



Tanggung jawab 

 

 Kesanggupan 

menyelesaikan 

pekerjaan yang 

diserahkan dengan 

sebaik-baiknya dan 

tepat waktu. 

 Berani memikul 

resiko atau  

keputusan yang 

diambilnya atau 

tindakan yang 

dilakukan. 

14, 15, 

17, 18, 

19 

13, 16 

Ketaatan  Kesanggupan 

menaati segala 

peraturan 

perundang-

undangan dan perat

uran kedinasan 

yang berlaku. 

20, 21, 

22, 23 

24 



 Menaati perintah 

kedinasan yang 

diberikan oleh 

atasan  yang 

berwenang, serta 

kesanggupan untuk 

tidak melanggar 

larangan yang 

dientukan. 

Kejujuran 

Kerjasama 

 Ketulusan dalam 

melaksanakan 

tugas dan 

kemampuan untuk 

tidak menyalahgun

akan wewenang. 

 Kemampuan untuk 

bekerja bersama-

sama dengan orang 

lain dalam 

menyelesaikan 

tugas. 

25, 26, 

27, 29, 

30, 31, 

32, 33 

28 



Prakarsa  Kemampuan untuk 

mengambil 

keputusan, 

langkah-langkah 

atau melaksanakan 

sesuatu tindakan 

yang diperlukan 

tanpa menunggu 

perintah dari atasan 

34, 36 35 

Kepemimpinan 

 

 Kemampuan 

meyakinkan orang 

lain sehingga dapat 

dikerahkan secara 

maksimal untuk 

melaksanakan 

tugas. 

37, 38, 

39, 40, 

41 

 

 

III.3.2 Kepemimpinan Transformasional 

Pada skala kepemimpinan, responden diminta menilai kesesuaian 

pernyataan dengan dirinya sendiri. Skala ini terdiri atas 4 aspek, yaitu 

pengaruh ideal, motivasi inspirasional, stimulasi intelektual dan kepekaan 

individual. Dimana masing-masing aspek memiliki jumlah indikator yang 

berbeda-beda. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Multifactor 

Leadership Questionaire milik Bass dan Avolio yang telah disesuaikan 

dalam penelitian ini. 



Pernyataan-pernyataan dalam skala ini berjumlah sebanyak 31 item 

pernyataan. Berikut adalah instrumen variabel kepemimpinan 

transformasional yang tergambar pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Blue Print Skala Kepemimpinan Transformasional 

Aspek 

Kepemimpinan 

Transformasional 

Indikator 

No item 

F UF 

Pengaruh ideal 

atau kharisma 

 

 Mampu 

mengutamakan 

kepentingan dinas. 

 Menekankan 

pentingnya 

mempunyai tekad 

yang kuat untuk 

mencapai tujuan 

kerja. 

1, 3, 4, 

5, 6, 7 

2, 8, 9, 

10 

Motivasi 

Inspirasional 

 

 

 Mampu 

memberikan 

motivasi  dan 

inspirasi  kepada 

bawahan. 

 Mengarahkan ke 

visi masa depan. 

11, 13, 

15, 17 

12, 14, 

16 



Stimulasi 

intelektual 

 Mengajak pegawai 

untuk  melihat 

masalah-masalah 

dari sudut pandang 

lain. 

 Menyarankan cara-

cara baru dalam 

menyelesaikan 

tugas-tugasnya. 

18, 20, 

23, 25 

19, 21, 

22, 24 

Kepekaan individu  Mampu memberikan 

perhatian kepada 

bawahan. 

 Mempertimbangkan 

bahwa  setiap 

individu mempunyai 

perbedaan kebutuhan

,kemampuan  dan 

aspirasi-aspirasi. 

26, 28 

29, 30 

27, 31 

 

 

 

 

 



III.3.3 Motivasi Kerja 

Pengukuran variabel motivasi kerja menggunakan metode pengisian 

berupa skala yang dibuat penulis berdasarkan ketiga ciri motivasi yang 

dikemukakan McClelland (1987). 

