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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Objek dan Subjek Penelitian 

Objek penelitian adalah Puskesmas Kecamatan Baraka, sedangkan subjek 

penelitian adalah karyawan puskesmas Kecamatan Baraka. Seluruh karyawan 

Puskesmas Kecamatan Baraka yang berjumlah 148 orang.  

B. Jenis Data 

Data adalah keterangan tentang suatu objek penelitian. Definisi data sebenarnya 

memiliki kemiripan dengan informasi, hanya saja informasi lebih ditonjolkan dari 

segi servis, sedangkan data ditonjolkan dari segi materi. Data juga punya 

kemiripan dengan fakta (fact) (Bungin, 2015).  

Jenis data dalam penelitian ini (Kuncoro, 2003) adalah: 

i. Data Kualitatif, yaitu data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan 

gambar, seperti literatur-literatur serta teori-teori yang berkaitan dengan 

penelitian penulis. 

ii. Data Kuantitatif, ialah data yang dinyatakan dalam bentuk skala numerik 

atau angka, seperti: data kualitatif yang diangkakan (scoring) 

C. Teknik Pengambilan Sampel  
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Populasi adalah keseluruhan dari subyek penelitian,  (Hartono, 2017). Populasi 

adalah jumlah keseluruhan dari subyek penelitian, (Hartono, 2017). Dalam hal ini, 

peneliti memilih untuk menggunakan populasi untuk melakukan penelitian. Total 

seluruh karyawan yang bekerja di Puskesmas Kecamatan Baraka adalah 148 

orang.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data mengenai persepsi 

karyawan tentang pengaruh gaya kepemimpinan, iklim organisasi dan motivasi 

kerja terhadap kinerja karyawan . Pengumpulan data dalam penelitian ini 

dilakukan dengan beberapa cara: 

1. Kuesioner 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan metode survei 

dengan menyebarkan kuesioner dan pengukuran data menggunakan skala 

Likert. Noor (2012), kuesioner merupakan teknik pengumpulan data 

dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada 

responden dengan harapan memberikan respon atas daftar pertanyaan yang 

diberikan. Adapun pertanyaan yang diberikan berkaitan dengan 

kepemimpinan transformasional, kepemimpinan transaksional, 

engangement group, dan kinerja individu dalam kelompok. 
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Penelitian ini menggunakan skala Likert sebagai alat ukur untuk 

mengukur setiap pertanyaan yang diberikan kepada responden. Dari 

pertanyaan yang tersedia, responden akan memilih salah satu dari jawaban 

yang telah disediakan dalam skala Likert 1-5 untuk mendapatkan data dan 

dari jawaban-jawaban tersebut akan diberi skor tertentu. Total skor inilah 

yang akan ditafsir sebagai posisi responden dalam skala Likert. Kiteria 

dalam pengukuran skornya adalah sebagai berikut: 

a) Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1 

b) Tidak Setuju (TS) diberi skor 2 

c) Netral (N) diberi skor 3 

d) Setuju (S) diberi skor 4 

e) Sangat Setuju (SS) diberi skor 5 

E. Definisi Operasional Variabel 

Menurut Sekaran (2011), bahwa variabel adalah apapun yang dapat 

membedakan atau membawa variasi pada nilai. Nilai bisa berbeda pada waktu 

untuk objek atau orang yang sama, ataupun pada waktu yang sama dengan objek 

yang berbeda. 

1. Variabel Dependen 

Variabel Dependen merupakan variabel yang dijelaskan/dipengaruhi 

oleh variabel independen. Variabel terikat merupakan variabel utama yang 
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menjadi faktor berlaku dalam investigasi (Sekaran, 2011). Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah Kinerja Individu Dalam Kelompok. 

Kinerja Individu Dalam Kelompok adalah hasil kerja yang dicapai oleh 

karyawan baik kualitas maupun kuantitas selama periode waktu 

berdasarkan pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing karyawan yang 

telah ditentukan perusahaan. Variabel ini Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah Kinerja Individu Dalam Kelompok Indikator yang 

digunakan adalah kesetiaan, prestasi kerja, kedisiplinan, kreativitas, kerja 

sama, kecakapan, dan tanggung jawab. 

