
BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

Metode penelitian merupakan suatu bagian dari isi laporan yang menjelaskan pendekatan 

dan metode penelitian yang sedang dilaporkan. Metode penelitian yang digunakan dalam 

pelaksanaan penelitian ini adalah metode studi kasus yaitu metode penelitian dengan cara 

mencatat beberapa elemen kemudian memilih beberapa elemenuntuk diteliti.  

1.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian 

kuantitatif.Menurut Sugiyono, metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian 

yang berlandasan pada filsafat positivism, metode ini digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel tertentu.Teknik dalam pengambilan sampel pada umumnya dilakukan 

secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat 

kuantittif/statistic dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk 

mendeskripsikan objek penelitian ataupun hasil penelitian. Pengertian deskriptif menurut 

sugiyono (2012: 29) adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi 

gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisi dan membuat kesimpulan yang berlaku 

umum. 

1.2 Populasi dan Sampel  

1.2.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Populasi juga dapat dikatakan 

keseluruhan unit analisis yang akan diselidiki karateristiknya. Menurut Sugiyono 

(2010:117) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan  

Perum Perhutani KPH Malang yang berada dijalan Dr. Cipto, Kota Malang, Jawa 

Timur.Dimana karyawannya sebanyak 51 orang. 



1.2.2 Sampel 

Sampel adalah bagian atau wakil populasi yang diteliti. Untuk menentukan ukuran 

dari sampel, penulis memakai rumus sampel yang dikemukakan oleh Slovin dan Husain 

Umar, yaitu : 

𝒏 =
𝑵

𝟏 + 𝑵𝒆𝟐
 

Keterangan : 

n = Ukuran sampel 

N = Ukuran populasi yaitu karyawan Perum Perhutani KPH Malang 

e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan 

sampel yang masih ditolerir atau di inginkan, sebanyak 5% 

1.3 Variabel Operasionalisasi dan Pengukuran 

Variabel penelitian adalah suatu objek yang yang bisa berbentuk apa saja, yang 

ditentukan oleh peneliti dengan tujuan untuk bisa memperoleh informasi supaya dapat 

ditarik sebuah kesimpulan di dalam proses penelitian. Penelitian variable juga dapat 

didefinisikan sebagai suatu objek, sifat, atribut, atau nilai dari orang, atau kegiatan yang 

mempunyai bermacam-macam variasi antara satu dengan lainnya yang di tetapkan oleh 

peneliti dengan tujuan untuk dipelajari.variable mengandung pengertian ukuran atau ciri 

yang dimiliki oleh anggota-anggota suatu kelompok yang berbeda dengan yang dimiliki oleh 

kelompok yang lain. 

Variable penelitian adalah sesuatu yang digunakan sebagai ciri, sifat, atau ukuran yang 

dimiliki atau didapatkan oleh suatu penelitian tentang sesuatu konsep pengertian tertentu 

(Notoadmodjo).Variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah variable bebas dan 

variable terikat. 

3.3.1 Variabel Dependen 

Variabel Dependen (variabel terikat) adalah variabel yang dipengaruhi oleh 

variabel bebas (independen).Dalam penelitian ini variabel dependennya (terikat) adalah 

Kinerja Karyawan (Y).Seacara konsep Kinerja merupakan hasil kerja secara kuntitas 



dan kualitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggungjawab yang diberikan kepadanya. 

Sedangkan menurut operasional variabel Kinerja Karyawan adalah persepsi 

karyawan pada Perum Perhutani KPH Malang tentang hasil kerja yang secara kuantitas 

dan kualitas yang dicapai dalam melaksanakan tugasnya seseui dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya. Dengan inikator sebagai berikut :Kualitas (Quality), 

Kuantitas (Quantity), Ketepatan Waktu (Timeliness), Efektivitas Biaya (Cost 

Effectiveness), Kemandirian (Independen).  

3.3.2 Variabel Independen 

Variabel Independen (variabel bebas) adalah variabel yang mempengaruhi atau 

sebab perubahan timbulnya variabel terikat (dependen).Dalam penelitian ini variabel 

independennya (bebas) adalah Budaya Organisasi (X1) dan Gaya Kepemimpinan (X2). 