 Skala motivasi terdiri dari 26 item pernyataan yang telah 

dimodifikasi penulis. Berikut ini adalah instrument variabel motivasi kerja 

yang digambarkan pada Tabel 3.4 

Tabel 3.4 Blue Print Skala Motivasi 

Ciri 

Motivasi 

kerja 

Indikator 

No item 

F UF 

Tingkah laku 

individu 

yang 

berprestasi 

tinggi. 

 

 Mengambil tanggung 

jawab pribadi atas 

pekerjaan  yang 

diberikan. 

 Berusaha melakukan 

sesuatu dengan cara-

cara baru dan kreatif 

atau inovatif. 

 Mencari feed back 

(umpan balik) 

tentang perbuatannya. 

1, 2, 4, 5, 

7 

3, 6, 8, 

9 



Tingkah laku 

individu 

yang 

berafiliasi 

 

 Lebih memperhatikan 

segi hubungan pribadi 

yang ada dalam peker

jaannya, daripada segi 

tugas-tugas yang ada 

pada pekerjaan itu. 

 Melakukan pekerjaan 

lebih efektif apabila 

bekerjasama bersama 

orang lain dalam 

suasana yang lebih 

kooperatif. 

 Mencari persetujuan 

atau kesepakatan dari 

orang lain. 

10, 11, 

12, 13, 

15, 16, 

18 

14, 17 

Tingkah laku 

individu 

yang 

didorong 

kebutuhan 

berkuasa 

 Berusaha menolong 

orang lain walaupun 

pertolongan itu tidak 

diminta. 

 Sangat aktif dalam 

 menentukan  arah  

kegiatan danorganisasi 

dimana ia berada 

 Sangat peka terhadap 

struktur pengaruh 

19, 20, 

21, 23, 

24, 25, 

26 

22 



antar pribadi dari 

kelompok atau 

organisasi. 

 

III. 3.  Metode Pengumpulan Data 

 Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini berupa skala psikologi, dan dapat disimpulkan dari pernyataan 

Azwar (2012), bahwa skala psikologi adalah alat ukur yang memiliki 

karakteristik: yang mengacu kepada bentuk alat ukur atribut non-kognitif, 

khususnya yang disajikan dalam format tulis, dimana stimulus atau aitem 

dalam skala psikologi berupa pertanyaan yang  tidak langsung mengungkap 

atribut yang hendak diukur melainkan mengungkap indikator perilaku dari 

atribut yang bersangkutan, dikarenakan atribut psikologi diungkap secara 

tidak langsung lewat indikator-indikator perilaku sedangkan indikator  

perilaku diterjemahkan dalam bentuk aitem-aitem, maka skala psikologi 

selalu berisi banyak aitem, dan respon subjek tidak diklasifikasikan sebagai 

jawaban “benar” atau “salah”.  

 

 



III.4. Populasi dan Sampel Penelitian 

III.4.1. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian baik terdiri dari benda 

yang nyata, abstrak, peristiwa ataupun gejala yang merupakan sumber data 

dan memiliki karakter tertentu dan sama (Sukandarrumidi, 2006). Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh staf pegawai pada Dinas Pendapatan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Seram Bagian Barat, 

Maluku. Bilamana jumlah populasi relatif kecil, maka semua anggota 

populasi dapat digunakan sebagai sampel. Hal ini disebut sebagai sampel 

jenuh. Oleh karena itu, sampel dalam penelitian menggunakan sampel jenuh 

sebanyak 72 pegawai. 

III.5. Teknik Analisa Data Penelitian 

III.5.1.Analisis Uji Item 

Kualitas skala psikologi sangat ditentukan oleh kualitas aitem-aitem 

di dalamnya. Oleh karena itu, selain berbagai masalah yang menyangkut 

penulisan aitem, salah satu hal hal pokok yang perlu mendapat perhatian 

dalam penyusunan dan pengembangan skala psikologi adalah prosedur 

analisis dan seleksi aitem (Azwar, 2012 ). 