2. Variabel Independen 

Variabel Independen adalah variabel yang menjelaskan/mempengaruhi 

variabel dependen (terikat). Jika terdapat variabel bebas, maka variabel 

terikat juga hadir, dan dengan setiap unit kenaikan dalam variabel bebas 

(independen) dapat mempengaruhi kenaikan pada variabel terikat 

(dependen) (Sekaran, 2011). Variabel independen dalam penelitian ini 

adalah : 

a) Gaya Kepemimpinan Transformasional 

Menurut Bass dan Avolio (dalam Kreitner dan Kinicki, 2015), 

bahwa kepemimpinan transformasional memiliki kreiteria antara lain; 

pemimpin yang pengaruh ideal (idealized influence), memotivasi 
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dengan inspirasional (inspirational motivation), stimulasi intelektual 

(intelctual simulation), dan pertimbangan yang bersifat individual 

(individual consideration). 

1) Idealized Influence 

Pemimpin berperilaku sebagai model bagi bawahannya, 

biasanya dihormati dan dipercaya, cenderung kharismatik, melalui 

perumusan visi dan misi secara jelas, memperoleh dukungan dan 

kepercayaan dari bawahan/anggota organisasi dan/atau rekan kerja. 

2) Inspirational Motivation 

Pemimpin berperilaku dengan tujuan untuk memberi motivasi 

dengan inspirasi terhadap orang-orang disekitarnya, 

mengkomunikasikan harapan yang tinggi, menggunakan slogan-

slogan untuk memfokuskan usaha mengungkapkan sesuatu yang 

penting secara sederhana. 

3) Intelectual Stimulation 

Pemimpin menstimulasi usaha bawahannya untuk berlaku 

inovatif dan kreatif, pembatasan masalah dan pendekatan dari 

situasi lama dengan cara yang baru, menggalakan penggunaan 



44 
 

kecerdasan, mengutamakan rasionalitas dan melakukan pemecahan 

masalah secara teliti. 

4) Individual Consideration 

Pemimpin memiliki perhatian khusus terhadap kebutuhan 

individu dalam pencapaiannya dan pertumbuhan yang mereka 

harapkan dengan berperilaku sebagai pelatih atau mentor dan 

memberikan nasehat. 

 

b) Gaya Kepemimpinan Transaksional 

Gaya Kepemimpinan Transaksional gaya kepemimpinan 

transaksional merupakan gaya kepemimpinan dimana pemimpin 

diharapkan mampu menyesuaikan dirinya sesuai dengan harapan dari 

karyawan agar karyawan merasa dibutuhkan karena adanya hubungan 

yang kooperatif antara keduanya. Indikator untuk mengukur variabel ini 

adalah imbalan kontingen, dan manajemen berdasarkan eksepsi. 

Menurut Insan (2017) bahwa kepemimpinan transaksional dapat 

ditunjukkan melalui sejumlah dimensi perilaku kepemimpinan yakni; 

contingent reward, active management by exception, dan passive 

management by exception, serta laissez faire. Perilaku contingent 
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reward terjadi apabila pimpinan menawarkan dan menyediakan 

sejumlah imbalan jika hasil kerja bawahan memenuhi kesepakatan. 

Active management by exception, terjadi jika pemimpin menetapkan 

sejumlah aturan yang perlu ditaati dan secara ketat ia melakukan kontrol 

agar bawahan terhindar dari berbagai kesalahan dan kegagalan. 

Pemimpin melakukan intervensi dan koreksi untuk perbaikan. 

Sebaliknya, passive management by exception, memungkinkan 

pemimpin hanya dapat melakukan intervensi apabila masalahnya 

semakin memburuk atau bertambah serius. 

3. Variabel Intervening 

Menurut Sekaran (20011) variabel intervening (antara) merupakan 

variabel yang mengintervensi hubungan kasual variabel independent 

terhadap variabel dependent. Dalam penelitian ini variabel group 

engagement merupakan variabel yang mengintervensi hubungan kasual 

antara variabel independen (kepemimpinan transformasional dan 

transaksional) dengan variabel dependent yaitu kinerja individu dalam 

kelompok. 

Schaufeli (dalam Imawati dan Amalia., 2011) mendefinisikan 

engagement sebagai sikap yang positif, penuh makna, dan motivasi, yang 

dikarakteristikkan dengan vigor, dedication, dan absorption. Vigor 
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dikarakteristikkan dengan tingkat energi yang tinggi, resiliensi, keinginan 

untuk berusaha, dan tidak menyerah dalam menghadapi tantangan. 