1. Secara konsep Budaya Organisasi (X1) merupakan sebuah sistem makna 

(persepsi) bersama yang dianut oleh anggota-anggota organisasi, yang 

membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lainnya. Semakin kuat budaya 

organisasi maka semakin kuat pengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Sedangkan menurut Operasional variabel Buadaya Organisasi adalah persepsi 

karyawan pada Perum Perhutani KPH Malang tentang sebuah sistem makna yang 

dijalankan secara bersama dimana hal ini dianut olegh anggota-anggota organisasi, 

yang membedakan antara organisasi tersebut dengan organisasi lainnya.Semakin 

kuat budaya organisasinya maka semakin kuat juga pengaruh terhadap kinerja 

karyawannya. Dengan memiliki beberapa karateristik, sebagai berikut : Inovasi 

dan keberanian mengambil resiko, Perhatian pada hal-hal rincian, Orientasi hasil, 

Orientasi orang, Orientasi tim, Keagresifan, dan Stabilitas. 

2. Secara konsep Gaya Kepemimpinan (X2) merupakansekumpulan ciri yang 

digunakan oleh seorang pemimpin untuk mempengaruhi bawahan agar sasaran 

organisasi tercapai atau dapat pula dikatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah 

pola perilaku dan suatu strategi yang disukai dan sering diterapkan oleh seseorang. 

Sedangkan menurut  Operasional variabel Gaya Kepemimpinan  adalah persepsi 

pada pimpinan Perum Perhutani KPH Malang tentang sekumpulan  ciri yang 

digunakan pimpinan untuk memengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai 



atau dapat pula dikatakan pola perilaku dan strategi yang  disukai dan sering 

diterapkan oleh pimpinan Perum Perhutani KPH Malang. Dengan berbagai 

indikator sebagai berikut : Sifat, Kebiasaan, Tempramen, Watak, dan Kepribadian.   

3.3.3 Sumber data 

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Sumber data di dalam 

penelitian ini merupakan salah satu factor pendukung yang sangat penting di dalam 

sebuah penelitian. Karena dengan penelitian ini sumber data akan memperoleh kualitas 

dari hasil penelitian. Sumber data yang baik adalah data yang bisa dipercaya 

kebenarannya.Oleh sebab itu sumber data merupakan salah satu bahan pertimbangan dan 

sangat membantu di dalam penentuan metode pengumpulan sebuah data.Sumber data 

terdiri dari data primer dan data sekunder. (Purhantara,2010:79)  

3.3.3.1 Data Primer 

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari tangan pertama untuk 

menganalisis dan menemukan solusi atau masalah yang diteliti.Data primer 

diperoleh melalui penyebaran kuisioner kepada karyawan di perusahaan. Kuisioner 

tersebut berisi sejumlah pernyataan dan pertanyaan yang terkait dengan penelitian 

yang sedang dilakukan dalam penelitian ini peneliti akan memperoleh sebuah data 

atau informasi langsung dengan menggunakan beberapa instrument yang telah di 

tetapkan. 

Pengumpulan data primer merupakan data yang mengacu pada infomasi yang 

di peroleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variable minat 

untuk tujuan spesifik studi. Sumber data primer adalah responden individu, 

kelompok focus, internet juga dapat menjadi sumber data primer jika kuisoner di 

sebarkan melalui internet (Uma Sekaran,2011) pengumpulan data primer 

merupakan bagian internal dari proses penelitian yang sering kali di perlukan untuk 

pengambilan sebuah keputusan. Data primer dianggap lebih akurat, karena data ini 

di sajikan secara terperinci.Indrianto dan Supomo dalam Purhantara (2010:79). 

3.3.3.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan 

dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau 

dokumentasi perusahaan publikasi pemerintah, analisis industry oleh media, situs 



Web, dan internet (Uma Sekaran,2011) Data sekunder diperoleh dari berbagai 

sumber tertulis seperti literatur, artikel, tulisan ilmiah, maupun keterangan yang 

diperoleh dari buku, dan majalah. Data sekunder merupakan data yang telah 

tersedia dalam berbagai bentuk.Biasanya sumber data ini lebih banyak sebagai 

data statistic atau data yang sudah di olah sehingga siap di gunakan. Dalam 

statistik biasanya tersedia pada kantor-kantor pemerintah, perusahaan swasta, 

yang berhubungan dengan penggunaan data (Moehar,2002:113) data sekunder 

diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti literatur, artikel, tulisan ilmiah, 

maupun keterangan yang diperoleh dari buku, majalah, maupun internet.  