Dalam tahap penulisan, usaha untuk menjaga kualitas aitem 

dilakukan dengan mengikuti secara cermat indikator keprilakuan yang 

dimuat dalam blue-print skala dan spesifikasinya. Penulisan aitem dibimbing 

oleh kaidah-kaidah penulisan yang penulisan yang sesuai bagi masing-

masing format instrument yang sedang disusun dan hanya aitem-aitem yang 

ditulis dengan cermat mengikuti blue print dan bimbingan kaidah penulisan 



aitem yang benar sajalah yang akan berfungsi sebagaimana seharusnya dan 

dapat mendukung hasil skala secara keseluruhan. 

Dari hasil analisis aitem skala psikologi yang mengukur atribut non-

kognitif, parameter yang paling penting adalah daya beda atau daya 

diskriminasi aitem. Daya diskriminasi aitem adalah sejauh mana aitem 

mampu membedakan antara individu atau kelompok individu yang memiliki 

dan yang tidak memiliki atribut yang diukur (Azwar, 2012). 

Indeks daya diskriminasi aitem merupakan pula indikator 

keselarasann atau konsistensi antara fungsi aitem dengan fungsi skala secara 

keseluruhan yang dikenal dengan istilah konsistensi aitem-total. Prinsip kerja 

yang dijadikan dasar untuk melakukakn seleksi aitem, dalam hal ini, adalah 

memilih aitem-aitem yang fungsi ukurnya selaras atau sesuai dengan fungsi 

ukur skala sebagaimana dikehendaki oleh konstraknya. Dengan kata lain, 

dasarnya adalah memilih aitem yang hasil ukurnya sesuai dengan hasil ukur 

skala sebagai keseluruhan. 

Untuk menguji skala-skala diantaranya gaya kepemimpinan 

transformational, motivasi kerja dan kinerja pegawai, dilakukan skor aitem 

dengan distribudi skor skala itu sendiri. Komputasi ini akan menghasilkan 

koefisien korelasi aitem-total (rix) dan bagi skala-skala yang setiap aitemnya 

diberi skor pada level interval dapat digunakan formula koofisien korelasi 

product-moment. Dimana semakin tinggi koefisien korelasi positif antara 

skor aitem dengan skor skala berarti semakin tinggi konsistensi antara aitem 

tersebut dengan skala secara keseluruhan yang berarti semakin tinggi daya 

bedanya (Azwar, 2012). 

Dalam Penelitian ini, untuk dapat mengetahui keabsahan data (item 

gugur dan item yang memenuhi syarat), maka perlu dilakukan uji 



coba.seleksi item dan realibilitas digunakan dalam penelitian ini untuk 

mendapatkan alat ukur yang layak untuk dipakai. Dimana seleksi item dicari 

melalui diskriminasi daya beda item (corrected item-total correlation) dan 

berdasarkan hasil koreksi itu ditentukan butir- butir yang memenuhi syarat 

dan gugur dengan menggunakan bantuan program SPSS for windows versi 

16.0. Sebagai kriteria pemilihan aitem berdasar korelasi aitem total, 

digunakan batasan rix≥ 0,30. Apabila aitem yang memiliki koefisien korelasi 

aitem-total sama dengan atau lebih besar daripada 0,30 jumlahnya melebihi 

jumlah aitem yang dispesifikasikan dalam rencana untuk dijadikan skala, 

maka dapat dipilh aitem-aitem yang memiliki indeks daya diskriminasi 

tinggi. Sebaliknya apabila jumlah aitem yang lolos ternyata masih tidak 

mencukupi jumlah yang dinginkan, dapat pertimbangkan untuk menurunkan 

sedikit batas kriteria misalnya menjadi 0,25 sehingga jumlah aitem yang 

diinginkan dapat tercapai (Azwar, 2012). 