Dedication ditandai dengan merasa bernilai, antusias, inspirasi, berharga 

dan menantang. Absorption ditandai dengan konsentrasi penuh terhadap 

suatu tugas.   

Selanjutnya untuk menjelaskan lebih rinci silahkan lihat tabel 3.1 yang 

berisi ringkasan definisi operasional variabel, sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi 

Operasioan 

Indikator Item Pertanyaan 

Kemepimpinan 

Transformasional 

Robbins dan 

Cuolter (2010) 

mengemukanan 

bahwa tipe 

pemimpin 

transformasi 

(transformational 

leader) adalah 

pemimpin yang 

menstimulasi dan 

menginspirasi 

a) pengaruh 

ideal (idealized 

influence),  

b) memotivasi 

dengan 

inspirasional 

(inspirational 

motivation),  

c) stimulasi 

intelektual 

Saya merasa pemimpin mamiliki 

visi dan misi yang jelas untuk 

mencapai tujuan instansi 

Saya merasa setuju dengan visi 

misi pimpinan instansi untuk 

mencapai tujuan saat ini maupun 

saat mendatang 

Pimpinan mampu memberikan 

motivasi kepada saya sehingga 

lebih bersemangat dalam 
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(transformasi) 

bawahannya 

untuk mencapai 

hasil yang luar 

biasa. 

(intelctual 

simulation),  

d) pertimbangan 

yang bersifat 

individual 

(individual 

consideration). 

menjalankan tugas dan tanggung 

jawab 

Pimpinan isntansi sering 

memberikan contoh dan menjadi 

panutan kepada bawahannya 

Saya merasa lebih kreatif serta 

inovatif dibawah pimpinan 

isntansi saat ini 

Saya merasa memiliki 

kemampuan memimpin 

organisasi dengan menjadi 

panutan bawawahan 

 

Lanjutan tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

Kepemimpinan 

Transaksional 

 

Robbins dan Coulter 

(2010) bahwa 

pemimpin 

transaksional 

(transactional leader) 

adalah pemimpin 

yang memimpin 

dengan menggunakan 

pertukaran sosial atau 

transaksi 

 

 

a). contingent 

reward, 

b). active 

management by 

exception, 

c). passive 

management by 

exception, 

Saya merasa pemimpin sering 

memberikan penghargaan kepada 

bawahannya apabila telah bekerja 

dengan baik 

Saya merasa pimpinan sering 

memberikan teguran atau sanksi 

terhadap bawahan yang tidak mampu 

menyelesaikan pekerjaannya dengan 

baik 

Pimpinan memiliki aturan yang ketat 

dan tegas dalam mengatur kinerja 

karyawan 

Saya merasa pimpinan sering 

memberikan koreksi terhadap pekerjan 

yang tidak sesuai dengan standar 
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d). laissez faire. Saya merasa pimpinan kurang dekat 

dengan bawahannya sehingga ada sekat 

antara pemimpin dan bawahan 

Saya merasa memiliki kemampuan 

memimpin organisasi dengan sistem 

yang ketat dan aturan yang tegas 

Group Engagement 

Schaufeli (dalam 

Imawati dan Amalia., 

2011) mendefinisikan 

engagement sebagai 

sikap yang positif, 

penuh makna, dan 

motivasi, yang 

dikarakteristikkan 

dengan vigor, 

dedication, dan 

absorption. 

a). vigor,  

b). dedication, c). 

absorption. 

Saya merasa bernilai dan dihargai 

dalam kelompok/tim kerja instansi ini 

Saya sering melakukan usaha ekstra 

untuk mewujudkan tujuan bersama 

dalam organisasi 

Menurut saya semua karyawana harus 

konsisten terhadap tugas dan tanggung 

jawab yang telah diberikan 

Saya merasa perlu terlibat secara penuh 

dalam mewujudkan tujuan bersama 

Lanjutan tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

Kinerja Individu 

Dalam Group 

Kinerja Individu 

Dalam Kelompok 

adalah hasil kerja 

yang dicapai oleh 

karyawan baik 

kualitas maupun 

kuantitas selama 

periode waktu 

berdasarkan 

pekerjaan dan 

tanggung jawab 

masing-masing 

karyawan yang telah 

a). kesetiaan, b). 

prestasi kerja, c). 

kedisiplinan, d). 

kreativitas, e). kerja 

sama, f). 

kecakapan, g). 

tanggung   jawab. 