 

Tabel 3.3.4  Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

 

Variabel Dimensi Definisi Operasional Indikator 

 

Variabel 

Bebas 

 

 

Budaya 

Organisasi (X1) 

Budaya Organisasi (X1) 

merupakan sebuah sistem 

makna (persepsi) bersama yang 

dianut oleh anggota-anggota 

organisasi, yang membedakan 

organisasi tersebut dengan 

organisasi lainnya. Semakin 

kuat budaya organisasi maka 

semakin kuat pengaruh terhadap 

kinerja karyawan. 

Sedangkan menurut Operasional 

variabel Buadaya Organisasi 

adalah persepsi karyawan pada 

Perum Perhutani KPH Malang 

tentang sebuah sistem makna 

yang dijalankan secara bersama 

dimana hal ini dianut olegh 

anggota-anggota organisasi, 

yang membedakan antara 

organisasi tersebut dengan 

organisasi lainnya.Semakin kuat 

budaya organisasinya maka 

semakin kuat juga pengaruh 

terhadap kinerja karyawannya. 

Dengan memiliki beberapa 

karateristik, sebagai berikut : 

1. Ketanggapan. 

Diperlukan untuk tanggap dalam 

menjalankan perintah organisasi 

atau tanggap dalam menentukan 

sikap dan berfikir. 

2. Dorongan. 

Dalam organisasi perlu adanya 

dorongan atau dukungan dari 

pimpinan agar karyawan dapat 

menjalankan tugas dengan baik. 

3. Kepemimpinan. 

Hal ini berlaku dalam 

menentukan nilai-nilai serta 

sikap yang akan diterapkan 

dalam organisasi oleh pimpinan 

perusahaan. 

4. Keramahan. 

Pimpinan perlu untuk 

meningkatkan keramahan 

kepada karyawan agar dapat 

menjadikan tauladan bagi 

karyawan. 

5. Kemampuan. 

Sangat penting dalam kaitannya 

mencapai tujuannya dari 

organisasi karena kemampuan 



Inovasi dan keberanian 

mengambil resiko, Perhatian 

pada hal-hal rincian, Orientasi 

hasil, Orientasi orang, Orientasi 

tim, Keagresifan, dan Stabilitas. 

 

yang baik dari seorang 

pemimpin akan mendapatkan 

hasil yang baik sementara 

kemampuan yang buruk dari 

seseorang pemimpin akan 

mendapatkan hasil yang buruk 

pula. 
  

Gaya 

Kepemimpinan 

(X2) 

 
Gaya Kepemimpinan (X2)  

merupakansekumpulan ciri yang 

digunakan oleh seorang pemimpin 
untuk mempengaruhi bawahan 

agar sasaran organisasi tercapai 

atau dapat pula dikatakan bahwa 

gaya kepemimpinan adalah pola 
perilaku dan suatu strategi yang 

disukai dan sering diterapkan oleh 

seseorang. 
Sedangkan menurut  Operasional 

variabel Gaya Kepemimpinan  

adalah persepsi pada pimpinan 
Perum Perhutani KPH Malang 

tentang sekumpulan  ciri yang 

digunakan pimpinan untuk 

memengaruhi bawahan agar 
sasaran organisasi tercapai atau 

dapat pula dikatakan pola perilaku 

dan strategi yang  disukai dan 
sering diterapkan oleh pimpinan 

Perum Perhutani KPH Malang. 

Dengan berbagai indikator sebagai 

berikut: Sifat, Kebiasaan, 
Tempramen, Watak, dan 

Kepribadian.   

 

1. Sifat. 
Sifat seorang pemimpin sangat 

berpengaruh dalam gaya 

kepemimpinan untuk menentukan 
keberhasilannya menjadi seorang 

pemimpin yang berhasil, serta 

ditentukan oleh kemampuan pribadi 

pemimpin. Kemampuan pribadi 
yang dimaksud adalahkualitas 

seseorang dengan berbagai sifat, 

perangai atau ciri-ciri di dalamnya. 
2. Kebiasaan.  

Kebiasaan memegang peranan 

utama dalam gaya kepemimpinan 
sebagai penentu pergerakan prilaku 

seorang pemimpin yang 

menggambarkan segala tindakan 

yang dilakukan sebagai pemimpin 
yang baik. 

3. Tempramen. 

Tempramen adalah gaya prilaku 
seorang pemimpin dan cara 

khasnya dalam memberitanggapan, 

dalam berinteraksi dengan orang 

lain. Beberapa pemimpin 
bertempramen aktif, sedangkan 

yang lainnya tenang.Deskripsi ini 

menunjukkan adanya variasi 
tempramen. 