Selanjutnya, sesudah proses seleksi item, dilakukan analisa 

reliabilitas terhadap butir-butir yang memenuhi syarat melalui diskriminasi 

beda aitem  dan dalam menghitung reliabilitas pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik uji reliabilitas Alpha Cronbach, dengan alasan karena 

sesuai untuk tes-tes yang memiliki aitem yang dapat diskor  dalam suatu 

rentang nilai tertentu dan dengan menggunakan program SPSS for windows 

16.0. Adapun uji coba seleksi item dilakukan pada pegawai-pegawai yang 

berada di UPTD Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Kecamatan Seram Barat. Uji coba seleksi item dilaksanakan pada tanggal 

11–16 Desember 2013. 

Kategori tingkatan reliabilitas dengan koofisien alpha yang dikutip 

dari Nugroho (2011) dan akan menjadi pedoman penelitian ini sebagai 

berikut: 



Tabel 3.5 Pedoman Penilaian Reliabilitas Skala 

Alpha Kriteria 

0,00 - 0,20 Kurang reliabel 

0,21 – 0,40 Agak reliabel 

0,41 – 0,60 Cukup reliabel 

0,61 – 0,80 Reliabel 

0,81 – 1,00 Sangat Reliabel 

 

III.5.2 Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan uji hipotesis, akan dilakukan pengujian asumsi 

klasik yang di dalam penelitian ini menggunakan SPSS for windows. Ada 

beberapa uji asumsi klasik yang dilakukan, sebagai berikut: 

III.5.2.1. Uji Normalitas 

 Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui bahwa data itu 

berdistribusi normal, selain itu dari hasil pengujian normalitas juga dapat 

menunjukan bahwa sampel yang diambil berdistribusi normal atau hampir 

berdistribusi normal (Arikunto, 2002). 

III. 5.2.2.Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan menguji adanya korelasi antar 

variabel bebas (independent) pada model regresi. Pada model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Jika ada 

variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortagonal 



atau memiliki koefisien korelasi yang tidak sama dengan nol terhadap 

variabel bebas lainnya. Adanya multikolinearitas menyebabkan suatu model 

regresi memiliki varian yang besar, sehingga mengakibatkan sulit 

mendapatkan estimasi yang tepat. Untuk menguji ada atau tidaknya 

multikolinearitas dalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan 

lawannya, yaitu dengan melihat varianceinflation factor (VIF). Jadi nilai 

tolerance yang rendah sam dengan nilai VIF yang tinggi. Maka nilai cut-oof 

yang umum dipakai adalah nilai tolerance 0,10 sama dengan nilai VIF diatas 

10 (Ghozali, dikutip dalam Nugroho, 2011). 

III.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui kesesuaian 

model. Uji ini dilakukan dengan melihat hasil dari scatterplot, jika ada pola 

tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang 

teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka terjadi telah 

terjadi Heteroskedastisitas tetapi jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-

titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak 

terjadi Heteroskedastisitas (Santoso, 2000). 

III.5.3  Uji Hipotesis 

 Teknik analisa data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis regresi berganda dengan bantuan program SPSS for windows versi 

16. Analisis ini bermaksud untuk mengetahui hubungan fungsional antara 

beberapa variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat 

(Nugroho, 2011). Analisa regresi berganda dilakukan bila jumlah variabel 

independennya  minimal dua. Analisa ini  digunakan karena jumlah variabel 

bebas (independen) dalam penelitian ini adalah dua variabel.  

 



Bentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut : 

Y = α + β1 + X1 + β2 X2 

dengan : 

Y = Kinerja pegawai, 

α  = Konstantsa, 

β1 = Koefisien Regresi X1, 

β2 = Koefisien Regresi X2, 

X1= Kepemimpinan Transformasional, 

X2= Motivasi Kerja. 

III.6. Hasil Uji Coba Item 

III.6.1. Hasil Uji Seleksi Item dan Reliabiitas 

III.6.1.1. Skala Kinerja Pegawai  

Seleksi item dilakukan terhadap 41 item pernyataan skala kinerja 

pegawai. Hasil uji seleksi item pada skala kinerja pegawai diperoleh 36 item 

yang memenuhi syarat dan 5 item gugur. Nilai r (corrected item-total 

correlation) bergerak dari rentang 0,303–0,747, dengan koefisien alpha 

cronbach dari 36 item yang memenuhi syarat 0,943 termasuk dalam kategori 

sangat reliabel atau sangat kuat. 