Menurut saya semua karyawana harus 

melaksanakan dan bertanggung jawab 

atas tugasnya masing-masing 

Saya mampu bekerja secara 

tim/kelompok dengan siapapun yang 

ada di dalam instansi ini 

Menurut saya dibutuhkan kedisiplinan 

yang tinggi untuk mampu bekerja sama 

dalam kelompok 

Saya mampu melakukan dengan baik 

tugas dan tanggung jawab yang telah 

diberikan kepada saya 

Saya lebih nyaman bekerja secara 

berkelompok/tim dibandingkan bekerja 
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ditentukan 

perusahaan. 

sendirian untuk menyelesaikan suatu 

pekerjaan 

Dalam kelompok/tim kerja dibutuhkan 

tujuan bersama yang dapat menyatukan 

berbagai perbedaan dari para anggota 

kelompok 

 

F. Uji Kualitas Instrumen 

Peneliti dapat menguji instrumen yang telah disusun dengan menguji keandalan 

dan validitas pengukuran. Dalam penyusunan sebuah kuesioner harus benar-benar 

menggambarkan tujuan dari penelitian tersebut (valid) dan juga konsisten bila 

pertanyaan tersebut dijawab dalam waktu yang berbeda (reliabel) (Noor, 2012).  

1. Uji Validitas 

Validitas menguji seberapa baik suatu instrumen dibuat mengukur konsep 

tertentu yang ingin diukur (Sekaran, 2011). Alat ukur yang digunakan adalah 

Person dengan kriteria apabila jika lebih dari 0,05 maka dinyatakan valid, dan 

sebaliknya apabila tidak valid jika nilai kurang dari 0,05. 

2. Uji Reliabelitas 

Keandalan (reliabilitas) pengukuran dengan menggunakan Alfa Cronbach 

adalah koefisien keandalan yang menunjukkan seberapa baik item/butir dalam 

suatu kumpulan secara positif berkoelasi dengan yang lain. Untuk menilai 

kestabilan ukuran dan konsistensi rensponden dalam menjawab kuesioner. Alat 
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ukur yang digunakan adalah Alfa Cronbach dengan kriteria apabila alpha lebih 

dai 0,06 maka dinyatakan reliabel, dan apabila kurang dari 0,06 maka 

dinyakatan tidak reliabel (Noor, 2012).  

G. Analisis Data dan Uji Hipotesis 

1. Analisis Deskriptif 

Analisis Deskriptif merupakan kegiatan menyimpulkan data mentah dalam 

jumlah yang besar sehingga hasilnya dapat ditafsirkan (Kuncoro, 2003). Dalam 

penelitian ini analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis profil responden 

dan tanggapan responden terhadap setiap item pertanyaan yang diajukan untuk 

mendukung penelitian ini. 

2. Analisis Jalur (Path Analisys) 

Analisis jalur (path analysis) adalah keterkaitan hubungan/pengaruh antara 

variabel bebas, variabel intervening, dan variabel terikat dimana peneliti 

mendefinisikan secara jelas bahwa suatu variabel akan menjadi penyebab 

variabel lainnya yang bisa disajikan dalam bentuk diagram, (Noor, 2012). 

Nilai jalur dalam penelitian ini adalah nilai koefisien standardized beta 

yang digunakan untuk menguji hipotesis tersebut. Hasil analisis data secara 

kuantitatif melalui alat bantu statistik komputer SPSS versi 11.5 for windows 

diperoleh hasil ringkasan analisis path sebagai berikut: 
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a) Model Persamaan Struktur I : Y1 = β1 X1 + β2 X2 + e1 

b) Model Persamaan Struktur II: Y2 = β3 X1 + β3 X2 + β4 Y1 + e2 

Keterangan: 

Β1,2,3, 4 = koefisien regresi variabel  

X1 = Kepemimpinan Transformasional 

X2 = Kepemimpinan Transaksional 

Y1 = Group Engagement 

Y2 = Kinerja Individu Dalam Kelompok 

e = eror 

 