4. Watak 

Watak seorang pemimpin yang 
lebih subjektif dapat menjadi 

penentu bagi keunggulan seorang 

pemimpin dalam mempengaruhi 

keyakinan (determination), 
ketekunan (persistence), daya tahan 

(endurance), keberanian (courage). 

5. Kepribadian 
Kepribadian seorang pemimpin 

menentukan keberhasilannya, yang 

ditentukan oleh sifat-
sifat/karakteristik kepribadian yang 

dimilikinya 



 

Variabel 
Terikat 

 

Kinerja Karyawan 
(Y1) 

 

Kinerja Karyawan adalah persepsi 
karyawan pada Perum Perhutani 

KPH Malang tentang hasil kerja 

yang secara kuantitas dan kualitas 

yang dicapai dalam melaksanakan 
tugasnya seseui dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya. 

 

1. Kualitas (Quality). 
2. Kuantirtas (Quantity), 

3. Ketepakan Waktu (Timeliness) 

4. Effektivitas Biaya (Cost 

Effectiveness) 
5.  Kemandirian (Independent). 

 

3.4 Metode Pengumpulan data 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006: 151) “Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan 

tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporannn 

tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui”. Menurut Singgih Santoso dan Fandy 

Tjiptono (2002: 71) “Kuesioner dimaksudkan untuk memperoleh data berupa jawaban-

jawaban responden yang kemudian dijadikan informasi sebagai bahan dasar pengambilan 

keputusan pemasaran”. 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis angket tertutup berbentuk check list sehingga 

responden menjawab pertanyaan sesuai dengan pilihan jawaban yang telah ditentukan 

peneliti, sehingga lebih terarah. Suharsimi Arikunto (2006:152) berpendapat bahwa 

”Kuesioner tertutup, yang sudah disediakan jawaban sehingga responden tinggal memilih”. 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:152) check list adalah ”Sebuah daftar dimana responden 

tinggal membubuhkan tanda chek (√ ) pada kolom yang sesuai”. 

Alasan peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa angket adalah 

sebagai berikut: 

1) Tidak memerlukan hadir nyapeneliti 

2) Jumlah responden yang banyak tidak mungkin ditemui satu-persatu serta untuk 

menghemat waktu, tenaga, dan biaya. 

3) Responden dapat leluasa menjawab karena tidak dipengaruhi oleh sikap peneliti 

terhadapresponden. 

4) Data yang terkumpul lebih mudah untuk dianalisis karena pertanyaan yang 

diajukan sama dan telah ditentukan terlebih dahulu standarnilainya. 



Skala Likert (likert skale) merupakan suatu skala spsikomentrik yang umum 

digunakan di dalam kuisoner, dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam 

riset berupa survei. Data ini memperlihatkan jarak yang sama dari ciri atau sifat obyek 

yang di ukur. Data yang diperoleh dari hasil pengukuran menggunakan skala interval 

dinamakan data interval. Menurut Hartono (2010:65) skala likert merupakan suatu alat 

untuk mengukur respons subjek kedalam 5 poin skala dengan interval yang sama. Dengan 

demikian tipe data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe interval.Skala likert 

digunakan kedalam 5 titik yaitu dengan bobot nilai 1 sampai dengan 5 di masing-masing 

pernyataan.Dimana skala ini menggunakan tingkatan gradasi sangat setuju sampai sangat 

tidak setuju. Adapun pemberian bobot skor jawaban sebagai berikut:  

1. Sangat Tidak Setuju (STS) : memiliki nilai 1 

2. Tidak Setuju (TS)  : memiliki nilai 2 

3. Cukup setuju (CS)  : memiliki nilai 3  

4. Setuju (S)   : memiliki nilai 4 

5. Sangat Setuju (SS)  : memiliki nilai 5 

 

3.5 Metode Analisis 

Analisis dari data penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda.Analisis 

regresi berganda adalah studi mengenai ketergantungan satu variabel dependen (terikat) 

dengan salah satu atau lebih variabel independen (bebas), hal ini bertujuan untuk 

memprediksi rata-rata populasi atau rata-rata variabel yang diketahui.Sebelum melakukan 

analisis regresi berganda, untuk mendapatkan nilai yang baik maka penulis melakukan 

pengujian instrumen pengumpulan data yang digunakan yaitu : 

 

3.5.1 Uji Validitas 

Validitas adalah suatu kebenaran atau kebebasan-instrumen pada penelitian yang 

digunaan, setiap penelitian selalu ditanyakan mengenai alat validitas yang digunakan. 