Penyebaran item yang memenuhi syarat dan aitem gugurdari skala 

kinerja pegawai dapat dilihat pada Tabel 3.6 

 



Tabel 3.6 Sebaran Hasil Seleksi AitemSkala Kinerja Pegawai 

No. Dimensi 
Jumlah 

item 

Nomor item memenuhi 

syarat 

Nomor 

item 

gugur 

1. Kesetiaan 4 1, 2, 3, 4 - 

2. Prestasi Kerja 8 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12 - 

3. 
Tanggung 

jawab 
7 13, 14, 15, 17, 19 16, 18 

4. Ketaatan 5 20, 21, 22, 23, 24 - 

5. Kejujuran 4 25, 26, 27, 28 - 

6. Kerjasama 5 29, 30, 31, 32, 33 - 

7. Prakarsa 3 34, 35, 36 

8. Kepemimpinan 5 37, 39, 40 38, 41 

Total 41 36 5 

 

III.6.1.2. Skala  Kepemimpinan Transformasional 

Seleksi item dilakukan terhadap 31 item pernyataan skala 

kepemimpinan transformasional. Hasil uji seleksi item pada skala 

kepemimpinan tranformasional diperoleh 23 item yang memenuhi syarat dan 

8 item gugur. Nilai r (corrected item-total correlation) bergerak dari rentang 

nilai 0,326–0, 801, dengan koefisien Alpha Cronbach dari 23 item yang 



memenuhi syarat 0,929 dan termasuk kategori sangat reliabel atau sangat 

kuat. 

Tabel 3.7 Sebaran Hasil Seleksi Item Skala Kepemimpinan 

Transformasional 

No. Aspek 

Jumlah 

Item 

Nomor item 

memenuhi syarat 

Nomor 

Item 

gugur 

1. 
Pengaruh ideal 

atau charisma 
10 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

8,9,10 
7 

2. 
Motivasi 

inspirasional 
7 11, 12, 13, 14, 17 15, 16 

3. 
Stimulasi 

intelektual 
8 

19, 20, 21, 22, 

23,24,25 
18 

4. 
Kepekaan 

individu 
6 26, 28 

27,29,30,3

1 

Total 31 23 8 

 

III.6.1.3. Skala Motivasi Kerja 

Seleksi aitem dilakukan terhadap 26 item pernyataan skala 

motivasi kerja. Hasil uji seleksi item pada skala motivasi kerja diperoleh 21 

aitem yang memenuhi syarat dan 5 item gugur. Nilai r (corrected item-total 

correlation) bergerak dari rentang nilai 0, 323 – 0, 793, dengan koefisien 



alpha Cronbach  dari 21 item yang memenuhi syarat 0, 898 dan termasuk 

kategori sangat reliabel/sangat kuat. 

Tabel 3.8 Sebaran Hasil Seleksi Item Skala Motivasi Kerja 

 

No. 

 

Ciri-ciri 

Jumlah 

Item 

Nomor item 

yang 

memenuhi 

syarat 

Nomor 

item 

yang 

gugur 

1. 

Tingkah laku individu 

yang berprestasi 

tinggi 

9 
1, 2, 3, 4, 5, 

6, 8,9 
7 

2. 
Tingkah laku indididu 

yang berafiliasi 
9 

10, 11, 12, 

13, 14, 17. 

15, 16, 

18 

3. 

Tingkah laku individu 

yang didorong 

kebutuhan berkuasa 

8 

19, 20, 21, 

22, 23, 24, 

25 

26 

Total 26 21 5 

 

Dengan demikian berdasarkan hasil uji seleksi item yang dilakukan 

terhadap setiap skala, maka skala kinerja pegawai, kepemimpinan 

transformasional dan motivasi kerja ini merupakan alat ukur yang berada 

pada kategori yang sangat diandalkan dan memiliki ketepatan dan 

kecermatan sebagai alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. 

 