Suatu alat akan dikatakan valid jika alat itu dipakai untuk mengukur sesuai dengan 

kegunaannya.  

Uji validitas ini digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam daftar 

pertanyaan dala mendeskripsikan suatu variabel.Uji validitas dilakukan pada setiap 



pertanyaan. Hasil r(hitung) saat dibandingkan dengan r(tabel) dimana df = n-2 dengan sig 

5%. Jika r(tabel) <  r(hitung) maka akan terjadi valid. Didalam penelitian ini r(tabel) 

diperoleh dari nilai yang cukup signifikan yang sebesar 0,05 atau dikatakan 5% 

 

3.5.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas memiliki arti dan sifat yang dapat dipercaya, bisa dikatakan suatu alat 

ukur yang memiliki reliabilitas apabila digunakan berkali-kali oleh penelitian yang sama 

atau dengan penelitian lain hasilnya akan tetap sama. 

Uji reliabilitas adalah ukuran dari suatu kestabilan dan konsistensi responden 

dalam menjawab hal yang berkaitan dengan pertanyaan yang merupakan dimensi dari 

suatu variabel dan akan disusun dalam bentuk kuesioner (angket). Dalam uji reliabilitas 

ini akan dilakukan secara bersama-sama terhadap setiap pertanyaan yang diberikan 

apabila nilai Alphanya > 0,70 maka reliable. 

 

3.5.3 Tehnik Analisis Data 

3.5.3.1 Analisis Regresi Berganda 

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis regresi 

berganda. Dalam analisis nini terdapat variabel yang akan dikorelasikan terdiri 

darivariabel X sebagai variabel independen (bebas) sedangkan variabel Y sebagai 

variabel dependen (terikat). 

Adapun rumusnya sebagai berikut : 

 

Keterangan : 

Y = Kinerja Karyawan 

a = Koefisien Konstanta 

b = Koefisien Regresi Berganda 

X1 = Budaya Organisasi 

X2 = Gaya Kepemimpinan 

et = Variabel Penganggu (Error Of Tem) 

 

   Y = a + b1X1 + b2.X2+et 



3.5.3.2 Pengujian Koefisien Determinasi 

Fungsi dari uji (R2) yaitu mengukur sejauh mana kemampuan variabel bebas 

dalam menerangkan variabel terikat, pada uji R2 dinyatakan dalam presentase 

yang nilainya berkisarnya antara 0 < R2< 1. 

3.5.3.3 Uji t 

Uji t merupakan pengujian dari koefisien regresi parsial individual yang 

dipergunakan untuk mengetahui apakah variabel Budaya Organisasi (X1), Gaya 

Kepemimpinan (X2) mempengaruhi variabel Kinerja Karyawan (Y).berikut 

penjelasannya : 

 Ho: X1 ≤ 0 jadi hipotesis budaya organisasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Kinerja Karyawan pada Perum Perhutani KPH Malang. 

 Ho: X2 ≤ 0 jadi hipotesis Gaya Kepemimpinan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Kinerja Karyawan pada Perum Perhutani KPH Malang. 

 Ha: Y1 > 0 Budaya organisasi dan Gaya Kepemimpinan berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan. 

Kriteria pengujian: 

a. Ho diterima jika t(hitung)  <  t(tabel) maka Ha ditolak 

b. Ho ditolak jika t(hitung) >  t(tabel) maka Ha dieterima  

3.5.3.4 Uji F (F-test) 

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh secara simultan atau bersama-

sama antara budaya organisasi dan Gaya Kepemimpinan terhadapKinerja 

Karyawan pada Perum Perhutani KPH Malang. 

Langkah – langkah pengujian uji t adalah sebagai berikut : 

1. Menentukan F hitung dan Ftable 

2. Kriteria pengujian 

Penolakannya hipotesa atas dasar signifikasi pada taraf nyata 5% (taraf 

kepercayaan 95%) dengan kriteria: 

a. Jika Fhitung > Ftabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti ada pengaruh 

secara simultan antarabudaya organisasi dan Gaya Kepemimpinan 

terhadapKinerja Karyawan pada Perum Perhutani KPH Malang 



b. Jika Fhitung  Ftabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak, yang berarti tidak ada 

pengaruh secara simultan antarabudaya organisasi dan Gaya Kepemimpinan 

terhadapKinerja Karyawan pada Perum Perhutani KPH Malang 

 

 

 


